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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-
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ptnek, Maohllny) historyoznie wiążąca się z tym obiektom.
V poszozególnyoh eesonaoh praoa badawoze konoentrowano 

na grodzią wozesnośrsdnlowleosnym 1 zbudowanego na tym tera
nia zamku średniowiecznym. Dlatego wykopy aroheologioane loka
lizowano tak wawnątrz zamku jak 1 na atokaob wzulealenla gro- 
dowo - zamkowego. T roku bieżąoym w olągu 3.5 mieeięoznego se
zonu prao przebadano wykop VII (rospoozęty w 1964 r.) oraz za
łożono nowe wykopy oznaczone kolejną numeracją» XVI, XVII 1 
XVIII. Badany obiekt położony Jest w południowym krańcu Stwaj- 
oarli PołosyńskleJ na najwęższym odolnku przesmyku pomiędzy 
dwoma jazlorami - Drawsko 1 Bsrdno. Usytuowanie grodu, a na
stępnie zamku w tak dogodnym terenie 1 niezwykle bogatym ukła
dzie wodnym stwarzało doskonałe naturalne warunki obronne, s to 
określało również ich nlesiąrkls ważną funkoję na terenlo pogra- 
nlosa pomorako-wielkopolekiago tak w# wozeenym średniowlaozu 
jak 1 średniowieozu.

Zebrane materiały zabytkowe jak 1 wyjątkowa lokollzeoja 
grodu w terenie pozwalają stwierdzić, że był on oentralnym oś
rodkiem adminlstreeyjno-polltycznym i gOBpoderozym latnlejąoego 
na tym obszarze skupiska grodów obronnych, e także, że strzegł 
ważnego szlaku prowadsąoego z głębi Polaki do Kołobrzegu. Oród 
miał kształt zbliżony do elipsy o wymiarach 50 x 45 metrów.
Wały grodu zbudowane były w konetrukojl przekładkowej 1 częś
ciowo skrzyniowej. Szerokość wałów u podatawy elęga do przesz
ło 12 metrów. Wnętrze grodu (majdan) soatało bardzo eilnie 
zniszczona zabudową zamkową i tylko w nielicznyoh miejsoaoh uda 
ło eię odsłonić resztki domostw sbudowsnyoh w konetrukojl zrę
bowej.

Po wsohodnlej stronie wzniesienia odsłonięto resztki dro-
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gl zbudowanej a bali drewnlanyoh - otyli dawnego traktu band» 
lowego, Gród podobnie jak i późniejszy sanek a dwóoh etron 
otoozony był wodami jezior, a a dwóoh pozostałych aatuosnyal 
fosami. Zabrano również duła lloćol oeramikl woteanośrednio- 
wieoznej, kośol zwlersęoyoh, a także szereg lnnyoh zabytków, 
wśród któryoh najolekawsze wydają się byó materiały związane 
z uzbrojeniem (groty, ostrogi, strzemiona, wędzidła), a także 
rybołóetwen (haczyki, olężarkl). Mniej stosunkowo spotyka się 
zabytków wlążąoyoh się z Innymi dziedzinami goapodarkl.

Zebrane materiały nie eą Jeszcze dokładnie opraoowane z 
tego też względu ohronologlę grodu można określić tylko robo
czo, Poozątkl grodu jak wskazują niektóre zabytki należałoby 
datować na konleo Tli lub poozątkl VIII wieku, a konieo jego 
użytkowania na pierwszą połowę XII wieku, kiedy to uległ spa
leniu, Stało się to prawdopodobnie podozas walk o przyłąozenie 
Pomorza do Polski, za osasów Bolesława Krzywoustego, Tędy 
wiódł ważny trakt, którego opanowanie otwierało drogę na Po
morze 1 ku morzu bałtyckiemu.

