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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 Iglicach, gm. Resko, stan. 1 (AZP 22-14/27), obecnie 

na gruntach wsi Łabuń Wielki. 

 

2. Historia badań 

Grodzisko w Iglicach położone jest na terenie zalesionym nad prawy brzegiem Reko-

wy, około 1,9 km na południowy-zachód od wsi Iglice i 1,6 km na północny-wschód o wsi 

Łabuń Wielki, w miejscu nazywanym Grodziszcze (ryc. 1). Grodzisko ma kształt stożka o 

średnicy 44 m i wysokości 5 m, otoczonego pierścieniowatym wałem i dwoma wałami odcin-

kowymi. Pierwszy wał o szerokości około 14 m i wysokości 2-2,5 m tworzy pierścień o śred-

nicy 72-79 m. Drugi wał jest czytelny tylko w północnej i południowej części. Lepiej zacho-

wana jest część południowo-wschodnia – tu ma on szerokość 20 m i wysokość 2 m. Od 

wschodu poprzedza go fosa o szerokości około 10 m (ryc. 2-5). 

Grodzisko jako Ringwall zostało zaznaczone na niemieckiej mapie topograficznej w 

skali 1:25000 z 1891 r. (arkusz 775). Pierwsze informacje pisane na temat grodziska pocho-

dzą jednak dopiero z lat 30. XX w. (Kunkel 1932, s. 91). W 1960 r. pracownicy Muzeum w 

Szczecinie przeprowadzili badania powierzchniowe (Archiwum MNS, teczka 839), w trakcie 

których znaleziono 4 fragmenty ceramiki, a chronologię obiektu ustalono na VIII-XI w. W 

1970 r. grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków (nr rej. 655). W 2001 r. przeprowa-

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

ne w literaturze niemieckiej (Eggers 1960, s. 31-32, 43, nr 126; 1978, s. 265-266, nr 126; 

Eggers, Graue 1985, Taf. 154.126) i polskiej (Antoniewicz, Wartołowska 1964, kwadrat IIC 

nr 17; Rogosz 1971, s. 37; Łosiński 1982, s. 207, nr 187). Według W. Łosińskiego grodziska 
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nie można datować bardziej precyzyjnie niż ogólnie na wczesne średniowiecze. Stożkowaty 

kształt części centralnej sugeruje jednak chronologię późnośredniowieczną. Nie wykluczone, 

że mamy do czynienia z dwoma obiektami o różnej chronologii. Grodzisko nie było badane 

metodami wykopaliskowymi. 

 

3. Wyniki badań w 2016 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1566/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., znak 

Z.Arch.RE.5161.146.2016.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

17-19 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 południowo-wschodniej grodziska, zrezygnowano natomiast z wykopu w 

części północno-zachodniej. Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 29 odwiertów na osi 

NW-SE oraz wyeksplorowano jeden wykop sondażowy o wymiarach 4 x 1 m (ryc. 6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 29 odwiertów na osi NW-SE (długość osi 97,5 m). 

odwiert 1 

0-22 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

22-28 cm – warstwa 2 – brązowy, zbity piasek gliniasty 

28-45 cm – warstwa 3 – żółty piasek ze żwirem 

45-80 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-24 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

24-32 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty 

32-48 cm – warstwa 3 – szarobrązowy piasek gliniasty 

48-80 cm – warstwa 4 – jasnoszaro-brązowy piasek gliniasty 
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80-100 cm – warstwa 5 – spalenizna 

100-120 cm – warstwa 6 – jasnożółty piasek 

120-130 cm – warstwa 7 – jasnożółty piasek przemieszany z szarym 

130-150 cm – calec – mursz 

150-165 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-17 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

17-73 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

73-86 cm – warstwa 3 – szarobrązowy piasek gliniasty 

86-100 cm – warstwa 4 – szarobrązowy piasek gliniasty, przemieszany 

100-150 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-22 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

22-80 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek z plamami brązowego piasku 

80-96 cm – warstwa 3 – szarobrązowo-żółty piasek gliniasty 

96-120 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-18 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

18-36 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

36-46 cm – warstwa 3 – szarobrązowy piasek gliniasty, plamisty 

46-64 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

64-70 cm – warstwa 5 – szarożółty piasek gliniasty z węglami 

70-87 cm – warstwa 6 – jasnoszary piasek gliniasty, plamisty 

87-110 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-20 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 
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20-34 cm – warstwa 2 – brązowożółty piasek gliniasty 

34-67 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty, plamisty 

67-86 cm – warstwa 4 – szarożółty piasek gliniasty 

86-94 cm – warstwa 5 – jasnożółty piasek gliniasty 

94-104 cm – warstwa 6 – szary piasek gliniasty 

104-150 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-20 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

20-78 cm – warstwa 2 – żółtobrązowy piasek gliniasty 

78-106 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

106-120 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty 

120-206 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-20 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

20-80 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

80-160 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

Na głębokości 160 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-24 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

