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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 2016 r. był obiekt w Bielikowie, gm. Brojce, stan. 1 (AZP 18-13/26). 

 

2. Historia badań 

Grodzisko w Bielikowie położone jest w widłach Regi i Mołstowy około 1 km na za-

chód od wsi (ryc. 1). Grodzisko ma kształt nieregularnego owalu o długości około 77 m i sze-

rokości 67 m. Majdan wyniesiony jest około 3 m powyżej lustra rzeki. W części wschodniej 

grodziska znajduje się wzniesienie o szerokości 20 m i wysokości około 1,5 m – pozostałość 

wału obronnego. W odległości 55 m na wschód od grodziska znajduje się niewielkie wznie-

sienie poprzedzone rowem o szerokości około 15 m – domniemane elementy obronne (ryc. 2-

5). 

Pierwsze przypadkowe odkrycia pochodzą już z 1825 r. W zbiorach MNS zachowały 

się 4 fragmenty naczyń ze zbiorów przedwojennych (por. Archiwum MNS, teczka 3223). W 

1971 r. grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków (nr rej. 689). W 1996 r. przeprowa-

dzono badania w ramach AZP. Od momentu odkrycia stanowisko wielokrotnie wzmiankowa-

ne w literaturze niemieckiej (Giesebrecht 1845, s. 7; Behla 1888, s. 139, nr 1; Walter 1889, s. 

8 nr 22; Wehrmann 1927, s. 10; Malotki 1929; Kunkel 1932, s. 91; Eggers 1960, s. 30-31, 43, 

nr 117; 1964, s. 12; 1978, s. 262-263, nr 117; Eggers, Graue 1985, Tafel 151.117) i polskiej 

(Łęga 1930, s. 518, nr 49; Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC nr 4; Łosiński 1982, 

s. 200, nr 19). Według W. Łosińskiego grodzisko można było datować na IX-X w. 
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3. Wyniki badań w 2016 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1314/2016 z dnia 21 września 2016 r., 

znak v Z.Arch.RE.5161.124.2016.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Prace sondażowo-wierceniowe przeprowadzono w 

dniach 31 października - 12 listopada 2016 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 i ograniczono liczbę sondaży do jednego, a jego rozmiar zmniejszono. Wykonano 

sondaż w części wschodniej grodziska, zrezygnowano natomiast z wykopu na domniemanym 

drugim wale. Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 27 odwiertów na dwóch prostopa-

dłych do siebie osiach biegnących wzdłuż linii NW-SE oraz SW-NE oraz wyeksplorowano 

jeden wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m (ryc. 6-8). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 27 odwiertów: 22 na osi NW-SE (długość osi 115 

m: odwierty 1-22) i 5 na osi W-E (długość osi 45 m: odwierty 23-27). Obie osie przecinały się 

pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 8 (ryc. 6). 

 

oś NW-SE 

odwiert 1 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-100 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 100 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-118 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 3 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-126 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

126-155 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty ze spalenizną 

155-180 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-60 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

60-95 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną 

95-110 cm – calec - żółtoszara glina 

110-150 cm – calec – żółtobrązowa glina 

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

BIEL/2016/1/M) 

 

odwiert 5 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-70 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

70-88 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną 

88-100 cm – calec - szara glina z węglami drzewnymi 

100-120 cm – calec – żółtoszara glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-70 cm – calec – żółtoszara glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-42 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

42-80 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną 

80-100 cm – calec – żółtoszara glina 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 (na przecięciu osi) 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-28 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

28-70 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 70 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-34 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

34-54 cm – warstwa 3 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

54-70 cm – calec – żółto-pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-38 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

38-60 cm – warstwa 3 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 60 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-34 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

34-66 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną 

66-76 cm – warstwa 4 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 76 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-36 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 
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36-84 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną 

84-106 cm – warstwa 4 – brązowy piasek gliniasty 

106-130 cm – warstwa 5 – żółtobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

130-148 cm – calec – żółta glina ze żwirem 

148-160 cm – calec – żółtopomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-28 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

28-86 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną 

86-130 cm – warstwa 4 – żółtobrunatny piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

130-150 cm – warstwa 5 – szary piasek gliniasty ze żwirem 

150-160 cm – calec – żółtopomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-36 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

