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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 domniemany obiekt obronny w Łęcznej, gm. Płoty (AZP 23-11). 

 

2. Historia badań 

 Stanowisko położone jest w lesie na niewielkim, otoczonym bagnami wyniesieniu w 

odległości około 700 m od rzeki Gardeminki, około 1,8 km na północ od wsi Wołowiec, 3 km 

na północny zachód od wsi Potuliniec i 2,3 m na południe od wsi Łęczna. Obiekt ma kształt 

zbliżony do owalu i skomplikowany system umocnień. Człon główny o kształcie zbliżonym 

do czworoboku z zaokrąglonymi narożnikami ma wymiary 65×65m i otoczony jest fosą. W 

części południowej i północnej obwód obronny przecięty został sprzętem mechanicznym 

przypuszczalnie aby ułatwić gospodarkę leśną. Wały wypiętrzone są około 1,5-2 m ponad dno 

fosy. Od zachodu do członu głównego przylega kolejny człon otoczony wałem podkowia-

stym. Jego wymiary to 95 m na osi N-S i 35 m na osi W-E. Wał wypiętrzony jest na podobną 

wysokość jak w członie głównym. Całość otacza wał pierścieniowaty w części południowej 

zniszczony drogą gruntową. Wymiary całości wynoszą około 145×135 m, a powierzchnia 1,5 

ha. 

Miejsce planowanych badań nie zostało dotychczas oznaczone jako stanowisko ar-

cheologiczne w ramach AZP. Co ciekawe jednak oznaczone jest jako grodzisko na interneto-

wej mapie „Bank danych o lasach”. W trakcie analizy danych ze skaningu laserowego LiDAR 

zostało jednak wytypowane do przeprowadzenia badań weryfikacyjnych. Ich zadaniem jest 

sprawdzenie czy miejsce to jest stanowiskiem archeologicznym, a jeżeli tak to jaka jest jego 

chronologia i funkcja. 
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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 1448/2017 z dnia 5 września 2017 r., znak 

Z.Arch.PŁ.5161.166.2017.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

26 października – 5 listopada 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 i wykonano tylko jedną oś odwiertów, a wykop wytyczono w części wschodniej 

zachodniej stanowiska a jego rozmiar zmniejszono. Na obszarze stanowiska łącznie wykona-

no 28 odwiertów na osi W-E oraz wyeksplorowano jeden wykop sondażowy o wymiarach 

3,5×1 m (ryc. 6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 28 odwiertów na jednej osi W-E - długość osi 135 m. 

 

oś W-E 

odwiert 1 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-70 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

70-100 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-7 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

7-25 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

25-30 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty 

30-40 cm – warstwa 4 – szarożółty piasek gliniasty 

40-52 cm – warstwa 5 – żółto-szary piasek gliniasty, warstwewkowany 

52-110 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 3 

0-27 cm – humus (czarny piasek gliniasty) 

27-74 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

74-87 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

87-110 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-8 cm – humus (czarny piasek gliniasty) 

8-54 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

54-100 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-27 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

27-37 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

37-100 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-30 cm – złoże wtórne (nora borsuka) 

30-44 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

44-80 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

80-120 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

120-130 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

130-150 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-40 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

40-80 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

80-168 cm – warstwa 4 – szarożółty piasek gliniasty (125-168 – nora borsuka?) 

168-220 cm – calec – biały piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-28 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

28-50 cm – warstwa 3 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

50-86 cm – warstwa 4 – ciemnożółty piasek gliniasty 

86-100 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-37 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

37-58 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

58-67 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

67-110 cm – warstwa 4 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

110-128 cm – warstwa 5 – żółty piasek gliniasty 

128-140 cm – warstwa 6 – ciemnoszary piasek gliniasty 

140-170 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-46 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

46-77 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

77-100 cm – warstwa 4 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

100-130 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-33 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

33-60 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

60-78 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek gliniasty 

78-110 cm – calec – biały piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-33 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

33-53 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

53-90 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty ze żwirem 

Na głębokości 90 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-96 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty z węglami 

96-116 cm – warstwa 3 – ciemnożółto-brunatny piasek gliniasty 

116-180 cm – warstwa 4 – ciemnożółty piasek gliniasty 

180-200 cm – calec – jasnokremowy piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-76 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

76-93 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

93-98 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty 

98-108 cm – warstwa 5 – szarożółty piasek gliniasty 

108-212 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

212-220 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-62 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

62-96 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty z węglami 

96-150 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

150-180 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 
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W warstwie 3 znaleziono fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

ŁĘCZ/2017/2/M) 

 

odwiert 16 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-94 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

94-120 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

120-140 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-34 cm – warstwa 2 – żółtoszary piasek gliniasty 

