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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 Słudwii-Budziszczu, gm. Płoty, stan. 2 (AZP 22-

12/15). 

 

2. Historia badań 

Grodzisko w Słudwii położone jest w widłach Regi i Rekowy około 1,5 km na północ 

od Płotów (ryc. 1). Obiekt ma kształt wydłużonego owalu o wymiary około 100 x 40 m. Doo-

kolny wał jest wypiętrzony zaledwie około 1 m od poziomu majdanu i w części zachodniej 

został uszkodzony przez Regę. W odległości około 50 m na południe od grodziska znajduje 

się wał podkowiasty o szerokości około 20 m i wysokość około 3,5-4 m, który przecina całą 

szerokość cypla, na którym znajduje się grodzisko. Wał ten jest zniszczony licznymi przeko-

pami w tym drogą do starego mostu (ryc. 2-5). 

W Archiwum MNS (teczka nr 868) znajduje się bliżej niedatowany szkic sytuacyjny 

stanowiska. Pierwsze publikowane informacje na temat grodziska pochodzą z 1932 r. (Kunkel 

1932, s. 91). Grodzisko zaznaczone jest także na niemieckiej mapie topograficznej w skali 

1:25 000 z 1941 r. (arkusz 2157). W okresie powojennym kilkukrotnie wspominano o nim w 

literaturze niemieckiej, m.in. prezentując plan obiektu (Eggers 1960, s. 32, 43, nr 133; 1978, 

s. 268, nr 133; Eggers, Graue 1985, Tafel 156.133) i polskiej (Antoniewicz, Wartołowska 

1964, kwadrat IIC nr 15; Radacki 1973, 47; Łosiński 1982, 225, nr 654; Turek-Kwiatkowska 

1985, 4; 1991, 17-18). Mimo to nie zostało ono uwzględnione w trakcie prac nad arkuszem 

AZP nr 22-12, natomiast w ramach późniejszych działań objęto je strefą ochronną pobliskie-

go stanowiska schyłkowo-paleolitycznego – Budziszcze, stan. 2 (22-12/5). 
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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 1150/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak 

Z.Arch.KA.5161.102.2016.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

15-24 września 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 północnej grodziska, zrezygnowano natomiast z wykopów w części połu-

dniowej. Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 36 odwiertów na dwóch prostopadłych 

do siebie osiach biegnących wzdłuż linii N-S oraz W-E oraz wyeksplorowano jeden wykop 

sondażowy o wymiarach 5 x 1 m (ryc. 6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 36 odwiertów: 28 na osi NW-SE (długość osi 152 

m: odwierty 24, 1-16, 25-36) i 7 na osi SW-NE (długość osi 32 m: odwierty 17-23). Obie osie 

przecinały się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 10 

 

oś NW-SE 

odwiert 24 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-30 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

30-70 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

70-86 cm – calec – żółtokremowy piasek 

W warstwie 3 znaleziono odłupek krzemienny (nr inw. SŁUD/2016/2/S) 

 

odwiert 1 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-38 cm – warstwa 2 – jasno szarożółty piasek gliniasty 

38-70 cm – warstwa 3 – jasnoszary piasek gliniasty 

70-87 cm – jasno szarożółty piasek gliniasty 
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87-98 cm –szarożółty piasek gliniasty ze spalenizną 

98-110 cm - popiół 

110-130 cm - calec – żółtokremowy piasek 

W warstwach 3 i 4 znaleziono po jednym fragmencie ceramiki wczesnośredniowiecznej 

(nr inw. SŁUD/2016/1/M; SŁUD/2016/2/M) 

 

odwiert 2 

0-33 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

33-72 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

72-88 cm – warstwa 3 – popiół? 

88-120 cm – calec – żółtokremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-26 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

26-68 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną 

68-80 cm – warstwa 3 – popiół? 

80-120 cm – calec – żółtokremowy piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-36 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

36-80 cm – calec – żółta glina ze żwirem i kamieniami 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-54 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

54-76 cm – warstwa 2 – żółta glina ze żwirem i kamieniami 

Na głębokości 76 cm blokada. 

W warstwie 2 znaleziono fragment ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. 

SŁUD/2016/3/M) 

 

odwiert 6 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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30-46 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

46-80 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

40-80 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-44 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

44-80 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-58 cm – warstwa 2 (obiekt?) – szarożółty piasek gliniasty ze spalenizną 

58-100 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 (na przecięciu osi) 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-46 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

46-86 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-24 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

24-50 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

50-80 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 12 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

40-70 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-58 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

58-80 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-70 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

70-96 cm – calec – żółta glina 

96-116 cm – calec – żółty piasek 

W warstwie 2 znaleziono odłupek krzemienny (nr inw. SŁUD/2016/1/S) 

 

odwiert 15 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-55 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty z popiołem 

55-86 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

17-60 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 60 cm blokada. 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

odwiert na stoku – brak humusu 

0-120 cm – szarożółty piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

odwiert na stoku – brak humusu 

0-18 cm – warstwa 1 – szarobrunatny piasek gliniasty 

18-70 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 70 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-60 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

60-72 cm – calec – żółta glina 

72-86 cm – calec – żółtobiały piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-36 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

Na głębokości 36 cm blokada. 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-44 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

44-54 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

54-94 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-44 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

44-57 cm – warstwa 3 – żółtoszary piasek gliniasty 

Na głębokości 57 cm blokada (nasyp drogi?) 



