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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 w 2019 r. był obiekt w Przytoniu, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/54). 

 

2. Historia badań 

Stanowisko położone jest na południowo zachodnim brzegu jeziora Przytońskiego, w 

połowie odległości między zabudowaniami wsi Przytoń a torem kolejowym Runowo Pomor-

skie – Drawsko Pomorskie (ryc. 1). Obiekt zajmuje niewielkie wzniesienie – półwysep – 

wśród łąk i pastwisk, które przy wyższych stanach wody mogło być wyspą. Stanowisko jest 

silnie zniwelowane – w przeszłości eksploatowane rolniczo – dlatego wały obronne są prak-

tycznie niewidoczne. Z umocnień lepiej natomiast czytelna jest wilgotna fosa o szerokości do 

20-25 m i głębokości około 2 m. Wymiary majdanu wynoszą około 65 × 50 m, a powierzch-

nia całości wraz z umocnieniami przekracza 1 ha (ryc. 2-5). 

O samym obiekcie bardzo niewiele wiadomo. W 1938 r. Alfred Rowe dokonał na nim 

przypadkowego odkrycia. W roku 1969 r. stanowisko wpisane zostało do rejestru zabytków 

pod nr 611, jako grodzisko wczesnośredniowieczne, a w 1986 r. przeprowadzono jedyne jak 

dotychczas badania powierzchniowe w ramach AZP. Tylko dwukrotnie stanowisko w Przyto-

niu ujęte zostało w literaturze przedmiotu (Rogosz 1971, s. 43-44; Łosiński 1982, s. 219, nr 

501). Nigdy nie prowadzono w tym miejscu badań wykopaliskowych. 

 

3. Wyniki badań w 2019 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1127/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., znak 

Z.Arch.5161.75.2019.ETK, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konser-
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watora Zabytków w Szczecinie. Prace sondażowo-wierceniowe przeprowadzono w dniach 

19-28 lipca 2019 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

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

Prace archeologiczne prowadzono jedynie w części północnej grodziska (działka 33/4) 

tylko na ten obszar uzyskano bowiem zgodę właściciela terenu Urzędu Miasta i Gminy Węgo-

rzyno. 

Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 27 odwiertów na dwóch prostopadłych do 

siebie osiach biegnących wzdłuż linii SE-NW oraz SW-NE oraz wyeksplorowano jeden wy-

kop sondażowy o wymiarach 4 × 1 m. 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku w północnej części wykonano łącznie 27 odwiertów: 11 na osi SE-NW 

(długość osi 50 m: odwierty 1-11) i 16 na osi SW-NE (długość osi 80 m - odwierty 27-22, 12-

23). Obie osie przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 3 (ryc. 6). 

 

oś SE-NW 

odwiert 1 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-32 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

32-45 cm – warstwa 3 – szary popiół 

45-54 cm – warstwa 4 - szary piasek gliniasty 

54-90 cm - calec – żółto-rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

40-80 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

80-90 cm – warstwa 4 - szary popiół 

90-100 cm – warstwa 5 – żółty piasek gliniasty 

100-115 cm - calec – żółto-rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 



 5 

odwiert 3 (na przecięciu osi) 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

40-80 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

80-100 cm – warstwa 4 – jasno żółty piasek 

100-115 cm - calec – żółto-rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

40-90 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi i popiołem 

90-115 cm - calec – jasnożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

40-64 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi i popiołem 

64-100 cm - calec – żółta glina 

W warstwie 3 odkryto fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

PRZ/2019/2/M) 

 

odwiert 6 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-32 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

32-66 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty 

66-75 cm – warstwa 4 – popiół(?) 

