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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 jesienią 2017 r. był obiekt w Przybiernowie, gm. Brojce, stan. 1 (AZP 20-13/25). 

 

2. Historia badań 

Grodzisko w Przybiernowie położone jest w młodym lesie około 500 m na południe 

od wsi Kolonia Przybiernowo i około 300 m na północ od strugi Lubieszowa (prawy dopływ 

Regi). Obiekt jest dość słabo czytelny. Grodzisko ma kształt kolisty i średnicę około 45-50 m. 

Obiekt otacza pierścieniowaty wał i fosa o szerokości do 5-7 m. Przy wyższych stanach wód 

gruntowych fosa wypełnia się wodą. Wał wypiętrzony jest około 1-1,5 m w stosunku do dna 

fosy. Na powierzchni znajdują się liczne kamienie, które są przypuszczalnie budulcem do 

budowy drogi przecinającej grodzisko. W miejscu, gdzie przechodzi droga wały zostały zni-

welowane a fosa zasypana. Licznych zniszczeń dokonały także zwierzęta, które założyły nory 

w wałach. Obiekt mógł zostać także częściowo zniwelowany w trakcie prac rolniczych. Łącz-

na powierzchnia obiektu to około 0,2 ha (ryc. 1-5). 

Stanowisko zostało odkryte najpóźniej na początku lat 30. XX w. (Kunkel 1932, s. 

91). W 1932 r. odwiedził je H.J. Eggers – stwierdził jednak brak znalezisk (Eggers 1960, s. 

31, 43, nr 123). W 1971 r. grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków (nr rej. 692). Tyl-

ko raz, w 1997 r. przeprowadzono na jego terenie badania powierzchniowe w ramach AZP. 

Od momentu odkrycia stanowisko kilkakrotnie wzmiankowane w literaturze niemieckiej 

(Lemcke 1933, s. 226; Eggers 1964, s. 12; 1978, s. 265, nr 123) i polskiej (Antoniewicz, War-

tołowska 1964, kwadrat IIC nr 8; Łosiński 1982, s. 219, nr 492). Nigdy nie było przedmiotem 

badań wykopaliskowych. 
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3. Wyniki badań w 2017 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1175/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., znak 

Z.Arch.BR.5161.131.2017.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

20-22 września 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 wschodniej stanowiska a jego rozmiar zmniejszono. 

Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 17 odwiertów na dwóch prostopadłych do siebie 

osiach biegnących 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 17 odwiertów: 7 na osi W-E (długość osi 33 m: od-

wierty 17-14, 11-13) i 10 na osi N-S (długość osi 32,5 m: odwierty 1-9). Obie osie przecinały 

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

 

oś W-E 

odwiert 17 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-66 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

66-87 cm – warstwa 3 – szarobrunatno-żółty piasek gliniasty 

87-100 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-90 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 90 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 15 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

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

32-42 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

42-45 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

45-62 cm – warstwa 5 – żółty piasek gliniasty 

62-68 cm – warstwa 6 – węgle drzewne 

68-86 cm - warstwa 7 – żółty piasek gliniasty 

86-100 cm – calec – biało-pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-20 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty (nasyp drogi) 

Na głębokości 20 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 (na przecięciu osi) 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-36 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty (nasyp drogi) 

Na głębokości 36 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-26 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

26-34 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

34-49 cm – warstwa 4 – żółto-szary piasek gliniasty 

49-80 cm - calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-92 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 
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92-120 cm – warstwa 3 – szaro-żółty piasek gliniasty z pojedynczymi węglami 

Na głębokości 120 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-98 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

98-120 cm – warstwa 3 – żółto-brunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 120 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś N-S 

odwiert 1 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-70 cm – warstwa 2 – żółta glina 

70-79 cm – warstwa 3 – żółto-szara glina 

79-108 cm – warstwa 4 – ciemnoszara glina 

108-140 cm - calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-24 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

24-50 cm – warstwa 3 – ciemnożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 50 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-28 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

28-80 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 
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0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-28 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

28-80 cm – calec – ciemnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-30 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

30-38 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

38-50 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

50-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 (na przecięciu osi) 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-36 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty (nasyp drogi) 

Na głębokości 36 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-26 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

26-48 cm – calec – pomarańczowa glina 

48-58 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

58-80 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-22 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

22-60 cm – calec – pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

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

9-28 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

28-35 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

35-72 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty 

72-104 cm – calec – białawo-żółty piasek gliniasty 

104-120 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-34 cm – warstwa 1 – wilgotny ciemnoszary piasek gliniasty 

Na głębokości 34 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 4x1 m, zorientowany na osi N-S usytuowano w pół-

nocnej części stanowiska na szczycie i u podnóża wału obronnego. W wykopie zarejestrowa-

no następujący układ nawarstwień (ryc. 7-8): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty bardzo mocno przerośnięty korzeniami. Warstwa zajmowała 

całą powierzchnię wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Poniżej zalegały warstwy  

2, 3 i 4. Miąższość humusu dochodziła do 10 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Żółta spiaszczona glina. Wewnątrz warstwy kamienie o średnicy do 40-50 cm. Warstwę zare-

jestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 w części N wykopu. Warstwa tworzyła garb. War-

stwa zalegała na warstwach 6 i 7. Granice z warstwami sąsiednimi bardzo dobrze czytelne. 