 9 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 31 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-32 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

32-70 cm – warstwa 3 – szarobrązowy piasek gliniasty 

70-100 cm – calec – żółto-jasnoszary piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 32 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-70 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

70-76 cm – warstwa 3 – żółto-jasnoszary piasek gliniasty 

76-116 cm – warstwa 4 - szarobrunatny piasek gliniasty 

116-140 cm – calec – kremowo-żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 33 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-50 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty ze żwirem 

50-108 cm – warstwa 3 – żółto-jasnoszary piasek gliniasty 

Na głębokości 108 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 34 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-60 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty ze żwirem 

60-78 cm – warstwa 3 – żółto-jasnoszary piasek gliniasty 

78-100 cm – warstwa 4 – szarobrunatny żwir z plamami żółtego piasku gliniastego 

Na głębokości 100 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 35 

0-11 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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11-70 cm – warstwa 2 – szarobrązowy piasek gliniasty 

70-150 cm – warstwa 3 – żółto-jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 36 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

17-57 cm – warstwa 2 – szarobrązowy piasek gliniasty 

57-70 cm – warstwa 3 – czarny piasek gliniasty 

70-110 cm – calec – kremowo-jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś SW-NE 

odwiert 17 

0-55 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

Na głębokości 55 cm blokada (kamienie na stoku wału?). 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-18 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

18-40 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

40-80 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-53 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty z popiołem 

53-82 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 (na przecięciu osi) 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-46 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

46-86 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 20 

0-23 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

23-90 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną (obiekt?) 

Na głębokości 90 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-50 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

50-72 cm – jasnoszary piasek gliniasty 

Na głębokości 72 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-45 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

45-120 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty ze żwirem 

120-134 cm – warstwa 4 – ciemnoszaro-brunatny piasek gliniasty ze spalenizną 

134-180 cm – calec - żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

odwiert na stoku – brak humusu 

0-120 cm – warstwa 1 – szarożółty piasek gliniasty 

120-140 cm – ciemnoszary piasek gliniasty 

140-160 cm – calec – żółty piasek 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 5 x 1 m, zorientowany na osi NW-SE usytuowano w 

północnej części stanowiska na wewnętrznym skłonie wału. W wykopie zarejestrowano na-

stępujący układ nawarstwień (ryc. 7-8): 
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Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty z drobnymi korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzchnię 

wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość humu-

su dochodziła do 10-15 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: 8 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. SŁUD/2016/4/M) 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szary piasek gliniasty z nielicznymi kamieniami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod 

warstwą 1 na całej powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Warstwa za-

legała na warstwach 3 i 4. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość war-

stwy dochodziła do 20-25 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna 

Zawartość: 26 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i 2 fragmenty polepy (nr inw. 

SŁUD/2016/4/M) 

Chronologia: nieokreślona 

 

Warstwa 3 

Żółto-szary piasek gliniasty z kamieniami. Zbity. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod 

warstwami 2 i 4 w części N wykopu. Przebieg warstwy nieokreślony. Warstwa zalegała na 

warstwie 5. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła 

do 40-43 cm  

Funkcja: nasyp wału obronnego 

Zawartość: 8 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. SŁUD/2016/6/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (X-XI w.) 

 

Warstwa 4 

Ciemnoszary piasek gliniasty z bardzo licznymi kamieniami. Warstwę zarejestrowano bezpo-

średnio pod warstwą 2 w części S wykopu. Przebieg warstwy nieckowaty – wypełniała zagłę-

bienie. Warstwa zalegała na warstwach, 3, 5, 6 i calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość 

dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 70-75 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 1 (z okresu użytkowania grodu) 
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Zawartość: 251 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 13 fragmentów polepy, 5 ko-

ści zwierzęcych, 2 fragmenty prażnic (nr inw. SŁUD/2016/7/M) oraz osełka kamienna (nr 

inw. SŁUD/2016/3/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (X-XI w.) 

 

Warstwa 5 

Szary piasek gliniasty z rdzawymi plamami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod war-

stwą 3 w części N wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego.. Warstwa zalegała na war-

stwach 6 i 7. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodzi-

ła do 40 cm. 

Funkcja: nasyp wału obronnego (?) 

Zawartość: 11 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 3 kości zwierzęcych (nr inw. 

SŁUD/2016/8/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (X-XI w.) 

