
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

z badań sondażowo-wierceniowych na domniemanym grodzisku 

w Grzęźnie, gm. Dobra Nowogardzka (AZP 28-12), 

w 2017 roku 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Ośrodek Archeologii Średniowiecza 

Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie 

ul. Kuśnierska 12/12A 

70-536 Szczecin 

 

 

 

Autor: 

dr hab. A. Janowski 

 

 

Szczecin 2017 

 



 2 

Spis treści: 

 

1. Wstęp 

2. Historia badań 

3. Wyniki badań w 2017 r. 

3.1. Odwierty 

3.2. Wykop I 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

5. Ryciny 

6. Inwentarze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

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 południowy wschód od grodziska stan. 1 (AZP 28-12/27). Domniemany obiekt jest 

słabo zachowany. Ma on kształt owalu o wymiarach 100 x 70 m. Ewentualny dookolny wał 

jest słabo czytelny i wypiętrzony około 0,5-1 m ponad otoczenie. Majdan płaski. Całość za-

pewne otacza płytka fosa (ryc. 1-5). 

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 1122/2017 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 

24-28 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). 

Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 40 odwiertów na dwóch prostopadłych do 

siebie osiach biegnących wzdłuż linii NW-SE oraz NE-SW.  Na podstawie obserwacji profili 

odwiertów zdecydowano, że wykop wytyczony zostanie w części zachodniej stanowiska. 

Wykop miał wymiary 3,2 x 1 m. 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 40 odwiertów: 24 na osi NW-SE (długość osi 115 

m: odwierty 1-2, 40, 3-23) i 16 na osi NE-SW (długość osi 80 m: odwierty 31-24, 32-39). 

Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 11 (ryc. 6). 

 

oś NW-SE 

odwiert 1 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-60 cm – calec – Szara gytia 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

13-44 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty z węglami 

44-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

60-90 cm – calec – kremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 40 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty z węglami 

40-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-40 cm – calec – białawy piasek gliniasty 
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40-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

60-80 cm – calec – białawy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-46 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

46-80 cm – calec – białawy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-50 cm – calec – szary piasek z białymi przewarstwieniami 

50-80 cm – calec – orsztyn 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-52 cm – calec – szary piasek 

52-80 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

13-30 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

30-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

40-80 cm – calec – żółto-biała glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 9 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

30-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 (na przecięciu osi) 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

13-44 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

44-80 cm – calec – żółto-biały piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-33 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

33-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-30 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

30-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 15 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-20 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

20-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-25 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

25-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-26 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

26-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-30 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

30-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-18 cm – warstwa 2 – szarobrązowy piasek gliniasty 

18-28 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

28-47 cm – calec – szarożółta glina z kamieniami 

47-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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13-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

40-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

40-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-26 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

26-38 cm – calec – białawy piasek 

38-80 cm – calec – ciemnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś NE-SW 

odwiert 31 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-37 cm – calec – szara gytia 

37-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 70 cm woda 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-26 cm – warstwa 2 – jasnoszary piasek gliniasty 

26-40 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

40-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-20 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

20-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-17 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

17-25 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

25-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-36 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

36-80 cm – calec – białawy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-80 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-38 cm – warstwa 2 – jasnoszary piasek gliniasty 
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38-80 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 (na przecięciu osi) 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 32 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-20 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

20-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 33 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

24-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 34 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

17-34 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

34-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 35 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-24 cm – warstwa 2 – szarobrązowy piasek gliniasty 

24-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 36 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-30 cm – calec – białawy piasek gliniasty 
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30-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 37 

0-28 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

28-48 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

48-80 cm – calec – białawy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 38 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-30 cm – warstwa 2 – brązowo szary piasek gliniasty 

30-47 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

47-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 39 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-50 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

50-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Obserwacje profili odwiertów nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na pytania o 

lokalizację wykopu badawczego. W zdecydowanej większości odwiertów nie natrafiono na 

nawarstwienia o pochodzeniu antropogenicznym. W związku z powyższym zdecydowano się 

na założenie wykopu w części północno zachodniej stanowiska na wysokości odwiertów 2 i 

40, w których stwierdzono nikłą warstwą z węglami drzewnymi. Wykop sondażowy miał 

wymiary 3,2x1 m, zorientowany był na osi W-E i ulokowany na szczycie domniemanego wa-

łu obronnego. W wykopie zarejestrowano następujący układ nawarstwień (ryc. 7-8): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty mocno przerośnięty korzeniami. Warstwa zajmowała całą po-

wierzchnię wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Poniżej zalegały warstwy 2 i 3. 
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Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość humusu dochodziła do 10-12 

cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szaro-brunatny piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 w czę-

