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1. Wstęp 

W 2014 roku Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie 

wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego przystąpił do realizacji projek-

tu „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do 

przełomu XII/XIII w.)”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego 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 maju 2016 r. był obiekt w Świeszewie, gm. Gryfice (AZP 21-10). Stanowisko nie 

zostało wcześniej odkryte w trakcie badań powierzchniowych AZP. 

 

2. Historia badań 

Grodzisko znajduje się na Górze Bukowiec położonej na północny-zachód od Świe-

szewa. Na jednym ze wschodnich stoków zaobserwowano w przybliżeniu owalną strukturę 

(około 70 × 50 m) otoczoną fragmentarycznie zachowanym wałem, a około 50 m na połu-

dniowy-wschód od niej kolejny wał. Wał wypiętrzony jest około 1 m od poziomu majdanu, a 

fosa ma maksymalnie około 1,5 m głębokości (ryc. 1-4). 

Grodzisko w Świeszewie zostało odnotowane w literaturze tylko raz. W 1933 r. Karl 

Lemcke (1933, 226) w swoim opracowaniu pradziejów okolic Gryfic wspomniał o grodzisku 

z podwójnym wałem na Górze Bukowej („auf dem Buchberg, doppelter Wall”) w Świesze-

wie. Wzmianka ta to jedyny ślad wiedzy o mającym istnieć tam stanowisku, później znikło 

ono z obiegu naukowego. Analiza danych uzyskanych ze skaningu laserowego LiDAR okolic 

Świeszewa wykazała, że K. Lemcke miał rację i na Górze Bukowej istotnie znajduje się 

struktura otoczona podwójnym wałem. Brak rejestracji stanowiska archeologicznego w tym 

miejscu w okresie powojennym tłumaczyć można trudnodostępnym terenem i brakiem innych 

znalezisk. 

 

3. Wyniki badań w 2016 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak 
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Z.Arch.GR.5161.48.2016.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

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

4-6 maja 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, wynikami obserwacji profili od-

wiertów oraz ograniczeniami narzuconymi przez właściciela terenu Nadleśnictwo Gryfice 

zdecydowano się na modyfikację pierwotnego planu badawczego podanego we Wniosku i 

ograniczono liczbę sondaży do jednego, a jego rozmiar zmniejszono. Lokalizację wykopu 

sondażowego przesunięto z podnóża domniemanego wału (w rzeczywistości całkowicie jało-

wych nawarstwień jeziornych) na wypiętrzenie określane jako przedwale. Na obszarze stano-

wiska wykonano 42 odwierty na dwóch prostopadłych do siebie osiach biegnących wzdłuż 

linii NW-SE oraz NE-SW oraz wyeksplorowano jeden wykop sondażowy o wymiarach 3,5 × 

1 m (ryc. 5-6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 42 odwierty: 29 na osi NW-SE (długość osi 120 m: 

odwierty 1-29) i 13 na osi SW-NE (długość osi 65 m: odwierty 30-42). Obie osie przecinały 

się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 7. 

 

oś NW-SE 

odwiert 1 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-100 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty, przy spągu rdzawe przebarwienia 

100-120 cm – calec- jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-50 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

50-118 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

118-170 cm – calec – jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 29 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-86 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

86-140 cm – warstwa 3 – rdzawa glina 

140-165 cm – calec – jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

22-44 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

44-74 cm – warstwa 3 – spalenizna przemieszana z rdzawą gliną 

74-94 cm – warstwa 4 – rdzawa glina 

94-140 cm – warstwa 5 – żółty piasek gliniasty  z rdzawymi przebarwieniami 

140-160 cm – warstwa 6 – rdzawa glina 

160-185 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-38 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

38-54 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

54-120 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-38 cm – warstwa 2 – żółto piasek gliniasty 

38-56 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

56-120 cm – calec – jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-37 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 
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37-57 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

57-76 cm – warstwa 4 – pomarańczowa glina 

76-120 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 (w miejscu przecięcia osi) 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-42 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

42-64 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty 

64-110 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

17-42 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

42-60 cm – warstwa 3 – szarożółty piasek gliniasty 

60-78 cm – warstwa 4 – szary piasek gliniasty z rdzawymi przebarwieniami 

78-120 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-60 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