36-67 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną 

67-95 cm – warstwa 4 – przemieszany szarobrunatny piasek gliniasty 

95-118 cm – warstwa 5 – brązowy piasek gliniasty 

118-130 cm – warstwa 6 – spalenizna 

Na głębokości 130 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-24 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

24-80 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną 

80-117 cm – warstwa 4 – brązowy piasek gliniasty  

117-130 cm – warstwa 5 – żółtobrunatny piasek gliniasty 

130-156 cm – warstwa 6 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 156 cm blokada 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-60 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

60-120 cm – warstwa 3 – żółtoszara glina 

120-160 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty  

160-180 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-76 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

76-190 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami i materiałem organicznym 

(fosa) 

Na głębokości 160 cm woda 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-120 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty (fosa) 

120-145 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-60 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty (fosa) 

60-100 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-28 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty (fosa) 

28-100 cm – calec – żółtoszary piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-50 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

50-60 cm – warstwa 3 – brunatny piasek gliniasty ze żwirem 

60-90 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-44 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

44-80 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś SW-NE 

odwiert 25 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-46 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

46-60 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty z polepą i węglami 

60-66 cm – warstwa 4 – brązowy piasek gliniasty 

66-90 cm – calec – pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-30 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

30-80 cm – calec – pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-33 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

33-50 cm – warstwa 3 – żółtobrunatny piasek gliniasty 
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50-84 cm – calec – pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 (na przecięciu osi) 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-28 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

28-70 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty 

Na głębokości 70 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-90 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

90-100 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

100-110 cm – calec – pomarańczowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-48 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

48-74 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty z węglami 

74-106 cm - warstwa 4 – brązowy piasek gliniasty 

106-112 cm - warstwa 5 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami 

112-117 cm - warstwa 6 – jasnoszary piasek gliniasty 

117-128 cm - warstwa 7 – szary piasek gliniasty 

128-148 cm - warstwa 8 – węgla drzewne 

148-170 cm – warstwa 9 – brązowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m, zorientowany na osi NW-SE usytuowano 

we wschodniej części stanowiska na wewnętrznym skłonie wału. W wykopie zarejestrowano 

następujący układ nawarstwień (ryc. 6-8): 

 



 11 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię 

wykopu, opadała zgodnie ze skłonem wału w kierunku NW. Poniżej zalegała warstwa 2. 

Miąższość humusu dochodziła do 10-12 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: 9 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. BIEL/2016/2/M) 

Chronologia: okres współczesny 

 

Warstwa 2 

Szarobrunatny piasek gliniasty. 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 dochodziła do 30 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna 

Zawartość: 56 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 2 fragmenty polepy, ułamek 

cegły (nr inw. BIEL/2016/3/M), narzędzie krzemienne (nr inw. BIEL/2016/1/S), odłupek 

krzemienny (nr inw. BIEL/2016/4/S), spiek żelazny (nr inw. BIEL/2016/5/S). 

Chronologia: okres nowożytny(?) 

 

Warstwa 3 

Szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod war-

stwą 2 na całej powierzchni wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa 

zalegała na warstwie 4. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy 

dochodziła do 40 cm  

Funkcja: warstwa niwelacyjna 

Zawartość: 57 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 2 fragmenty polepy, 4 kości 

zwierzęce (nr inw. BIEL/2016/4/M), odłupek krzemienny (nr inw. BIEL/2016/6/S), nieokre-

ślony przedmiot żelazny (nr inw. BIEL/2016/2/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (X-XI w.) 

 

Warstwa 4 

Żółtobrunatny piasek gliniasty z licznymi kamieniami o średnicy do 40 cm, ułożonymi w 

dwie warstwy . Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 na całej powierzchni 

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

warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 35-40 cm. 
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Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 11 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. BIEL/2016/5/M), nóż 

żelazny (nr inw. BIEL/2016/3/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (X-XI w.) 

 

Warstwa 5 

Żółto-pomarańczowa glina. Warstwa zalegała na całej powierzchni wykopu pod warstwą 4, 

Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2016 roku wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości docho-

dzącej do 1,70-1,80 m. 