ści W wykopu. Warstwa opadała w kierunku W. Warstwa zalegała na warstwie 3. Granice z 

warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy wynosiła średnio około 15-20 cm, 

maksymalnie 40 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 3 

Szary piasek gliniasty z węglami drzewnymi. Miejscami nieliczne kamienie i większe frag-

menty spalonego drewna nie tworzące jednak struktur. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio 

pod humusem i warstwą 2 na całej powierzchni wykopu. Przebieg warstwy łukowaty, opada-

jący w kierunku W. Warstwa zalegała na warstwach 4 i 5. Granice z warstwami sąsiednimi 

dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 40 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 7 fragmentów ceramiki pradziejowej (nr inw. GRZ3/2017/1/M),  

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 4 

Biało szary miejscami plamisty piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 

na całej powierzchni wykopu. Przebieg warstwy horyzontalny. Warstwa zalegała na warstwie 

5 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 

10-15 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: nieokreślona 
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Warstwa 5 

Ciemnożółto-szary plamisty piasek gliniasty z drobnymi kamieniami. Warstwę zarejestrowa-

no bezpośrednio pod warstwami 3 i 4 w części W wykopu. Przebieg horyzontalny. Warstwa 

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

chodziła do 10 cm.  

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 1 fragment ceramiki pradziejowej (nr inw. GRZ3/2017/2/M) 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 6 

Żółty piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano na całej powierzchni wykopu pod warstwami 

4 i 5. 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 części zachodniej zalegają nawarstwienia kulturowe o niewielkiej miąższości do-

chodzącej do 55 cm. W nawarstwieniach tych znaleziono 8 fragmentów ceramiki, które przy-

porządkować można do neolitu (3 frag.), późnego okresu rzymskiego (4 frag,)
1
 i starszych faz 

wczesnego średniowiecza(?) (1 frag.). W związku z powyższym trudno o jednoznaczną ocenę 

funkcji i chronologii stanowiska. Pomimo obecności na powierzchni materiałów pradziejo-

wych nie można wykluczyć doraźnego jego wykorzystywania, czy wręcz utworzenia w okre-

sie późniejszym przez mieszkańców pobliskiego grodu (stan. 1 – AZP 28-12/27). Stanowisko 

ma wyraźną, choć zniwelowaną przez prace rolnicze, formę terenowa, która bez wątpienia 

jest efektem działalności człowieka. Być może na doprecyzowanie datowania pozwolą wyniki 

analiz prób c14 pobrane z warstwy 3 w wykopie. 

Stanowisku powinien być nadany nr AZP. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Za pomoc w identyfikacji materiałów pradziejowych dziękuję mgr Dorocie Kozłowskiej i dr Bartłomiejowi 

Rogalskiemu z Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
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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). Wał północny od wschodu (fot. A. 

Janowski) 
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Ryc. 4. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka (AZP 28-12). Wał i fosa w części zachodniej od 

północy (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 północny wykopu 1 (fot. A. 

Janowski) 

 

 

 

Ryc. 8. Grzęzno, gm. Dobra Nowogardzka (AZP 28-12). Profil wschodni wykopu 1 (fot. A. 

Janowski) 
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6. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
Ceramika 

pradziejowa 

Ceramika  

wś 
RAZEM Data  

GRZ3/2017/1/M 1 1 6 1?  7 28.08.2017 

GRZ3/2017/2/M 1 5 1   1 28.08.2017 

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  

GRZ3/2017/1/P 1 3 c14 28.08.2017 

GRZ3/2017/2/P 1 3 c14 28.08.2017 

GRZ3/2017/3/P 1 3 c14 28.08.2017 

GRZ3/2017/4/P 1 3 c14 28.08.2017 

GRZ3/2017/5/P 1 3 c14 28.08.2017 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Wykop/odwiert Treść skala  Data Wykonawca 

GRZ3/2017/1/R   profile odwiertów 1:20 
25-

26.08.2017 
A. Janowski 

GRZ3/2017/2/R 1 profile wykopu 1:20 28.08.2017 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

GRZ3/2017/1/F 1 profil NE S 28.08.2017 A. Janowski 

GRZ3/2017/2/F 1 profil NW E 28.08.2017 A. Janowski 

GRZ3/2017/3/F 1 profil SW N 28.08.2017 A. Janowski 

GRZ3/2017/4/F 1 profil SE W 28.08.2017 A. Janowski 

 


