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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 latem 2017 r. był obiekt w Grzęźnie, gm. Dobra Nowogardzka, stan. 1 (AZP 28-

12/27). 

 

2. Historia badań 

Stanowisko położone jest na piaszczystej wysepce pośród bagien w odległości około 1 

km na południowy zachód od zabudowań PGR, po południowej stronie strumyka (dopływ 

Okry) wpadającego do wysychającego jeziora (ryc. 1). Obiekt bardzo mocno zniszczony 

zwłaszcza w części północnej, przypuszczalnie zachowało się jedynie około połowy pierwot-

nej wielkości (ryc. 2). Przypuszczalnie wał został splantowany najpóźniej w XIX w. dalszych 

zniszczeń dokonano już w latach 80 lub 90. XX w. kiedy majdan został zaorany głęboką orką 

i nasadzono drzewa oraz jeżyny i maliny (w grządkach). W chwili obecnej wał południowy 

ma kształt podkowiasty jego wysokość to około 6-7 m, a szerokość blisko 20 m. W wale licz-

ne bardzo głębokie nory. Od północy grodzisko graniczy bezpośrednio z zabagnioną dolinką. 

Tu wał jest niższy około 2 m. Od południa, wschodu i zachodu wał poprzedzonym jest fosą o 

szerokości około 20 m. Fosa połączona jest z ciekiem i przy wyższych stanach wody jest za-

lana (pof. ryc. 3-5). Wał wypiętrzony około 3-4 m w stosunku do poziomu majdanu. Wymia-

ry całego obiektu to 160 x 110 m. 

Nie wiadomo kiedy grodzisko w Grzęźnie zostało odkryte, ale jako „Alte Schanze” 

widnieje ono już na mapie z 1890 r. Pierwsze wzmianki pisane pochodzą zaś z lat 30. XX w. 

(Kunkel 1932, s. 91; Bollnow 1936, 300). Grodzisko dwukrotnie by obiektem badań po-

wierzchniowych (1978 r., 1981 r.), w trakcie których w licznych wkopach zarejestrowanych 

na powierzchni majdanu zaobserwowano spaleniznę i belki drewniane (Archiwum MNS – 
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teczka nr 1043). W 1999 r. na arkuszu 28-12 przeprowadzono prace powierzchniowe w ra-

mach AZP, w trakcie których grodziska nie znaleziono. 

Grodzisko kilkakrotnie zostało wymienione w katalogach stanowisk i grodzisk pomor-

skich (Eggers 1960, s. 29-30, nr 111; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 47; 

Rogosz 1971, s. 45; Eggers 1978, s. 261-262, nr 111; Eggers, Graue 1985, Taf. 148; Łosiński 

1982, s. 207, nr 186). W 1970 r. stanowisko jako grodzisko zostało wpisane do rejestru zabyt-

ków pod nr 658, nie było jednak dotychczas przedmiotem badań wykopaliskowych, stąd wie-

dza o chronologii jest niewystarczająca i jedynie ogólnie datować można je na wczesne śre-

dniowiecze. 

 

3. Wyniki badań w 2017 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1120/2017 z dnia 13 lipca 2017 r., znak 

Z.Arch.DN.5161.123.2017.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

25-31 sierpnia 2017 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

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

W związku z warunkami zastanymi na stanowisku oraz wynikami obserwacji profili 

odwiertów zdecydowano się na modyfikację pierwotnego planu badawczego podanego we 

Wniosku - wykop wytyczono w części północnej stanowiska a jego rozmiar zmniejszono. Na 

obszarze stanowiska łącznie wykonano 32 odwierty na dwóch prostopadłych do siebie osiach 

biegnących wzdłuż linii N-S oraz W-E oraz wyeksplorowano jeden wykop sondażowy o wy-

miarach 3 x 1 m. 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 32 odwierty: 14 na osi S-N (długość osi 65 m: od-

wierty 1-14) i 18 na osi W-E (długość osi 90 m - odwierty 32-22, 15-21). Obie osie przecinały 

się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 7 (ryc. 6). 