Na głębokości 75 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-48 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 
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48-90 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

90-110 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

Na głębokości 110 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-60 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

60-86 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

86-98 cm – warstwa 4 - jasnoszary piasek gliniasty z węglami 

80-110 cm – warstwa 5 – węgle drzewne 

110-130 cm – warstwa 6 - szary piasek gliniasty z węglami 

130-160 cm - calec – jasnożółto-rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-37 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

37-58 cm – warstwa 3 – ciemnoszaro piasek gliniasty 

58-70 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty 

Na głębokości 70 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-35 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

35-62 cm – warstwa 3 – ciemnoszaro piasek gliniasty 

62-110 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-46 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

46-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś SW-NE 

odwiert 27 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-34 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

34-50 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

50-94 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

94-136 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

136-154 cm – calec – torf 

154-170 cm – calec – pistacjowa gytia 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-28 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

28-37 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

37-60 cm – warstwa 4 – jasnoszaro-brunatny piasek gliniasty 

60-78 cm – warstwa 5 – szarożółty piasek gliniasty 

78-110 cm – warstwa 6 - szary piasek gliniasty z wklejkami rdzawej gliny 

110-170 cm – warstwa 7 - jasnoszaro-brunatny piasek gliniasty 

170-200 cm – warstwa 8 – szary piasek gliniasty z węglami 

Na głębokości 200 cm zaprzestano eksploracji - WODA 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-30 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

30-43 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

43-54 cm – warstwa 4 – jasnoszaro-żółty piasek gliniasty 

54-86 cm – warstwa 5 – szarożółta glina ze spalenizną 

86-130 cm – warstwa 6 - szary piasek gliniasty z wklejkami żółtej gliny 

130-134 cm – warstwa 7 - spalenizna 

134-200 cm – warstwa 8 – szary piasek gliniasty 



 8 

200-210 cm – calec – torf 

210-230 cm – calec – pistacjowa gytia 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-70 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

70-120 cm – warstwa 3 – ciemnobrunatny piasek gliniasty 

120-130 cm – warstwa 4 – jasnoszary piasek gliniasty 

130-180 cm – warstwa 5 – szara glina z węglami drzewnymi 

180-210 cm – calec – jasnoszaro-żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-28 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

28-110 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

110-118 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek gliniasty 

118-126 cm – warstwa 5 – szary piasek  

126-132 cm – warstwa 6 - żółta glina 

132-140 cm – warstwa 7 – szara glina 

140-144 cm – warstwa 8 – spalenizna 

144-190 cm – warstwa 9 – szara glina z węglami i fragmentami drewna 

190-210 cm – calec – szara gytia 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-30 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

30-90 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

90-126 cm – warstwa 4 – jasnoszara glina 

126-140 cm – calec – jasnoszara glina z rdzawymi wytrąceniami 

W warstwie 3 znaleziono fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

PRZ/2019/4/M) 
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odwiert 3 (na przecięciu osi) 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-40 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

40-80 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

80-100 cm – warstwa 4 – jasno żółty piasek 

100-115 cm - calec – żółto-rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-40 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

40-60 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

Na głębokości 60 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-30 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

30-54 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

54-80 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-34 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

34-66 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

66-70 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

54-80 cm – calec – jasnożółta glina 

W warstwie 3 znaleziono fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

PRZ/2019/3/M) 

 

odwiert 15 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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7-40 cm – warstwa 2 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

40-120 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

Na głębokości 120 cm natrafiono na blokadę 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-70 cm – warstwa 2 –brunatny piasek gliniasty 

70-116 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

116-140 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

Na głębokości 140 cm natrafiono na blokadę 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-86 cm – warstwa 2 –brunatny piasek gliniasty 

86-100 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

Na głębokości 100 cm natrafiono na blokadę 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-70 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

Na głębokości 70 cm natrafiono na blokadę 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-70 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

70-100 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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16-56 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

56-80 cm – calec – żółta glina  

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-60 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

60-80 cm – calec – żółta glina  

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 4 × 1 m, zorientowany na osi W-E usytuowano w za-

chodniej części stanowiska u podnóża wału obronnego pomiędzy odwiertami 21 i 23. W wy-

kopie zarejestrowano następujący 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 25 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szarożółty piasek gliniasty, zbity. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 na 

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

stwie 3. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy wynosiła 

około 30-35 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna? 