60-80 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty z rdzawymi przebarwieniami 

80-110 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-60 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 60 cm blokada (korzeń) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 
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0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-36 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

36-60 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

Na głębokości 60 cm blokada (korzeń) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-56 cm – warstwa 2 – jasnożółty piasek luźny 

56-76 cm – warstwa 3 – szary piasek luźny 

76-170 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-37 cm – warstwa 2 – szary piasek luźny 

37-50 cm – warstwa 3 – brązowy piasek gliniasty 

50-77 cm – warstwa 4 – żółty piasek gliniasty 

77-110 cm – calec - jasnoszary piasek luźny 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-42 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

42-90 cm – calec – jasnoszary piasek luźny 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-28 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

28-70 cm – warstwa 3 – rdzawa glina 

70-100 cm – warstwa 4 – rdzawoszary piasek gliniasty 

100-120 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 15 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

22-54 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

54-96 cm – warstwa 3 – szarożółta glina z rdzawymi przebarwieniami 

96-120 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-60 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 60 cm blokada (korzeń) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-100 cm – calec - żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-17 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

17-80 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 80 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

22-40 cm – warstwa 2– żółty piasek gliniasty 

40-100 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-40 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 
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40-100 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-26 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

26-40 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

40-56 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

Na głębokości 56 cm blokada (korzeń) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-22 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

22-44 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

44-80 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

Na głębokości 80 cm blokada (korzeń) 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-40 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

40-100 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-80 cm – warstwa 2 – żółta glina 

80-150 cm – calec – szarożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-20 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

20-55 cm – warstwa 3 – szarobrunatny piasek gliniasty z węglami 

55-80 cm – warstwa 4 – jasnożółty piasek luźny 
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80-97 cm – warstwa 5 – żółta glina 

97-120 cm – calec – szarożółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-35 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

35-50 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

50-74 cm – rdzawa glina ze spalenizną 

74-96 cm – szaro-kremowa glina 

96-118 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-65 cm – calec – żółtoszara glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś SW-NE 

odwiert 37 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 36 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-40 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

40-78 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

78-106 cm – warstwa 4 – szarożółta glina 

106-120 cm – warstwa 5 – jasnoszary piasek gliniasty 

120-144 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 35 
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0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-22 cm – warstwa 2 – żółta glina 

22-50 cm - warstwa 3 – rdzawa glina z szarymi przebarwieniami 

50-100 cm – calec – szarożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 34 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-62 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

62-100 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 33 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-54 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

54-100 cm – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 32 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-48 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

48-80 cm – calec – jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 31 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-100 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

100-120 cm – calec – jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-96 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

96-150 cm – calec – jasnoszary piasek gliniasty  
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 (w miejscu przecięcia osi) 

0-15 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

15-42 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

42-64 cm – warstwa 3 – jasnożółty piasek gliniasty 

64-110 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 38 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-46 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

46-80 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 39 

0-12 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

12-26 cm – warstwa 2 – szarożółty piasek gliniasty 

26-40 cm – warstwa 3 – żółty piasek gliniasty 

40-58 cm – warstwa 4szary piasek gliniasty 

NA głębokości 58 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 40 

0-16 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

16-50 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

50-85 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 41 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-44 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

44-70 cm – calec – jasnoszary piasek gliniasty 

70-100 cm – calec – żółty piasek gliniasty 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 42 

0-14 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

14-38 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

38-100 cm – calec - jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 3,5 x 1 m, zorientowany na osi N-S usytuowano w 

północnej części stanowisku na wewnętrznym stoku wału obronnego. W wykopie zarejestro-

wano następujący układ nawarstwień (ryc. 6): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty. Warstwa zajmowała całą powierzchnię wykopu, opadała lekko 

w kierunku S, zgodnie z ukształtowaniem terenu. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość hu-

musu dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Szaro-brunatny piasek gliniasty mocno przerośnięty korzeniami. Warstwę zarejestrowano 

bezpośrednio pod warstwą 1 na całej powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontal-

nego, lekko opadający w kierunku S. Warstwa zalegała na warstwach 3 i 4. Granice z war-

stwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 30 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 8 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej i krzemień (ŚW/2016/1/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze (VIII-X w.) 