Miąższość warstwy wynosiła średnio około 70 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego. 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: nieokreślona 
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Warstwa 3 

Ciemnoszaro-brunatny piasek gliniasty. Miejscami kamienie. Warstwę zarejestrowano bezpo-

średnio pod warstwą 1 w części środkowej i S wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty. War-

stwa zalegała na warstwach 2 i 4. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąż-

szość warstwy dochodziła do 35-40 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 4 

Brązowy piasek gliniasty. Nieliczne kamienie. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod 

warstwą 3 w części W wykopu. Przebieg warstwy łukowaty zbliżony do horyzontalnego. 

Warstwa zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość 

warstwy dochodziła do 30-35 cm. 

Funkcja: warstwa osadnicza z okresu przed budową wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 5 (= warstwa 6?) 

Białawy piasek z popiołem(?). Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3  w czę-

ści SE wykopu. Przebieg horyzontalny opadający w kierunku N. Warstwa zalegała na war-

stwie 4. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 

8-10 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 6 (= warstwa 5?) 

Białawy piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 na niewielkiej po-

wierzchni wykopu w części N. Przebieg horyzontalny. Warstwa zalegała na warstwie 7. Gra-

nice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 8 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 



 10 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 7 

Ciemnoszary, plamisty piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwa-

mi 2 i 6 w części N wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na cal-

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

30 cm. 

Funkcja: warstwa osadnicza z okresu przed budową wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 8 

Jasnożółta glina z rdzawymi plamkami. Warstwę zarejestrowano na całej powierzchni wyko-

pu pod warstwami 4 i 7. 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 bardzo niewielkiej 

miąższości dochodzącej do zaledwie 1-1,1 m. 

W wykopie zarejestrowano prosty układ nawarstwień, w których nie odkryto jednak 

źródeł ruchomych. Nie udało się także pobrać próbek do datowań specjalistycznych. W opar-

ciu o analizę stratygrafii wyróżnić można dwie lub trzy fazy użytkowania tego miejsca. Faza I 

poprzedzała budowę nasypu wału obronnego (warstwy 4-7). Były to zapewne jedynie działa-

nia ukierunkowane na przygotowanie terenu, a nie trwała zabudowa. Faza II związana jest z 

budową umocnień (warstwa 2), a najmłodsza jest wynikiem prac niwelacyjnych (warstwa 3) 

prowadzonych na grodzisku w okresie nowożytnym i współcześnie. Dwóch najstarszych faz 

nie można niestety osadzić w czasie. 

Obiekt jest bez wątpienia dziełem człowieka. Technika budowy wałów może wska-

zywać na wczesne średniowiecze. Brak źródeł ruchomych nie pozwala niestety na uściślenie 

datowania. Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dane można sądzić, że był to albo obiekt 

nieukończony albo jedynie doraźnie lub krótkotrwale użytkowany. 
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6. Ryciny 

 

 

 

Ryc. 1. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki ska-

ningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

Ryc. 3. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Grodzisko – widok od północnego-wschodu (fot. 

A. Janowski) 
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Ryc. 4. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Grodzisko – widok od wschodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

 

Ryc. 5. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Majdan część E . Na pierwszym planie kamienie 

ze zniwelowanego wału (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stano-

wiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 7. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Profil wschodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 8. Przybiernowo, gm. Brojce, stan. 1. Profil północn wykopu 1 (fot. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

PRZ/2017/1/R   profile odwiertów 1:20 20.09.2017 A. Janowski 

PRZ/2017/2/R 1 rzut dna - w-wa 2 1:20 21.09.2017 A. Janowski 

PRZ/2017/3/R 1 profile wykopu 1:20 21.09.2017 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

PRN/2017/1/F 1 rzut dna cz. N - w-wa 2 S 21.09.2017 A. Janowski 

PRZ/2017/2/F 1 rzut dna - w-wy 2 i calec S 21.09.2017 A. Janowski 

PRZ/2017/3/F 1 profil N S 21.09.2017 A. Janowski 

PRZ/2017/4/F 1 profil S N 21.09.2017 A. Janowski 

PRZ/2017/5/F 1 profil E W 21.09.2017 A. Janowski 

PRZ/2017/6/F 1 profil W E 21.09.2017 A. Janowski 

 