Zawartość: 31 fragmentów ceramiki (29 fragmentów wczesnośredniowiecznych, 2 fragmenty 

nowożytne – nr inw. PRZ/2019/5/M) 

Chronologia: nowożytność 
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Warstwa 3 

Ciemnoszary piasek gliniasty z węglami. Miejscami dość duże kamienie. Warstwę zareje-

strowano bezpośrednio pod warstwą 2 na całej powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do 

horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwie 4. Granice z warstwami sąsiednimi dość do-

brze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 40-45 cm. 

Funkcja: warstwa kulturowa 

Zawartość: 233 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej i 8 fragmentów kości zwierzę-

cych (nr inw. PRZ/2019/6/M), oraz przęślik gliniany (nr inw. PRZ/2019/1/S) i nóż żelazny (nr 

inw. PRZ/2019/2/S) 

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

 

Warstwa 4 

Szary, wilgotny piasek gliniasty z węglami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod war-

stwą 3 na prawie całej powierzchni wykopu, z wyjątkiem niewielkiego fragmentu w części E. 

Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwach 5 i 6. Granice 

z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 15 cm. 

Funkcja: warstwa akumulacyjna 

Zawartość: 213 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 50 fragmentów kości zwie-

rzęcych i 4 fragmenty polepy (nr inw. PRZ/2019/7/M) 

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

 

Warstwa 5 

Ciemnoszaro brązowy piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 5 

w części W wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na 

warstwie 6. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła 

do 16-18 cm. 

Funkcja: nieokreślona (obiekt?) 

Zawartość: 163 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej, 28 fragmentów kości zwierzę-

cych i 2 fragmenty polepy (nr inw. PRZ/2019/8/M) 

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

 

Warstwa 6 

Żółty, wilgotny piasek, z ciemniejszymi plamami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod 

warstwami 3, 4 i 5 na całej powierzchni wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontal-
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nego, lekko opadający w kierunku W. Warstwa zalegała na warstwie 7. Granice z warstwami 

sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 10-15 cm w części E. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 5 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 9 fragmentów kości zwierzę-

cych (nr inw. PRZ/2019/9/M) 

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

 

Warstwa 7 

Ciemnoszara wilgotna glina z niewielką ilością węgli i resztkami organicznymi (drewno). 

Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 6 na całej powierzchni wykopu. Przebieg 

warstwy zbliżony do horyzontalnego, lekko opadający w kierunku W. Warstwa zalegała na 

calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła 

do 6-8 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 35 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 8 fragmentów kości zwierzę-

cych (nr inw. PRZ/2019/10/M) 

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

 

Warstwa 8 

Żółta glina z wytrąceniami żelaza. Warstwę zarejestrowano na całej powierzchni wykopu pod 

warstwą 7. Granice z warstwami sąsiednimi bardzo wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania wierceniowe i sondażowe przeprowadzone w 2019 roku wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości docho-

dzącej co najmniej do 2,5 m. 

W oparciu o analizę źródeł ruchomych oraz stratygrafii wskazać można co najmniej 

dwie fazy użytkowanie tego miejsca. Faza I (najstarsza) związana jest z osadnictwem wcze-

snośredniowiecznym. Jego pozostałością są warstwy od 3 do 7. Być może w oparciu o analizę 

stratygrafii można by wydzielić tu krótsze sekwencje, nie pozwala na to jednak bardzo jedno-

lity materiał zabytkowy. Wszystkie fragmenty ceramiki odkryte w warstwach 3-7 to fragmen-

ty naczyń słabo formująco obtaczanych, które zaklasyfikować należy do rodzin form naczyń 

typów C, D oraz E w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). Przy czym zdecydo-
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wanie dominują naczynia rodziny form typu D. Pozwala to datować ten kompleks warstw na 

