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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 w 2019 r. był obiekt w Zwierzynku, gm. Węgorzyno (AZP 27-13). 

 

2. Historia badań 

Domniemane grodzisko położone jest na łąkach na południowo wschodnim krańcu 

wsi. Od południa graniczy z doliną rzeki Ukleji. Obiekt ma kształt owalu o wymiarach około 

60×50 m. Dookolne wały są bardzo mocno zniwelowane. e całkowicie zniwelowane jedynie 

od strony północnej czytelny jest wyraźny spadek terenu. Powierzchnia stanowiska wynosi 

około 0,3 ha. 

Grodzisko w Zwierzynku nie było dotychczas odnotowywane w literaturze przedmio-

tu
1
, nie zostało również rozpoznane w trakcie AZP. Hipotezę, że w miejscu planowanych ba-

dań znajdują się pozostałości bardzo mocno zniwelowanego osiedla obronnego oparto o wy-

niki analiz zdjęć lotniczych i skanowania lotniczego. 

 

3. Wyniki badań w 2019 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1043/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., znak 

Z.Arch.5161.71.2019.ETK, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków w Szczecinie. Prace wierceniowo-sondażowe przeprowadzono w dniach 

12-19 lipca 2019 r. 

                                                 
1
 W zbiorze legend autorstwa Ulricha Jahna znajduje się podanie o grodzisku w Zwierzynku. (Jahn 1886, nr 

103). 
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Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LIDAR (ryc. 2). 

Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 30 odwiertów na dwóch prostopadłych do 

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

dażowy o wymiarach 5 × 1 m. 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 30 odwiertów: 14 na osi N-S (długość osi 60 m: od-

wierty 1-14) i 16 na osi W-E (długość osi 80 m - odwierty 23-15, 24-30). Obie osie przecinały 

się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 1 (ryc. 6). 

 

oś N-S 

odwiert 7 

0-32 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

32-55 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

55-100 cm - calec – żółto-brunatna glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

32-55 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

55-100 cm - calec – żółto-brunatna glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-20 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

20-60 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 60 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-50 cm – warstwa 2 – żółty piasek gliniasty 

Na głębokości 50 cm blokada 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-28 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

28-44 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

44-90 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

90-110 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-70 cm – warstwa 2 (szaro-żółty piasek gliniasty) 

70-100 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 1 (na przecięciu osi) 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-46 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

46-70 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty 

70-110 cm – calec – żółto-brunatna glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 

0-60 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

Na głębokości 60 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-57 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

57-88 cm – calec – żółto-brunatna glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-56 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 
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56-62 cm – warstwa 2 - żółty piasek gliniasty 

57-88 cm – calec – żółto-brunatna glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-48 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

48-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-42 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

42-80 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-42 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

42-80 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-80 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś W-E 

odwiert 23 

0-60 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

Na głębokości 60 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-98 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

98-180 cm – warstwa 2 – ciemnoszary piasek gliniasty (FOSA) 

180-200 cm – calec – żółty piasek gliniasty, woda 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 21 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-72 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty 

72-80 cm – warstwa 3 – brunatna glina 

80-206 cm – warstwa 4 – ciemnoszary piasek gliniasty (FOSA) 

206-216 cm – calec – rdzawa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

Na głębokości 40 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-110 cm – warstwa 2 – brunatny piasek gliniasty, w dolnej partii z węglami 

Na głębokości 110 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-68 cm – warstwa 2 – żółto-szary piasek gliniasty 

68-85 cm – warstwa 3 – szarobrązowy piasek gliniasty z węglami drzewnymi 

85-130 cm – warstwa 4 – brązowa glina z węglami 

139-160 cm – warstwa 5 – ciemnoszary piasek gliniasty 

160-168 cm – warstwa 6 – szarobrunatny piasek gliniasty 

168-200 cm – calec – jasnoszary piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-34 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

34- 54 cm – warstwa 2 – szarobrunatny piasek gliniasty 



 8 

54-110 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty z nielicznymi węglami drzewnymi 

110-150 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-48 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

48-73 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty ze spalenizną 

73-100 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 15 

0-50 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

50-70 cm – warstwa 2 – żółto szary piasek gliniasty 

70-82 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

82-100 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 1 (na przecięciu osi) 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-46 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

46-70 cm – warstwa 3 – żółto-szary piasek gliniasty 

70-110 cm – calec – żółto-brunatna glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-42 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

42-72 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

72-100 cm – calec – jasnożółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-40 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

40-70 cm – warstwa 2 – szary piasek gliniasty 

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

 

odwiert 26 

0-34 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

34-60 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-28 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