 

Warstwa 6 

Szaro-jasnokremowy plamisty piasek.. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 

4 i 5 w części N wykopu. Przebieg nieokreślony. Warstwa zalegała na warstwie 7. Granice z 

warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 50-55 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 2 (z fazy przedgrodowej) 

Zawartość: 3 fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (nr inw. SŁUD/2016/9/M) oraz 2 

odłupki krzemienne (nr inw. SŁUD/2016/4/S) 

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

 

Warstwa 7 

Szary piasek gliniasty, plamisty z płatami żółtej gliny i kamieniami. Warstwę zarejestrowano 

bezpośrednio pod warstwami 4 i 6 na znacznej części wykopu. Przebieg zbliżony do horyzon-

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

Miąższość warstwy dochodziła do 50-55 cm. 

Funkcja: wypełnisko obiektu 2 (z fazy przedgrodowej) 

Zawartość: 68 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 2 fragmenty polepy, 9 kości 

zwierzęcych (nr inw. SŁUD/2016/10/M), odłupek krzemienne (nr inw. SŁUD/2016/5/S), nie-

określony przedmiot żelazny (nr inw. SŁUD/2016/5/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (2. połowa VIII-IX w.) 
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Warstwa 8 

Jasnokremowo-szary piasek. Warstwę zalegająca pod warstwami 4 i 7 na całej powierzchni 

wykopu. 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 1,80 m. 

W wykopie zarejestrowano stosunkowo prosty układ nawarstwień, w których odkryto 

dość liczny materiał zabytkowy – m.in. 379 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

W oparciu o analizę stratygrafii wskazać można kilka faz użytkowanie tego miejsca we wcze-

snym średniowieczu. Starsza poprzedzała budowę grodu i pochodzi z 2 połowy VIII-IX. Na 

taką chronologię wskazują zespoły ceramiki z fragmentami naczyń częściowo obtaczanych 

rodzin form C i D w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). Z tą fazą związany jest 

obiekt 2. Faza młodsza przypadła na X-XI w. Widoczna jest w niej zmiana z strukturze zespo-

łów ceramicznych, w których pojawiły się także naczynia całkowicie obtaczane rodziny form 

G w klasyfikacji W. Łosińskiego i R. Rogosza (1986). Na tą fazę przypadła budowa umoc-

nień oraz użytkowanie obiektu 1. 

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

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

logii. 
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6. Ryciny 

 

 

 

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

laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 
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Ryc. 3. Słudwia-Budziszcze, stan. 2. Wał w części południowej od południa (fot. A. Janow-

ski) 

 

 

Ryc. 4. Słudwia-Budziszcze, stan. 2. Wał w części północnej od zachodu (fot. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 5. Słudwia-Budziszcze, stan. 2. Majdan centrum od zachodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Słudwia-Budziszcze, stan. 2. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska 

(opr. A. Janowski) 
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Ryc. 7. Profil zachodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 8. Profil wschodni wykopu 1 – część N i centrum (fot. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

SŁUD/2016/1/M odw. 1 3 1       16.09.2016 

SŁUD/2016/2/M odw. 1 4 1       16.09.2016 

SŁUD/2016/3/M odw. 5 2 2       16.09.2016 

SŁUD/2016/4/M 1 1 8       20.09.2016 

SŁUD/2016/5/M 1 2 26 2     20.09.2016 

SŁUD/2016/6/M 1 3 8       20.09.2016 

SŁUD/2016/7/M 1 4 90     2 prażnice 20.09.2016 

SŁUD/2016/7/M 1 4 161 13 5   23.09.2016 

SŁUD/2016/8/M 1 5 11   3   23.09.2016 

SŁUD/2016/9/M 1 6 3       23.09.2016 

SŁUD/2016/10/M 1 7 68 2 9   23.09.2016 

      379 17 17     

 

Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. Wykop Js Przedmiot Surowiec Data 

SŁUD/2016/1/S odw. 14 2 odłupek krzemień 16.09.2016 

SŁUD/2016/2/S odw. 24 3 odłupek krzemień 19.09.2016 

SŁUD/2016/3/S 1 4 osełka kamień 23.09.2016 

SŁUD/2016/4/S 1 6 2 odłupki krzemień 23.09.2016 

SŁUD/2016/5/S 1 7 odłupek krzemień 23.09.2016 

SŁUD/2016/6/S 1 7 nieokreślony żelazo 23.09.2016 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. 
Wykop/ 

odwiert 
Treść skala  Data Wykonawca 

SŁUD/2016/1/R   profile odwiertów 1:20 17-19.09.2016 A. Janowski 

SŁUD/2016/2/R 1 profile wykopu 1:20 20-23.09.2016 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

SŁUD/2016/1/F 1 rzut dna S 20.09.2016 A. Janowski 

SŁUD/2016/2/F 1 profil N S 23.09.2016 A. Janowski 

SŁUD/2016/3/F 1 profil W E 23.09.2016 A. Janowski 

SŁUD/2016/4/F 1 profil E W 23.09.2016 A. Janowski 

SŁUD/2016/5/F 1 profil S N 23.09.2016 A. Janowski 

 