24-80 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

80-120 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

120-135 cm – warstwa 4 – żółty piasek przemieszany z pomarańczową gliną 

135-206 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-60 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty ze zmurszałym drewnem 
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60-68 cm – warstwa 3 – szary piasek 

68-100 cm – calec – żółtoszary żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-40 cm – warstwa 2 – brązowy piasek gliniasty 

40-54 cm – warstwa 3 – ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty 

54-160 cm – warstwa 4 – szary piasek przemieszany ze żwirem 

160-200 cm – warstwa 5 – żółty żwir, mokry 

Odwiert zakończono bez osiągnięcia calca 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-32 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

32-58 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

58-80 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek 

80-120 cm – warstwa 4 – jasnoszaro-żółty piasek przemieszany ze brunatnym 

120-150 cm – warstwa 5 – szary żwir 

Odwiert zakończono bez osiągnięcia calca 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-58 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

58-86 cm – warstwa 3 – szary sypki piasek 

86-103 cm – warstwa 4 – żółty piasek  

103-155 cm – warstwa 5 – szarożółty piasek przemieszany ze brunatnym 

Odwiert zakończono bez osiągnięcia calca 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-80 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 
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80-160 – warstwa 3 – żółty piasek 

Odwiert zakończono bez osiągnięcia calca 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-54 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty z węglami 

54-82 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty 

82-160 cm – warstwa 4 – żółty piasek 

Odwiert zakończono bez osiągnięcia calca 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-82 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

82-190 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek 

Odwiert zakończono bez osiągnięcia calca. Na głębokości 120-180 znajduje się pusta 

przestrzeń – prawdopodobnie podpiwniczenie budynku, który stał na stożku. 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-32 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

32-200 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek 

Odwiert zakończono bez osiągnięcia calca. Na głębokości 92-200 znajduje się pusta prze-

strzeń – prawdopodobnie podpiwniczenie budynku, który stał na stożku. 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-16 cm – humus (szarobrunatny piasek gliniasty) 

16-60 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

60-96 cm – warstwa 3 – szarobrązowy piasek gliniasty 

96-150 cm – warstwa 4 – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 18 

0-38 cm – humus (brązowy, tłusty mursz) 

38-44 cm – warstwa 2 –szary piasek gliniasty 

44-75 cm – calec – żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-58 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

58-76 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek 

76-120 cm – warstwa 4 – szary piasek 

120-134 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek 

134-140 cm – warstwa 6 – jasnożółto-szary piasek 

140-144 cm – warstwa 7 – brązowy żwir 

144-160 cm – warstwa 8 – ciemnoszaro-brązowy piasek i zbutwiałe drewno? 

160-180 cm – calec – białokremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-16 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

16-32 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

32-57 cm – warstwa 3 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

57-73 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty 

73-106 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty z węglami 

106-125 cm – warstwa 6 – czarny, tłusty piasek gliniasty 

125-150 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-20 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

20-70 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

70-100 cm – warstwa 3 – jasnożółto-szary piasek 

100-116 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 22 

0-22 cm – humus (mursz) 

20-35 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

35-42 cm – warstwa 3 – żółty piasek 

42-80 cm – calec – jasnożółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-20 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

20-27 cm – warstwa 2 –szary piasek gliniasty 

27-56 cm – warstwa 3 – ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty 

56-118 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-20 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

20-24 cm – warstwa 2 –żółty piasek 

24-114 cm – warstwa 3 – ciemnożółto-szary piasek gliniasty 

114-130 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

130-146 cm – warstwa 5 – szary piasek gliniasty, plamisty 

146-180 cm – calec – jasnoszary/białokremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-18 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

18-22 cm – warstwa 2 –żółtoszary piasek 

22-94 cm – warstwa 3 – żółty piasek 

94-180 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek 

180-198 cm – warstwa 5 – szary piasek 

198-220 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 26 

0-16 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

16-33 cm – warstwa 2 –żółtoszary piasek gliniasty 

33-120 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty 

120-161 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek 

161-1900 cm – calec – jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-18 cm – humus (ciemnoszaro-brązowy piasek gliniasty) 

18-22 cm – warstwa 2 – szarobrunatny, sypki piasek 

22-32 cm – warstwa 3 – brązowy, sypki piasek  

32-42 cm – warstwa 4 – szary piasek 

42-86 cm – warstwa 5 - jasnoszary piasek 

161-190 cm – calec – żółty żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-60 cm – humus (mursz) 

60-90 cm – calec – biały żwir 

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 zewnętrznego. W wykopie 

zarejestrowano następujący układ nawarstwień (ryc. 7): 

 

Warstwa 1 - humus 

Mursz. Warstwa zajmowała całą powierzchnię wykopu, opadała zgodnie ze skłonem wału w 

kierunku W. Poniżej zalegały warstwy 2 i 4. Miąższość humusu dochodziła do 16-18 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 
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Warstwa 2 

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

ści E wykopu. Przebieg nieokreślony - zgodnie ze skłonem wału w kierunku W. Warstwa 

zalegała na warstwach 5 i 11. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość 

warstwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze(?) 