W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto 

dośc liczny materiał zabytkowy - 134 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. W mate-

riałach ceramicznych dominują fragmenty naczyń częściowo obtaczanych rodzin form C i D 

w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986), w warstwie 4 położonej bezpośrednio na 

calcu odkryto jednak także fragment naczynia całkowicie obtaczanego rodziny form G. Po-

zwala to datować odsłonięte nawarstwienia najwcześniej na 2. połowę X w., a bezpieczniej na 

okres od połowy X-XI w. Ustalenia te pozwalają na niewielką korektę przyjętego dotychczas 

w literaturze datowania grodziska na IX-X w. (por. Łosiński 1982, s. 200, nr 19). 

Intersujące informacje przyniosły także obserwacje w odwiertach. Wykazały one bar-

dzo znaczny stopnień zniwelowania terenu, zarówno w obrębie wałów, jak i po za nimi. Musi 

być to efektem intensywnych prac rolniczych prowadzonych w okresie nowożytnym. Dość 

powiedzieć, że w odwiertach 17-18, 22, 19 zarejestrowano pozostałości fosy o głębokości do 

około 1,70 m, mimo, że w miejscu tym teren jest prawie płaski i czytelne jest jedynie nie-

wielkie zagłębienie (ryc. 5). Obserwacje terenowe pozwalają także na stwierdzenie, że nie-

wielkie wzniesienie poprzedzone rowem o szerokości około 15 m położone w odległości 55 

m na wschód od grodziska nie jest elementem urządzeń obronnych, ale najpewniej pozostało-

ścią prac melioracyjnych (rowem i hałdą z urobkiem). 

 Na stanowisku na złożu wtórnym wystąpiły narzędzia i odłupki krzemienne z neolitu 

co może wskazywać, na istnienie w najbliższej okolicy grodziska stanowiska o takiej chrono-

logii. 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

Ryc. 1. Bielikowo, stan. 1. Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Bielikowo, stan. 1. Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skaningu laserowego 

LiDAR (opr. G. Kiarszys) 
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Ryc. 3. Bielikowo, stan. 1. Widok grodziska od wschodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 4. Bielikowo, stan. 1. Widok grodziska od zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 5. Bielikowo, stan. 1. Wał i fosa od północy (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Bielikowo, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. 

Janowski) 
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Ryc. 7. Bielikowo, stan. 1. Rzut dna wykopu I – warstwa 4 – 2 poziom konstrukcji kamiennej 

(fot. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 8. Bielikowo, stan. 1. Profil południowy wykopu I. (fot. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

BIEL/2016/1/M odw. 4 2 1       31.10.2016 

BIEL/2016/2/M 1 1 9       8.11.2016 

BIEL/2016/3/M 1 2 56 2   1 cegła 8.11.2016 

BIEL/2016/4/M 1 3 57 2 4   8.11.2016 

BIEL/2016/5/M 1 4 11       8.11.2016 

      134 4 4     

 

Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. Wykop Js Przedmiot Surowiec Data 

BIEL/2016/1/S 1 2 narzędzie krzemień 8.11.2016 

BIEL/2016/2/S 1 3 nieokreślony żelazo 8.11.2016 

BIEL/2016/3/S 1 4 nożyk żelazo 8.11.2016 

BIEL/2016/4/S 1 2 odłupek krzemień 8.11.2016 

BIEL/2016/5/S 1 2 spiek żelazo 8.11.2016 

BIEL/2016/6/S 1 3 odłupek krzemień 8.11.2016 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

BIEL/2016/1/F 1 
rzut dna - w-wa 4 kamienie 1 

p.e. 
W 8.11.2016 A. Janowski 

BIEL/2016/2/F 1 
rzut dna - w-wa 4 kamienie 2 

p.e. 
W 8.11.2016 A. Janowski 

BIEL/2016/3/F 1 profil S N 10.11.2016 A. Janowski 

BIEL/2016/4/F 1 profil W E 10.11.2016 A. Janowski 

BIEL/2016/5/F 1 profil E W 10.11.2016 A. Janowski 

BIEL/2016/6/F 1 profil N S 10.11.2016 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

BIEL/2016/1/R   profile odwiertów 1:20 
31.10-

07.11.2016 
A. Janowski 

BIEL/2016/2/R 1 
rzuty dna - w-wa 4 - rozwalisko 

kamienne 
1:20 8.11.2016 A. Janowski 

BIEL/2016/3/R 1 profile wykopu  1:20 10.11.2016 A. Janowski 

 


