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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 domniemany obiekt obronny w Grzęźnie, gm. Dobra Nowogardz-

ka (AZP 28-12). 

 

2. Historia badań 

Stanowisko położone jest w lesie na niewielkim wzniesieniu w odległości około 200-

250 m na południe od grodziska stan. 1 (AZP 28-12/27). Domniemany obiekt jest słabo za-

chowany. Ma on kształt okręgu o średnicy około 55 m. Ewentualny wał jest słabo czytelny i 

wypiętrzony zaledwie o około 0,5-1 m ponad otoczenie. Majdan płaski. Całość otacza płytki 

rów - fosa. Od północy do stanowiska przylega stara droga (ryc. 2-5). 

Miejsce badań planowanych w Grzęźnie nie zostało oznaczone jako stanowisko ar-

cheologiczne w ramach AZP. Miejsce to zostało natomiast wytypowane do przeprowadzenia 

badań weryfikacyjnych w trakcie analizy danych ze skaningu laserowego LiDAR. Zadaniem 

planowanych prac sondażowych była weryfikacja tych informacji i sprawdzenie czy miejsce 

to jest stanowiskiem archeologicznym, a jeżeli tak, to jaka jest jego chronologia i funkcja. 

 

3. Wyniki badań w 2017 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1173/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., znak 

Z.Arch.DN.5161.130.2017.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

24-29 sierpnia 2017 r. 
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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 i nie wykonano wykopu sondażowego. Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 

28 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie osiach biegnących wzdłuż linii N-S oraz W-

E oraz doczyszczono profil wykrotu (ryc. 7). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 26 odwiertów: 12 na osi N-S (długość osi 55 m: od-

wierty 1, 27, 2, 28, 3-12) i 14 na osi W-E (długość osi 65 m: odwierty 19-13, 20-26). Obie 

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

 

oś N-S 

odwiert 1 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-94 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

94-120 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-62 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

62-80 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

60-100 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-9 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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9-47 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

47-80 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-50 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

50-100 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-36 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

36-80 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-44 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

44-80 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 (na przecięciu osi) 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 40 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-50 cm – calec – żółty piasek gliniasty z kamieniami 

Na głębokości 50 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 8 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty z kamieniami 

Na głębokości 60 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty z kamieniami 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-42 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

42-80 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-38 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

38-80 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-100 cm – warstwa 2? – żółtoszary piasek gliniasty 

100-120 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś W-E 

odwiert 19 

0-9 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

9-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 18 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

70-80 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-74 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

74-100 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-9 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

9-78 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

78-100 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-40 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 40 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-11 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

11-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 (na przecięciu osi) 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 40 cm blokada 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-40 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 40 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-45 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

45-80 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-50 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 50 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-100 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 26 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-100 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Obserwacje profili odwiertów nie przyniosły odpowiedzi na pytania o lokalizację wy-

kopu badawczego. W żadnym z odwiertów nie zarejestrowano nawarstwień o jednoznacznym 

pochodzeniu antropogenicznym. W związku z powyższym zrezygnowano z wytyczenia wy-

kopu sondażowego a jedynie doczyszczono wykrot pozwierzęcy na domniemanym wale w 

części N badanego obszaru około 10 m na W od osi odwiertów w miejscu gdzie znaleziono 

materiał ceramiczny. Zarejestrowano w nim identyczny układ nawarstwień jak w pozostałej 

części stanowiska (ryc. 7). 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2017 roku nie wykazały zalega-

nia nawarstwień kulturowych na terenie stanowiska. Z drugiej strony jego wyraźna forma 

terenowa, bez wątpienia jest efektem działalności człowieka. Nieliczny materiał zabytkowy 

zalegający na powierzchni także sugeruje, że miejsce to lub przynajmniej jego najbliższa oko-

lica były w przeszłości użytkowane. Dwa fragmenty ceramiki znalezione na powierzchni zi-

dentyfikować można jako materiał pradziejowy przypuszczalnie z okresu neolitu. 

 W związku z powyższym trudno o jednoznaczną ocenę funkcji i chronologii stanowi-

ska. Pomimo obecności na powierzchni materiałów pradziejowych nie można wykluczyć do-

raźnego jego wykorzystywania, czy wręcz utworzenia w okresie późniejszym przez miesz-

kańców pobliskiego grodu (stan. 1 – AZP 28-12/27). 

Stanowisku powinien być nadany nr AZP. 
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5. Ryciny 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka (AZP 28-12). Lokalizacja stanowiska (opr. A. Ja-

nowski) 
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Ryc. 2. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka (AZP 28-12). Wizualizacja stanowiska w oparciu 

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

 

 

 

Ryc. 3. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka (AZP 28-12). Domniemane grodzisko – widok od 

północnego wschodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 4. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka (AZP 28-12). Domniemane grodzisko – widok od 

zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

Ryc. 5. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka (AZP 28-12). Majdan centrum od południa (fot. A. 

Janowski) 
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Ryc. 6. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka (AZP 28-12). Lokalizacja odwiertów i wykopu na 

planie stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 7. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka (AZP 28-12). Profil zachodni wykrotu (fot. A. 

Janowski) 

 

 

6. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
Ceramika  

pradziejowa 

Ceramika 

wś 
Polepa Kości Inne Data  

GRZ2/2017/1/M z powierzchni 2       krzemień 25.08.2017 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

GRZ2/2017/1/R   profile odwiertów 1:20 
24-

29.08.2017 
A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

GRZ2/2017/1/F   profil wykrotu E 29.08.2017 A. Janowski 

 