 

oś S-N 

odwiert 1 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-50 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 
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50-130 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty z brunatnymi przebarwieniami 

130-152 cm – warstwa 4 - szary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

152-160 cm - warstwa 5 – spalenizna 

160-250 cm - warstwa 5 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 250 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-2 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

2-96 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

96-116 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

116-140 cm – warstwa 4 – naprzemienne warstwy spalenizny i żółtego piasku gliniastego 

140-220 cm - warstwa 5 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 220 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-2 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

2-90 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami 

90-120 cm – warstwa 3 – ciemnoszaro- brązowy piasek gliniasty z węglami 

120-125 cm – warstwa 4 – węgle drzewne 

125-150 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

150-190 cm - warstwa 6 – żółto-szara glina 

190-210 cm – calec – żółto-pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-22 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

22-52 cm – warstwa 3 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

52-60 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty 

60-97 cm – warstwa 5 – szary piasek gliniasty z biały plamami 

97-150 cm – calec – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 5 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-36 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

36-70 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-36 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

36-70 cm – calec - żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 (na przecięciu osi) 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-32 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

32-80 cm – calec - żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-46 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

46-80 cm – calec - żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-36 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

36-80 cm – calec - żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-50 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny, zbity piasek gliniasty 
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50-82 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

82-100 cm – calec – szary ił 

W warstwie 3 znaleziono 1 fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

GRZ1/2017/1/M) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-60 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny, zbity piasek gliniasty 

60-90 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi ( na głęb. 80 cm 

kamień) 

90-106 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty z węglami drzwnymi 

106-120 cm – calec – szary ił 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-2 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

2-42 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

42-70 cm – warstwa 3 – żółtobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

70-170 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

13-16 cm – warstwa 2 – węgle drzewne 

16-50 cm – warstwa 3 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

50-120 cm – calec – żółta piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-60 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

60-66 cm – warstwa 3 – białawy ił 

66-107 cm – warstwa 4 – szarobrunatny piasek gliniasty  
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107-135 cm – warstwa 5 - drewno i woda 

135-150 cm – calec – szary ił 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś W-E 

odwiert 32 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-32 cm – warstwa 2 – czarny piasek gliniasty 

57-66 cm – calec – białawy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 31 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-57 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

57-68 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty 

68-104 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

104-118 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

118-142 cm – warstwa 6 – szary piasek gliniasty 

142-150 cm – warstwa 7 - ciemnoszary piasek gliniasty 

150-170 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-32 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

32-80 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-57 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

57-66 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

66-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty z rdzawymi plamkami 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 28 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-38 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

38-80 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-30 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

30-80 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-54 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

54-68 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty 

68-100 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-47 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

47-66 cm – warstwa 3 - ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

66-80 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-3 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

3-55 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

55-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W warstwie 2 znaleziono 1 fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

GRZ1/2017/2/M) 
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odwiert 23 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-47 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

47-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-9 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

9-44 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

44-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 (na przecięciu osi) 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-32 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

32-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-45 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty z węglami 

45-80 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

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

46-80 cm – calec – jasno żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-37 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

37-80 cm – calec – jasno żółty piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-46 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty z węglami 

46-90 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

90-94 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty  

94-120 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty 

120-140 cm – calec – jasno żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-3 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

3-32 cm – warstwa 2 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

32-38 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

38-87 cm – warstwa 4 – żółto-brunatny piasek gliniasty, struktura przemieszana 

87-93 cm – warstwa 5 – jasnoszary piasek gliniasty  

93-170 cm – warstwa 6 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

170-220 cm - warstwa 7 – szary piasek gliniasty z węglami 

Na głębokości 220 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-113 cm – warstwa 2 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

113-167 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty z brunatnymi warstwami 

167-172 cm – warstwa 4 – rdzawy piasek gliniasty 

172-188 cm – warstwa 5 – szary piasek gliniasty  

188-192 cm – warstwa 6 – drewno 

192-214 cm warstwa 7 – szary piasek gliniasty 

214-240 cm – calec - jasno żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 
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0-9 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

9-44 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

44-82 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

82-88 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty 

88-92 cm – warstwa 5 – drewno 

92-103 cm – warstwa 6 – szary piasek gliniasty 

103-120 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 3 x 1 m, zorientowany na osi N-S usytuowano w 

północnej części stanowiska u podnóża wału obronnego. W wykopie zarejestrowano następu-

jący układ nawarstwień (ryc. 7-8): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzch-

nię wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość 

humusu dochodziła do 10 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szarobrunatny piasek gliniasty, zbity. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 

na całej powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na 

warstwie 3. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy wynosiła 

około 50-55 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna? 