 

Warstwa 3 

Struktura warstwowo jasnoszary piasek i czarny piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano w 

obrębie warstwy 4 w części E wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty. Warstwa zalegała na 

warstwie 11. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodzi-

ła do 20 cm 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze(?) 

 

Warstwa 4 

Czarny piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod humusem na znacznej 

części wykopu. Przebieg warstwy zgodny ze skłonem wału w kierunku W. Warstwa zalegała 

na warstwach 2, 6, 11. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość war-

stwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: wypełnisko fosy? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze(?) 

 

Warstwa 5 

Szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 2 i 11 w części 

E wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. Miąższość warstwy dochodziła do 30-

35 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 1 fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. IGL/2016/1/M)  

Chronologia: późne średniowiecze(?) 
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Warstwa 6 

Szary piasek gliniasty ze żwirem. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 4 na 

znacznej powierzchni w części W i centralnej wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi wy-

raźne. Miąższość warstwy dochodziła do 6-8 cm. 

Funkcja: wypełnisko fosy? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych  

Chronologia: późne średniowiecze(?) 

 

Warstwa 7 

Żółty, plamiasty piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 5 w części E 

wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi dość wyraźne. Miąższość warstwy dochodziła do 6 

cm. 

Funkcja: wypełnisko fosy? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych  

Chronologia: późne średniowiecze(?) 

 

Warstwa 8 

Szary piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 7 w części E wykopu. Gra-

nice z warstwami sąsiednimi dość wyraźne. Miąższość warstwy dochodziła do 4 cm. 

Funkcja: wypełnisko fosy? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze(?) 

 

Warstwa 9 

Żółtoszary piasek. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 6 na znacznej po-

wierzchni w części W i centralnej wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. Miąż-

szość warstwy dochodziła do 26-30 cm. 

Funkcja: wypełnisko fosy? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: późne średniowiecze(?) 

 

Warstwa 11 
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Czarnobrązowy piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 2, 3 i 

4 w części E wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi słabo czytelne. Miąższość warstwy 

dochodziła do 4 cm. 

Funkcja: umocnienie brzegu fosy? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych  

Chronologia: późne średniowiecze(?) 

 

Warstwa 10 

Jasnoszary piasek. Warstwa zalegała na całej powierzchni wykopu pod warstwami 5, 8 i 9. 

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 2 m. 

Badania nie dały niestety jednoznacznej odpowiedzi na chronologię stanowiska. For-

ma centralnej części grodziska jest charakterystyczna dla późnośredniowiecznych założeń 

rycerskich w postaci wieży lub dworu na kopcu. Istnienie podpiwniczenia takiego obiektu 

stwierdzono w odwiertach 15-16 położonych w niewielkim zaklęśnięciu terenu w części 

wschodniej stożka. Niestety ani w odwiertach ani w wykopie nie zebrano źródeł ruchomych, 

jeżeli nie liczyć 1 fragmenty ceramiki o cechach wczesnośredniowiecznych z warstwy 5 wy-

kopie 1. Jej obecność nie jest jednak dowodem na wczesnośredniowieczną chronologię sta-

nowiska. Ułamek zalegał w obrębie wału, a więc niejako na złożu wtórnym i może co najwy-

żej wskazywać na istnienie w najbliższej okolicy stanowiska o takiej chronologii, z którego 

czerpano ziemię do budowy umocnień. Pamiętać należy także, że naczynia tzw. tradycyjne, 

czyli wykonane w technice charakterystycznej dla wczesnego średniowiecza wykonywane 

były jeszcze w XIV i na początku XV w. W chwili obecnej biorąc pod uwagę formę obiektu 

ta opcja wydaje się najbardziej prawdopodobna i grodzisko w Iglicach trzeba uznać, ża dzieło 

późnośredniowiecznej architektury obronnej 
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6. Ryciny 

 

 

 

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

DAR (opr. G. Kiarszys) 
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Ryc. 3. Iglice, stan. 1. Widok grodziska od południowego-zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 4. Iglice, stan. 1. Gródek i fosa wewnętrzna od północnego-zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 5. Iglice, stan. 1. Gródek od zachodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Iglice, stan. 1. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. Janow-

ski) 
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Ryc. 7. Iglice, stan. 1. Profil północno-wschodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 

 

 

7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

IGL/2016/1/M 1 5 1       19.11.2016 

 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

IGL/2016/1/R   profile odwiertów 1:20 17-18.11.2016 A. Janowski 

IGL/2016/2/R 1 profile wykopu  1:20 19.11.2016 A. Janowski 

 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

IGL/2016/1/F 1 profil SE NW 19.11.2016 A. Janowski 

IGL/2016/2/F 1 profil NW SE 19.11.2016 A. Janowski 

IGL/2016/3/F 1 profil NE SW 19.11.2016 A. Janowski 

 