28-50 cm – calec – żółta glina 

Na głębokości 50 cm blokada 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 28 

0-30 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

30-60 cm – warstwa 2 – szaro-żółty piasek gliniasty 

60-85 cm – warstwa 3 – szarobrunatna glina 

85-100 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 29 

0-26 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

26-64 cm – calec – żółta glina z żelazistymi wytrąceniami 

64-73 cm – calec – szary muł 

73-120 cm – calec – torf 

120-140 cm – calec – szary muł 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 30 

0-10 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

10-40 cm – calec – żółta glina z żelazistymi wytrąceniami 

40-80 cm – calec – żółta glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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3.2. Wykop I 

Wykop sondażowy o wymiarach 5 × 1 m, zorientowany na osi W-E usytuowano w za-

chodniej części stanowiska u podnóża wału obronnego pomiędzy odwiertami 16 i 18. W wy-

kopie zarejestrowano następujący układ nawarstwień (ryc. 7-8): 

 

Warstwa 1 - humus 

Ciemnoszary piasek gliniasty przerośnięty korzeniami. Warstwa zajmowała całą powierzch-

nię wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego, lekko opadający w kierunku wschodnim 

zgodnie ze skłonem wału. Poniżej zalegała warstwa 2. Miąższość humusu dochodziła do 30 

cm. 

Funkcja: humus 

Zawartość: 16 fragmentów ceramiki (3 frag. pradziejowe, 5 frag. wczesnośredniowiecznych, 

8 frag. nowożytnych oraz 4 kości zwierzęce - nr inw. ZWI/2019/3/M) i nieokreślony przed-

miot żelazny (nr inw. ZWI/2019/1/S) 

Chronologia: okres współczesny. 

 

Warstwa 2 

Żółtoszary piasek gliniasty, zbity. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 1 na 

całej powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego, lekko opdający w kierunku 

wschodnim. Warstwa zalegała na warstwie 3. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze 

czytelne. Miąższość warstwy wynosiła około 50-55 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna? 

Zawartość: 1 fragment ceramiki pradziejowej (nr inw. ZWI/2019/4/M) 

Chronologia: (?) 

 

Warstwa 3 

Szara spiaszczona glina. Miejscami duże kamienie i skupiska węgli drzewnych. Warstwę za-

rejestrowano bezpośrednio pod warstwą 2 na całej powierzchni wykopu. Przebieg zbliżony do 

horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwach 4 i 6. Granice z warstwami sąsiednimi dość 

dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 40 cm. 

Funkcja: warstwa niwelacyjna (?) 

Zawartość: 4 fragmenty ceramiki (2 frag. pradziejowe, 2 frag. wczesnośredniowieczne oraz 1 

frag. kości zwierzęcej - nr inw. ZWI/2019/5/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze  
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Warstwa 4 

Szary piasek gliniasty z niewielkimi kamieniami (do 10-15 cm średnicy). Warstwę zareje-

strowano bezpośrednio pod warstwą 3 w części wschodniej wykopu. Przebieg warstwy zbli-

żony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na warstwie 5. Granice z warstwami sąsiednimi 

słabo czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20-25 cm. 

Funkcja: warstwa kulturowa 

Zawartość: 2 fragmenty ceramiki pradziejowe (nr inw. ZWI/2019/6/M) 

Chronologia: wczesne średniowiecze  

 

Warstwa 5 (= warstwa 8?) 

Ciemnoszary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 4 w części 

wschodniej wykopu. Przebieg warstwy zbliżony do horyzontalnego. Warstwa zalegała na 

calcu. Granice z warstwami sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła 

do 25 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 6 fragmentów ceramiki (2 frag. pradziejowe, 4 frag. wczesnośredniowiecznych, 

oraz 2 kości zwierzęce - nr inw. ZWI/2019/7/M) oraz odłupek (nr inw. ZWI/2019/2/S), dwa 

wióry (nr inw. ZWI/2019/3/S, ZWI/2019/4/S) i rdzeń krzedmienny (nr inw. ZWI/2019/5/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze  

 

Warstwa 6 

Struktura warstewkowa: żółta glina i warstwy szarego lub ciemnoszarego piasku gliniastego. 

Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 3 w zachodniej części wykopu. Przebieg 

warstwy zbliżony do horyzontalnego, lekko opadający w kierunku wschodnim. W warstwie 

wyróżniono podwarstwę 6a i 6b zalegające nad i pod warstwą 7 – wyraźniejsza warstwa spa-

lenizny i węgli drzewnych. Warstwa 6 zalegała na warstwie 8. Granice z warstwami miejsca-

mi nieczytelne - kretowisko. Miąższość warstwy dochodziła do 20 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 8 fragmentów ceramiki (5 frag. pradziejowych, 3 frag. wczesnośredniowieczne - 

nr inw. ZWI/2019/8/M – warstwa 6a; ZWI/2019/9/M – warstwa 6b) 

Chronologia: wczesne średniowiecze  
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Warstwa 7 

Spalenizna z węglami drzewnymi. Warstwę zarejestrowana w obrębie warstwy 6 w części 

zachodniej wykopu, przebieg nieciągły, zbliżony do horyzontalnego. Granice z warstwami 

sąsiednimi dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 4-5 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: brak źródeł ruchomych 

Chronologia: wczesne średniowiecze  

 

Warstwa 8 (= warstwa 5?) 

Ciemnoszary piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 6 w części 

zachodniej wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego. Z tą warstwą związany był spąg 

wkopu pod ustawienie głazu (ryc. 7). Warstwa zalegała na warstwie 9. Granice z warstwami 

sąsiednimi dość dobrze czytelne. Miąższość warstwy dochodziła do 20-30 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 14 fragmentów ceramiki (7 frag. pradziejowych, 3 frag. wczesnośredniowieczne i 

4 frag. nieokreślone - nr inw. ZWI/2019/10/M) i 2 odłupki krzemienne (nr inw. 

ZWI/2019/6/S, ZWI/2019/7/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze  

 

Warstwa 9 

Brunatny piasek gliniasty. Warstwę zarejestrowano bezpośrednio pod warstwą 8 w części 

zachodniej wykopu. Przebieg zbliżony do horyzontalnego, lekko opadający w kierunku za-

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

Miąższość warstwy dochodziła do 30 cm. 

Funkcja: nieokreślona 

Zawartość: 10 fragmentów ceramiki (5 frag. pradziejowych, 5 frag. wczesnośredniowiecz-

nych - nr inw. ZWI/2019/11/M) i 1 łuszczeń krzemienny (nr inw. ZWI/2019/8/S) 

Chronologia: wczesne średniowiecze 

 

Warstwa 10 

Żółta glina. Warstwę zarejestrowano na całej powierzchni wykopu pod warstwami 5, 8 i 9. 

Granice z warstwami sąsiednimi wyraźne. 

Funkcja: calec 
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4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2019 roku wykazały, że na sta-

nowisku w rozpoznanych miejscach zalegają nawarstwienia kulturowe o miąższości docho-

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

ich wypełnisku nieliczny materiał zabytkowy, który w powiązaniu ze stratygrafią pozwala na 

wyróżnienie kilku faz użytkowania terenu.  

Faza najstarsza związana jest z osadnictwem z epoki kamienia. Potwierdzeniem tego 

epizodu są dwa fragmenty wiórów krzemiennych oraz odłupki i rdzeń znalezione w war-

stwach 5 i 8 wykopu I. Wióry są niekompletne i trudno doprecyzować, o który okres dokład-

nie chodzi ale technika wiórowa nie była stosowana w epokach młodszych. Z kolei potwier-

dzeniem osadnictwa z epoki brązu jest krzemienny łuszczeń z warstwy 9 wykopu I. Ze schył-

ku epoki brązu i początku epoki żelaza pochodzi 28 fragmentów ceramiki znalezionych prak-

tycznie we wszystkich nawarstwieniach odsłoniętych w wykopie. Ułamki te zalegały jednak 

na złożu wtórnym. Powstanie grodu łączyć należy z wczesnym średniowieczem. Ceramika o 

cechach wczesnośredniowiecznych wystąpiła co prawda w mniejszej liczbie (23 frag.), ale już 

od najniższych poziomów osadniczych w wykopie I. Materiał ceramiczny jest jednak bardzo 

pofragmentowany i zniszczony i jedynie ogólnie datować można go na wczesne średniowie-

cze, być może na starsze fazy – do X w. Najmłodsza faza użytkowania przypada na okres 

nowożytny i współczesność. 

Być może do weryfikacji tych ustaleń i uszczegółowienia chronologii przyczynią się 

wyniki analiz prób C14 pobranych z warstw 4, 5 i 7. 
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6. Ryciny 

 

 

Ryc. 1. Zwierzynek, gm. Węgorzyno (AZP 27-13). Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 2. Zwierzynek, gm. Węgorzyno (AZP 27-13). Wizualizacja stanowiska w oparciu o wy-

niki skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 
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Ryc. 3. Zwierzynek, gm. Węgorzyno (AZP 27-13). Grodzisko – widok z góry (fot. A. Janow-

ski) 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 4. Zwierzynek, gm. Węgorzyno (AZP 27-13). Grodzisko - widok od północy (fot. A. 