Zawartość: 82 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. GRZ1/2017/4/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (1. połowa XI w.) 

 

Warstwa 3 

Ciemnoszary piasek gliniasty z węglami. Miejscami kamienie. Warstwę zarejestrowano bez-

pośrednio pod warstwą 2 na całej powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. 
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Warstwa zalegała na warstwie 4. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. 

Miąższość warstwy dochodziła do 30-35 cm. 

Funkcja: warstwa akumulacyjne (obiekt?) 

Zawartość: 186 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, fragment polepy (nr inw. 

GRZ1/2017/5/M; GRZ1/2017/6/M; GRZ1/2017/8/M), oraz nóż żelazny (nr inw. 

GRZ1/2017/1/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa X w.) 

 

Warstwa 4 

Szary piasek gliniasty z węglami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 na 

całej powierzchni wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała 

na warstwach 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze 

czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 15 cm. 

Funkcja: warstwa akumulacyjne 

Zawartość: 34 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. GRZ1/2017/7/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa IX w.-X w.) 

 

Warstwa 5 

Jasnożółty, plamisty piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą4 w 

centralnej części wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała 

na warstwie 6. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy docho-

dziła do 12 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 

 

Warstwa 6 (= warstwa 7?) 

Szary piasek gliniasty z węglami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 4 i 5 

w centrum i części S wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zale-

gała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy do-

chodziła do 10 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 
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Warstwa 7 (= warstwa 6?) 

Szary piasek gliniasty z węglami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 4 w 

części N wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na calcu. 

Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 15 

cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 11 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. GRZ1/2017/9/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 8 

Żółto piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 4 i 7 w części N 

wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwie 9. Granice z 

warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 10 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 

 

Warstwa 9 

Szary piasek gliniasty z węglami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 8 w 

części N wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na calcu. Granice z 

warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 6-8 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 

 

Warstwa 10 

Kremowy piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 4 w centrum 

wykopu. Przebieg nieckowaty. Warstwa wkopana w warstwy 7 i calec. Granice z warstwami 

sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 
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Warstwa 11 

Szaro-brunatny piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano w obrębie warstwy 10 bezpośrednio 

pod warstwą 4. Przebieg wertykalny. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. 

Miąższość warstwy dochodziła do 30 cm. 

Funkcja: ślad po drewnianym elemencie konstrukcji  

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 

 

Warstwa 12 

Szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 4 w części NW 

wykopu. Przebieg nieckowaty. Warstwa zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi 

dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: ślad po drewnianym elemencie konstrukcji 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 

 

Warstwa 13 

Żółta glina. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 6 w części centralnej wyko-

pu. Przebieg nieckowaty. Warstwa zalegała na warstwie 14. Granice z warstwami sąsiednimi 

dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 6 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 

 

Warstwa 14 

Spalenizna. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 13 w części centralnej wyko-

pu. Przebieg nieckowaty. Warstwa zalegała na warstwie 15 i calcu. Granice z warstwami są-

siednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 4 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 

 

Warstwa 15 
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Żółto-szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 4 i 13 w 

części centralnej wykopu. Przebieg nieckowaty. Warstwa zalegała na calcu. Granice z war-

stwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 6-8 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.)? 

 

Warstwa 16 

Jasnożółty piasek. Warstwę zarejestrowano na całej powierzchni wykopu pod warstwami 6, 7, 

9, 10, 12, 15. Granice z warstwami sąsiednimi dość wyraźne. 

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 miąższości docho-

dzącej co najmniej do 2,5 m. W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawar-

stwień, w których odkryto liczny materiał zabytkowy (m.in. 317 fragmentów ceramiki wcze-

snośredniowiecznej), który w powiązaniu ze stratygrafią pozwala na wyróżnienie kilku faz 

użytkowania terenu.  