34-100 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

100-120 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-32 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

32-52 cm – warstwa 3 – ciemnożółty piasek gliniasty 

52-78 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty 

78-110 cm – warstwa 5 – jasnobrązowy piasek gliniasty ze żwirem 

110-140 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-24 cm – humus (czarny piasek gliniasty) 

24-50 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty z węglami 

50-90 cm – warstwa 3 – ciemnożółty piasek gliniasty 

90-115 cm – warstwa 4 – jasnobrązowy piasek gliniasty ze żwirem 

115-140 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 20 

0-20 cm – humus (czarny piasek gliniasty) 

20-38 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

38-98 cm – warstwa 3 – ciemnożółty piasek gliniasty 

98-120 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-36 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

36-93 cm – warstwa 3 – ciemnożółty piasek gliniasty 

93-120 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

17-60 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

60-88 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

88-130 cm – warstwa 4 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

130-148 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty 

148-200 cm – warstwa 6 – szary piasek gliniasty 

200-240 cm – calec – jasnoszary żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-54 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

54-84 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

84-136 cm – warstwa 4 – szaro-brunatny piasek gliniasty 

136-190 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty 

190-220 cm – calec – jasnoszary żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 
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0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-78 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

78-94 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

94-148 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty 

148-190 cm – warstwa 5 – żółty piasek gliniasty 

190-220 cm – calec – jasnoszary żwir 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-13 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

13-90 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

90-95 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

95-128 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty z węglami 

128-140 cm – calec – szary żwir 

Na głębokości 130 cm woda 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-37 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

37-45 cm – warstwa 3 – brunatny piasek gliniasty 

45-80 cm – calec – szarożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-11 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

11-44 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 

44-50 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

50-55 cm – warstwa 4 – biały piasek gliniasty 

55-86 cm – warstwa 5 – szary piasek gliniasty 

86-100 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 
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0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-40 cm – warstwa 2 – czarny piasek gliniasty 

40-68 cm – warstwa 3 – brązowy piasek gliniasty 

68-80 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Obserwacje profili odwiertów przyniosły interesujące informacje na temat stratyfikacji 

stanowiska, jednak warunki terenowe uniemożliwiły wykonanie wykopu sondażowego na osi. 

Zdecydowano o jego umiejscowieniu w części wschodniej stanowiska około 10 m na połu-

dnie od odwiertów 21 i 22 u podstawy wału. Wykop sondażowy miał wymiary 3,5×1 m i zo-

rientowany był na osi W-E. W wykopie zarejestrowano następujący układ nawarstwień (ryc. 

7-8): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty. Warstwa zajmowała całą powierzchnię wykopu. Przebieg 

nieckowaty zgodnie z konfiguracją terenu. Poniżej zalegały warstwy 2 i 3. Granice z war-

stwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość humusu dochodziła do 10-12 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 na prawie całej 

powierzchni wykopu od strony W. Przebieg nieckowaty zgodnie z konfiguracją terenu. War-

stwa zalegała na warstwach 3, 4 i 5. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąż-

szość warstwy dochodziła do 25 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna? 

Zawartość: 24 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. ŁĘCZ/2017/3/M) 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 3 

Szarożółty piasek gliniasty Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod humusem i warstwą 2 

w części E wykopu. Przebieg warstwy łukowaty, opadający w kierunku W. Warstwa zalegała 
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na warstwie 5. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy 

dochodziła do 65 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 8 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. ŁĘCZ/2017/4/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 4 

Ciemnożółty piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 w części 

E wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na calcu. Grani-

ce z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 30 cm. 

Funkcja: warstwa osadnicze 

Zawartość: 2 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. ŁĘCZ/2017/5/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 5 

Szarożółty plamisty piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 2 

i 3 w części E wykopu. Przebieg nieckowaty. Warstwa zalegała na warstwa 6 i 7. Granice z 

warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 40-45 cm.  

Funkcja: obiekt 

Zawartość: 10 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. ŁĘCZ/2017/6/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 6 

Brązowy piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 5 w części E 

wykopu. Przebieg nieokreślony – zniszczona przez warstwę 5 i 7. Warstwa zalegała na calcu. 

Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 10-15 

cm.  

Funkcja: obiekt pradziejowy? 

Zawartość: 1 fragment ceramiki pradziejowej (nr inw. ŁĘCZ/2017/7/M) 

Chronologia: pradzieje? (epoka brązu) 

 

Warstwa 7 
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Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi kamieniami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio 

pod warstwą 5 w części E wykopu. Przebieg nieckowaty. Warstwa zalegała na calcu. Granice 

z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20-25 cm.  