2. połowę IX w.-X w. Chronologię taką potwierdza fragmentarycznie zachowany grzebień z 

poroża grupy IB, typ VII, odmiana 5b, który w oparciu o liczne analogie pomorskie i wielko-

polskie datować można na IX-XII w., choć najliczniej okazy tego kształtu występują w na-

warstwieniach z X – 1. połowy XI w.  (Cnotliwy 1973, 104-114 ryc. 28). Analogiczny nie-

zdobiony grzebień pochodzi m.in. z odległego o około 15 km kompleksu osadniczego w Żół-

tym (por. Błędowska 2014, 257, fig. 6.124a-b). Zapewne właśnie w okresie 2. połowy IX-X 

w.
1
 istniał tutaj gród, który najpóźniej na początku XI w. został opuszczony na co wskazuje 

całkowity brak, nawet na złożu wtórnym materiałów ceramicznych całkowicie obtaczanych 

które pojawiły się około połowy X w. Można podejrzewać, że gród ten powstał na przybrzeż-

nej wyspie – poziom wody był wówczas wyższy niż dzisiaj – stąd brak potrzeby budowania 

rozległych umocnień osiedle było bowiem naturalnie chronione. 

Faza młodsza przypada na użytkowanie terenu grodziska w okresie nowożytnym, jako 

łąka lub pastwisko. 
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1
 Podobnie datować można zbiór fragmentów naczyń pozyskanych przez Alfreda Rowe w 1938 r.  – materiały 

znane z autopsji w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/54). Lokalizacja stanowiska (opr. A. 

Janowski) 
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Ryc. 2. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/54). Wizualizacja stanowiska w oparciu 

o wyniki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 
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Ryc. 3. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/54). Grodzisko – widok z góry (fot. A. 

Janowski) 
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Ryc. 4. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/54). Grodzisko - widok od południowe-

go-zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

Ryc. 5. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/54). Fosa od strony południowo-

zachodniej (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/54). Lokalizacja odwiertów i wykopu 

na planie stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 7. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/54). Profil zachodni wykopu 1 (fot. A. 

Janowski) 

 

 

Ryc. 8. Przytoń, gm. Węgorzyno, stan. 1 (AZP 28-14/54). Profil południowy wykopu 1 (fot. 

A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
Ceramika 

wś 

Ceramika 

NŻ/WSP 
Polepa Kości Inne Data  

PRZ/2019/1/M z powierzchni   6         13.07.2019 

PRZ/2019/2/M odw. 5 3 1         18.07.2019 

PRZ/2019/3/M odw. 14 3 1         19.07.2019 

PRZ/2019/4/M odw. 22 3 1         19.07.2019 

PRZ/2019/5/M 1 2 29 2     
1 frag. 

prażnicy 
20.07.2019 

PRZ/2019/6/M 1 3 71     2   20.07.2019 

PRZ/2019/6/M 1 3 162     6   27.07.2019 

PRZ/2019/7/M 1 4 213   4 50   27.07.2019 

PRZ/2019/8/M 1 5 163   2 28   27.07.2019 

PRZ/2019/9/M 1 6 5     9   27.07.2019 

PRZ/2019/10/M 1 7 35     8   27.07.2019 

      687 2  6 103     

 

Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. Wykop Js Przedmiot Surowiec Data 

PRZ/2019/1/S 1 3 przęślik glina 20.07.2019 

PRZ/2019/2/S 1 3 nóż żelazo 27.07.2019 

PRZ/2019/3/S 1 5 grzebień poroże 27.07.2019 

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  Uwagi 

PRZ/2019/1/P odw. 23 7 c14 19.07.2019   

PRZ/2019/2/P 1 7 drewno 27.07.2019   

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

PRZ/2019/1/F 1 rzut dna - w-wa 3 S 20.07.2019 A. Janowski 

PRZ/2019/2/F 1 profil W E 28.07.2019 A. Janowski 

PRZ/2019/3/F 1 profil N S 28.07.2019 A. Janowski 

PRZ/2019/4/F 1 profil S N 28.07.2019 A. Janowski 

PRZ/2019/5/F 1 profil E W 28.07.2019 A. Janowski 
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Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

PRZ/2019/1/R   profile odwiertów 1:20 18-19.07.2019 A. Janowski 

PRZ/2019/2/R 1 profile wykopu 1:20 28.07.2019 A. Janowski 

 