Faza I (najstarsza) związana jest z osadnictwem wczesnośredniowiecznym datowanym 

najpewniej na VIII-1 połowę IX w. Jej pozostałością są warstwy od 5 do 15, które pierwotnie 

mogły tworzyć wypełnisko jednego, zniszczonego później obiektu mieszkalnego. Kolejna 

faza (II) zasiedlenia, której pozostałością jest warstwa 4 pochodzi zapewne z 2. połowy IX 

w.-X w. Na taką chronologię wskazuje występowanie w tej warstwie wyłącznie fragmentów 

naczyń słabo formująco obtaczanych, które zaklasyfikować należy do rodziny form naczyń 

typu C i D klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986), przy dominacji drugiej z tych 

form. Problemem pozostaje stwierdzenie czy istniał już wówczas gród. Następna faza (III), 

której pozostałością jest warstwa 3 pochodzi zapewne z 2. połowy X w. lub początku XI w. 

W materiałach pozyskanych z tej warstwy widoczna jest wyraźna zmiana strukturze zespołów 

ceramicznych, w których pojawiły się naczynia całkowicie obtaczane rodziny form G w kla-

syfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). W dalszym ciągu gros zbioru stanowią jednak 

naczynia rodziny form D. W tej fazie gród na pewno już istniał. Być może wyróżnić należy 

także fazę IV, której odpowiadałaby warstwa 2 w wykopie 1. Ma ona jednak wyraźnie cha-
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rakter niwelacyjny, na co wskazuje rozdrobnienie materiału. Fazę tą datować można na 1 po-

łowę XI w. 

Być może do weryfikacji tych ustaleń przyczynią się wyniki analiz prób C14 pobra-

nych z warstw 3 i 6. 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka, stan. 1 (AZP 28-12/27). Lokalizacja stanowiska 

(opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka, stan. 1 (AZP 28-12/27). Wizualizacja stanowiska 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

 

Ryc. 3. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka, stan. 1 (AZP 28-12/27). Grodzisko – widok od 

południa (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 4. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka, stan. 1 (AZP 28-12/27). Grodzisko - widok wału 

południowego od wnętrza (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

Ryc. 5. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka, stan. 1 (AZP 28-12/27). Grodzisko, wał północny 

od wschodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka, stan. 1 (AZP 28-12/27). Lokalizacja odwiertów i 

wykopu na planie stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 7. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka, stan. 1 (AZP 28-12/27). Profil wschodni wykopu 

1 (fot. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 8. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka, stan. 1 (AZP 28-12/27). 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  

GRZ1/2017/1/M odwiert 10 3 1       30.08.2017 

GRZ1/2017/2/M odwiert 24 2 1       30.08.2017 

GRZ1/2017/3/M z powierzchni   2       30.08.2017 

GRZ1/2017/4/M 1 2  82       31.08.2017 

GRZ1/2017/5/M 1 3  132       31.08.2017 

GRZ1/2017/6/M 1 3 cz. N 42       31.08.2017 

GRZ1/2017/7/M 1 4 34       31.08.2017 

GRZ1/2017/8/M 1 3 cz. S 12 1     31.08.2017 

GRZ1/2017/9/M 1 7 11       31.08.2017 

       317  1       

 

Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. Wykop Js Przedmiot Surowiec Data 

GRZ1/2017/1/S 1 3 nóż żelazo 31.08.2017 

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  

GRZ1/2017/1/P 1 3 c14 31.08.2017 

GRZ1/2017/2/P 1 6 c14 31.08.2017 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

GRZ1/2017/1/R   profile odwiertów 1:20 
29-

30.08.2017 
A. Janowski 

GRZ1/2017/2/R 1 profile wykopu 1:20 31.08.2017 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

GRZ1/2017/1/F 1 profil S N 31.08.2017 A. Janowski 

GRZ1/2017/2/F 1 profil E W 31.08.2017 A. Janowski 

GRZ1/2017/3/F 1 profil W E 31.08.2017 A. Janowski 

GRZ1/2017/4/F 1 profil N S 31.08.2017 A. Janowski 

 