 

Warstwa 3 

Żółty piasek gliniasty z warstewkami spalenizny. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod 

warstwą 2, w części N wykopu. Strop warstwy opadał w kierunku S, spąg horyzontalny. War-



 14 

stwa zalegała na warstwach 4 i 5. Granice z warstwami sąsiednimi czytelne. Miąższość war-

stwy dochodziła do 50 cm. 

Funkcja: jądro wału? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (?) 

 

Warstwa 4 

Żółta glina. Warstwę zarejestrowano pod profilem N wykopu, bezpośrednio pod warstwami 3 

i 5. Przebieg warstwy nieokreślony. Warstwa zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsied-

nimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 30-35 cm. 

Funkcja: jądro wału? 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (?) 

 

Warstwa 5 

Żółty piasek gliniasty z kamieniami. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 2 

i 3 na znacznej powierzchni w części S wykopu. Przebieg warstwy horyzontalny. Warstwa 

zalegała na calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy do-

chodziła do 35-40 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze (?) 

 

Warstwa 6 

Jasnoszary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwami 4 i 5 na 

całej powierzchni wykopu. Granice z warstwami sąsiednimi bardzo wyraźne. 

Funkcja: calec 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2016 roku potwierdziły istnienie 

na Górze bukowej stanowiska archeologicznego. Nieliczne materiały ruchome odkryte w wy-

kopie oraz nikła warstwa kulturowa pozwalają sądzić, że mamy w tym przypadku do czynie-

nia z krótko lub jedynie doraźnie użytkowanym grodziskiem wczesnośredniowiecznym, które 

datować można na VIII-IX w. (małocharakterystyczne fragmenty niezdobionej ceramiki czę-
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ściowo obtaczanej). Być może dane te uszczegółowią wyniki analiz próbek C14 węgli drzew-

nych z warstwy 3 w wykopie 1. Wyniki badań sondażowych w 2016 r. potwierdzają wzmian-

kę Karla Lemcke z 1933 r. o istnieniu na Górze Bukowej grodziska z podwójnym wałem. 

Stanowisko powinno zostać objęte ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków.  

 

5. Bibliografia 

Lemcke K. 

1933 Vorgeschichtliche Funde in und um Greifenberg, Unser Pommerland, t. 18, z. 7-8, s. 

222-226. 
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6. Ryciny 

 

 

 

 

 

 

 

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

DAR (opr. G. Kiarszys) 
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Ryc. 3. Świeszewo. Wał pierwszego człony od południa (fot. A. Janowski) 

 

 

 

 

Ryc. 4. Świeszewo. Wał i fosa pierwszego człony od zachodu (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 5. Świeszewo. Lokalizacja odwiertów i wykopu na planie stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 6. Świeszewo. Profil południowo-wschodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 
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Ryc. 7. Świeszewo. Profil zachodni wykopu 1 (fot. A. Janowski) 
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7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js Ceramika wś Polepa Kości Inne Data  

ŚW/2016/1/M 1 2 8     krzemień 06.05.2016 

 

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  

ŚW/2016/1/P 1 2 C14 06.05.2016 

 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Wykop/odwiert Treść skala  Data Wykonawca 

ŚW/2016/1/R 1 profile wykopu 1:20 06.05.2016 A. Janowski 

ŚW/2016/2/R 1 profile odwiertów 1:20 
05-

06.05.2016 
A. Janowski 

 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

ŚW/2016/1/F 1 strop warstwy 2  S 06.05.2016 A. Janowski 

ŚW/2016/2/F 1 
w-wy 2 i 3 w trakcie 

eksploracji 
S 06.05.2016 A. Janowski 

ŚW/2016/3/F 1 warstwa 3 S 06.05.2016 A. Janowski 

ŚW/2016/4/F 1 profil N S 06.05.2016 A. Janowski 

ŚW/2016/5/F 1 profil W E 06.05.2016 A. Janowski 

ŚW/2016/6/F 1 profil S NW 06.05.2016 A. Janowski 

ŚW/2016/7/F 1 profil E W 06.05.2016 A. Janowski 

 


