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w Warszawie,

Wykonano małe woięole sondażowe na terenie bardzo znias« 
ozonego grodziska położonego na wysokim brzegu Pllloy, W war« 
stwle znaleziono przealeszaną oeramlkę nowożytną 1 wozeano« 
średniowleozną (Z « XI wiek).

8 S A H I  B O K I  I , Praoownla Aroheologlczno-
pow, Koszalin Konserwatorska PKZ w War

szawie

Badania prowadził agr Dariusz Członkowski, finansowała 
DyrekoJa Elektrowni Wodnej w Zydowle,

W sezonie 1967 rozpoozęto pierwsze sondażowe badania 
ratownloze na stanowisku, które w następnych lataoh będzie 
zalane. Stanowisko 1 i grodzisko wozesnoórednlowleczne z pod
grodziem letąoe między jeziorem Kwleoko w Zydowle, rzeką Rad- 
wlą i bagnami Kwleoka 1 Radwl. Grodzisko o kaztałole niemal 
kwadratowym z podgrodziem prostokątnym. Ha uwagę zasługuj# 
wyjątkowe położenie obiektu w miej sou do tej pory właóolwle 
niedostępnym (typowy przykład wykorzystania do maksimum natu
ralnej obronnoóol),

W ozaeie tegorooznyoh badań przekopano wał południowy 
grodziska, założono również wykopy na majdanie i na podgro
dziu, Wały obronne ziemne, usypane aą z okolloznyoh żwirów 
morenowyoh, Hie uohwyoono śladów budownlotwa na majdanie 1 
podgrodziu. Warstwa kulturowa zawierająca materiał oeramioz-
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ny występuje w humusie 1 bielioy leśnej zalegująosj obeonle 
tul nad oaloem.

Na podstawie oeramikl obiekt datować solna na IX i X 
wiek, niewykluozona obeoność materiału zabytkowego z koćoa 
▼III wieku.

Brak śladów budowniotwa grodowego, a właśolwia i oaadniot- 
wa nie pozwala spreoyzowaó oharakteru grodziska pod względem 
użytkowym,

W związku z niedalekim terminem zalania terenów konisoz- 
ne jest kontynuowani# badać na terenie zalewu łydowieokiego 
szozególnie grodziska wczesnośredniowiecznego nad Badwią - 
obiektu najbardziej zagrożonego,

S T A R E  1 B i V 8 I 0 Oddział Aroheologlozny Mu-
(Drahlm), pow# Szozsolnsk zeum Pomorza Zaohodniago
(st, 1) w Koszalinie

Badania prowadzili mgr Henryk Janooha 1 mgr Pranolszek
Laohowios przy współpraoy dr inż.aroh, Andrzeja Gruszeckiego, 
finansował VKZ w Koszalinie.

Badania aroheologiezno-arohltektonlozne na grodzisku 1 
zamku w Starym Drawsku (stanowisko 1) rozpoozęto w 1963 roku, 
a następnie kontynuowano je w lataoh 1964,-1966 1 w roku 1967 
definitywnie je zakoćozono. V olągu 5-letniego okresu prao 
na badanym obiekcie założono 1 przebadano 18 dużyoh wykopów 
aroheologloznyoh, odgruzowano oało wnętrze zamku oraz ozęśoio- 
wo przebadano inna stanowiska lsżąoe w pobliżu (Zluozewo, Osa-