Funkcja: obiekt - spąg 

Zawartość: 3 fragmenty ceramiki pradziejowej (nr inw ŁĘCZ/2017/8/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze? (2. połowa VIII-1 połowa IX w.) 

 

Warstwa 8 

Żółty piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano w części W wykopu pod warstwami 4 i 5. 

Granice z warstwami sąsiednimi dość wyraźne. W obrębie warstwy wystąpiły szare zakłóce-

nia o nieregularnych charakterze i niejednolitej strukturze – pozostałości nor zwierzęcych lub 

korzeni drzew. 

Funkcja: calec 

 

Warstwa 9 

Biały piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano pod calcem (w-wa 8) w centrum  wykopu. 

Granice z warstwami sąsiednimi dość wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

Warstwa 10 

Jasnoszary żwir. Warstwę zarejestrowano pod warstwami 6 i 7 oraz calcem (w-wa 9) w części 

E wykopu. 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 miąższości docho-

dzącej do 2 m. W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których 

odkryto stosunkowo liczny materiał zabytkowy – 50 fragmentów ceramiki. W oparciu o ana-

lizę stratygrafii wyróżnić można co najmniej trzy fazy zasiedlenia w tym dwie poprzedzającej 

powstanie grodu. I faza związana jest z osadnictwem pradziejowym a jej pozostałością jest 

warstwa 6 – pierwotnie wypełnisko obiektu(?) i być może 4. Z fazą II związane są warstwy 5 

i 7 – wypełnisko obiektu pod wałem. Powstały one przypuszczalnie w 2. połowie VIII – 1. 

połowie IX w. Na taką chronologię wskazują zespoły ceramiki zawierające fragmenty naczyń 
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częściowo obtaczanych rodzin form naczyń typów C w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Ro-

gosza (1986). W warstwie 7 wystąpił także na złożu wtórnym 1 fragment ceramiki pradziejo-

wej. Faza najmłodsza (warstw 3) związana jest z grodem, który powstał w bliżej nieokreślo-

nym czasie, przypuszczalnie z IX w. Być może na doprecyzowanie datowania pozwolą wyni-

ki analiz prób c14 pobrane z warstwy 3. 

Grodzisko w Łęcznej jest stanowiskiem nowoodkrytym, któremu powinien być nada-

ny nr AZP. Ranga stanowiska kwalifikuje je do objęcia ochroną w ramach rejestru zabytków. 
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[w:] Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Łęczna, gm. Płoty (AZP 23-11). Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Łęczna, gm. Płoty (AZP 23-11). Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki skanin-

gu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 
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Ryc. 3. Łęczna, gm. Płoty (AZP 23-11). Grodzisko – widok od wschodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 4. Łęczna, gm. Płoty (AZP 23-11). Grodzisko – widok od zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 5. Łęczna, gm. Płoty (AZP 23-11). Droga przecinająca wał w części południowej - wi-

dok od zachodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Łęczna, gm. Płoty (AZP 23-11). Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowi-

ska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 7. Łęczna, gm. Płoty (AZP 23-11). Profil południowy wykopu 1 (fot. A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 8. Łęczna, gm. Płoty (AZP 23-11). Profil wschodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 

 

 



 20 

7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
Ceramika 

pradziejowa 

Ceramika 

wś 
Polepa Kości Inne Data  

ŁĘCZ/2017/1/M z powierzchni     1       26.10.2017 

ŁĘCZ/2017/2/M odwiert 15 3   1       03.11.2017 

ŁĘCZ/2017/3/M 1 2   24       04.11.2017 

ŁĘCZ/2017/4/M 1 3   8       04.11.2017 

ŁĘCZ/2017/5/M 1 4   2       04.11.2017 

ŁĘCZ/2017/6/M 1 5   10       04.11.2017 

ŁĘCZ/2017/7M 1 6 1         04.11.2017 

ŁĘCZ/2017/8/M 1 7 3         04.11.2017 

RAZEM     4 46         

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  

ŁĘCZ/2017/1/P 1 3 c14 04.11.2017 

ŁĘCZ/2017/2/P 1 7 c14 04.11.2017 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

ŁĘCZ/2017/1/R   profile odwiertów 1:20 
26.10-

03.11.2017 
A. Janowski 

ŁĘCZ/2017/2/R 1 profile wykopu 1:20 04.11.2017 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

ŁĘCZ/2017/1/F 1 profil W E 04.11.2017 A. Janowski 

ŁĘCZ/2017/2/F 1 profil S N 04.11.2017 A. Janowski 

ŁĘCZ/2017/3/F 1 profil N S 04.11.2017 A. Janowski 

ŁĘCZ/2017/4/F 1 profil E W 04.11.2017 A. Janowski 

 