Badania naaze dostarczyły również wielu nonych danyoh 
pozwalającyoh znacznie uzupełnić skromne dane historyczne o 
zabudowaniu i roli zamku średniowieoznego, a azozególnie z po
czątkowych faz jego istnienia (KIT - pocs, XVI wieku). Stosun
kowo najwlęoej danych uzyskano do poznania jego wewnętrznej 
zabudowy, ohronologli, pełnionej funkojl, a także zajęć jego 
mieszkańców, Do ciekawych odkryć należy zallozyć resztki funda
mentowe domu ataroety, pomoonlka starosty, pięć poziomów bruku 
dziedzińca zamkowego, atudnlę zamkową, looh, oeglano-kamlenny 
zbiornik, sohron 1 plwnioę wmunloyjną, pieo zamkowy, resztki 
mostu zamkowego, a także ślady zewnętrznych Jego umocnień zle-
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mnyoh w postaol basteji. Zabrano tu również bardzo duże iloś- 
ol ruohomyoh materiałów zabytkowyoh w postaci ceramiki, kafli, 
kośol zwierzęoyoh, ości 1 łusek rybich oraz przedmiotów meto- 
1owyoh wśród któryoh zdecydowaną przewagę zyskują militaria, 
a szczególnie groty różnego kształtu 1 wymiarów. Grotów tyoh 
zebrano tu ponad 1000 aztuk. Licznie zebrane materiały zabytko
we, jak również eurowleo 1 półfabrykaty wskazują, że produkoja 
militariów 1 innyoh narzędzi odbywała się na miejscu. Do niez
wykło olokawyoh znalezisk należy zaliozyó odkrycie w południo
wym skrzydło zamku mennloy bijącej fałszywe monety. Podrabia
no w niej 1 fałszowano monety prawie z całego Pomorze oraz te
renu śląska, a ezozególnie Świdnicy. Ba istnienie folszywej 
mennloy w zamku wskazują* znaleziona matryca z odolekami kil
kunastu bityoh monet, stempel, eurowleo (eztebki miedzi) pół
fabrykaty, tygla różnyoh wymiarów oraz gotowe monetkl, W sumie 
gotowyoh manetek jak i półfabrykatów zebrano tu około 1000 
sztuk. Jak wynika z okreólonyoh monet, mennico ta funkcjonowa
ła na przełomie XIV 1 XV wieku.

V świetle denyoh hlstoryoznyoh oraz wyników wykopalisk 
można stwierdzić, że zamek średniowieczny jako siedziba sta
rostów polskich pełnił podobną funkcję jak słowiaćskl gród 
wozesnoćrednlowleosny. Przede wszystkim istotne było jego zna- 
ozenle polityczne i militarne jako siedziby starostwa polskie
go 1 strażnicy na półnoono zechodnioh rubleżaoh granloznych 
Polski w średniowieczu. Położony na etyku dwóoh wrogich nam 
paćstw - Brandenburgii i paćstwa krzyżackiego strzegł przed 
ioh połąozeniem alę, a równooześnie bronił przed odcięciem od 
Polski Pomorza Zachodniego. Pełnił wlęo funkcję pomostu łąozą- 
oego Polskę z Pomorzem Zaohodnlm. Utraoił ją dopiero po roz-
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biorze Polaki.
Z* względu na rolę tego ośrodka w dziejach Polaki oraz 

pięknego położenia grodziska na taranie regionu turystyosnago 
taw. Szwajoeria Połozyńska, władza konserwatorakia 1 muzealne 
pragną urządzić na badanym obszarze rezerwat aroheologlozno- 
architektonlozny.

8 T A B B S B i  I 8 I 0 Oddział Arohaologlozny
(Drabim), pow. 8zozaoinak Muzeum Pomorza Środkowego
(et. 2) w Koszalinie

Badania prowadził mgr Henryk Janooha, finansowało Muzeum 
Pomorza środkowagb.

Grodzisko kultury łużyoklej i wozeanośredniowlecenew Sta
rym Drawsku pow. Ssozaolnejc (stanowisko 2) odległa Jest od 
zamku 1 grodziska (stanowisko 1) około 800 metrów w kierunku 
południowo - saohodnlm 1 położone Jeat na oyplu niewielkiego 
półwyspu woinejąoego się w jezioro Drawsko. W odróżnieniu od 
stanowiska 1, grodzisko na stanowisku 2 znane jest w literatu
rze już od XIX wieku. Było ono taż przedmiotem nlewielkioh prao 
prowadzonyoh tak przez badaozy nlemieokloh jak 1 poiakioh. Oma
wiana grodzisko według aktualnego etanu zachowania ma kształt 
nieregularnie owalny o dwóoh wyróżniająoyoh się osłonach. Dłu
gość obu ozłonów grodziska wynoel 275 metrów, a szerokość 195 
metrów. Pierwsza nikła zabytki poswalająoa obiekt tan wiązać 
z kulturą łużyoką zostały znaleziona w 1936 roku.

V roku 1964 postanowiono zająć alę szarzej grodem na eta-