Janowski) 
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Ryc. 5. Zwierzynek, gm. Węgorzyno (AZP 27-13). Grodzisko, wał północnego zachodu (fot. 

A. Janowski) 

 

 

 

Ryc. 6. Zwierzynek, gm. Węgorzyno (AZP 27-13). Lokalizacja odwiertów i wykopu na pla-

nie stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 7. Zwierzynek, gm. Węgorzyno (AZP 27-13). Głaz podparty mniejszymi kamieniami z 

warstwy 8 (fot. A. Janowski) 

 

 

Ryc. 8. Zwierzynek, gm. Węgorzyno (AZP 27-13). Profil północny (część W) wykopu 1 (fot. 

A. Janowski) 
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Ryc. 9. Zwierzynek, gm. Węgorzyno (AZP 27-13). Profil zachodni wykopu 1 (fot. A. Janow-

ski) 

 

 

. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
Ceramika 

pradziejowa 

Cerami-

ka wś 

Ceramika 

nieokreślo-

na 

Cerami-

ka  

NŻ 

Ceramika  

razem 
Kości Data  

ZWI/2019/1/M 
z powierzchni 

obok odw. 16 
 1    1  14.07.2019 

ZWI/2019/2/M z powierzchni   2   2  14.07.2019 

ZWI/2019/3/M 1 humus 3 5  8 16 4 14.07.2019 

ZWI/2019/4/M 1 2 1    1  14.07.2019 

ZWI/2019/5/M 1 3 2 2   4 1 14.07.2019 

ZWI/2019/6/M 1 4 2     2  14.07.2019 

ZWI/2019/7/M 1 5  1   1 2 14.07.2019 

ZWI/2019/7/M 1 5 2 3   5  17.07.2019 

ZWI/2019/8/M 1 6a 2 2   4  17.07.2019 

ZWI/2019/9/M 1 6b 3  1 (?)   4  17.07.2019 

ZWI/2019/10/M 1 8 7 3 4  14  18.07.2019 

ZWI/2019/11/M 1 9 5 5   10  18.07.2019 

       28  23 4  8  63   7   
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Inwentarz zabytków wydzielonych 

Nr inw. Wykop Js Przedmiot Surowiec Data 

ZWI/2019/1/S 1 humus 
przedmiot nie-

określony 
żelazo 14.07.2019 

ZWI/2019/2/S 1 5 odłupek krzemień 17.07.2019 

ZWI/2019/3/S 1 5 wiór krzemień 17.07.2019 

ZWI/2019/4/S 1 5 wiór krzemień 17.07.2019 

ZWI/2019/5/S 1 5 rdzeń krzemień 17.07.2019 

ZWI/2019/6/S 1 8 odłupek krzemień 18.07.2019 

ZWI/2019/7/S 1 8 odłupek krzemień 18.07.2019 

ZWI/2019/8/S 1 9 łuszczeń krzemień 18.07.2019 

 

Inwentarz próbek 

Nr inw. Wykop Js Rodzaj próby Data  Uwagi 

ZWI/2019/1/P 1 4 c14 14.07.2019   

ZWI/2019/2/P 1 4 c14 14.07.2019   

ZWI/2019/3/P 1 4 c14 14.07.2019   

ZWI/2019/4/P 1 5 c14 14.07.2019   

ZWI/2019/5/P 1 7 c14 17.07.2019   

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Wykop/odwiert Treść skala  Data Wykonawca 

ZWI/2019/1/R   profile odwiertów 1:20 12-14.07.2019 A. Janowski 

ZWI/2019/2/R 1 rzut dna 1:20 14.07.2019 A. Janowski 

ZWI/2019/3/R 1 profile wykopu 1:20 19.07.2019 A. Janowski 

 

Inwentarz dokumentacji fotograficznej 

Nr inw. Wykop Treść Ujęcie Data Wykonawca 

ZWI/2019/1/F 1 rzut dna wykopu S 14.07.2019 A. Janowski 

ZWI/2019/2/F 1 rzut dna wykopu E 14.07.2020 A. Janowski 

ZWI/2019/3/F 1 kamień w profilu N W 18.07.2019 A. Janowski 

ZWI/2019/4/F 1 kamień w profilu N E 18.07.2019 A. Janowski 

ZWI/2019/5/F 1 profil W  E 19.07.2019 A. Janowski 

ZWI/2019/6/F 1 profil E W 19.07.2019 A. Janowski 

ZWI/2019/7/F 1 profil N S 19.07.2019 A. Janowski 

 


