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OW1DZ, gm.Starogard Gdański Muzeum Archeologiczne
woj.gdańskie w Gdańsku

Badania prowadziły mgr Anna Wapińska 
/autor sprawozdania/ i mgr Grażyna Szalały. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Gdańs
ku. Trzeci sezon badań. Grodzisko wczesno
średniowieczne /IX-XII w ./.

Kontynuowano badania na wykopie 3 oraz przeprowadzono badania 
na nowo wytyczonych wykopach 4 ,5 ,6 ,7 ,8  /wszystkie o wymiarach 6x2 m/. 
Usytuowano je w południowej części grodziska w ten sposób, aby nie naru
szać wału, a równocześnie przebadać osadnictwo w części podwalowej. 
Wykopy 3 ,6 ,8  zlokalizowane bliżej wału posiadały warstwę kulturową o 
miąższości około 1,6 - 1,8 m, natomiast wykopy 4 ,5 ,7  zlokalizowane bli
żej środka - majdanu grodziska, wypłycały się i miąższość warstw wyno
si około 0 ,5  - 0 ,8  m. Warstwy osadnicze stanowiła ciemnobrunatna ziemia, 
ze śladami soczewek gliny, w której odkryto resztki rozwleczonych pale
nisk, węgiel drzewny, duże ilości ułamków ceramicznych. W warstwach 
młodszych caramika była całkowicie obtaczana lub górą, w starszych ob- 
taczanych górą wystąpiły kości zwierzęce, blaszki Jesiotra, z zabytków me
talowych - grot strzały, grot włóczni, nóż żelazny, fragment narzędzia / ? / ,  
gwóźdź, hakjdamra do pasa, fragment okucia brązowego lub szydło koś
ciane, fragment osełki, 2 kawałki surowca bursztynu. Czas trwania obiek
tu datuje się na IX-XII w.

Opracowane materiały przechowywane są w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku.

Badania będą kontynuowane.

POKRZYWKO - ZAMEK , gm.Gruta Muzeum w Grudziądzu
woj.toruńskie Polskie Towarzystwo Archeóło-

giczne i Numizmatyczne Oddział 
w Grudziądzu

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolski. 
Finansowali WKZ w Bydgoszczy, Urząd Miasta 
i Powiatu w Grudziądzu i Muzeum w Grudziądzu. 
Drugi sezon badań. Pokrzyżacki zamek /11 poło-
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wa XIII-XVIII wieku/, grodzisko wczesno
średniowieczne /XII/XIII w. / .

Założeniem prac było przebadanie nawarstwień pochodzących 
sprzed budowy zamku krzyżackiego /II połowa XIII wieku/, w celu u ś
ciślenia chronologii oraz poznania funkcji tego osadnictwa. Stanowiły 
one kontynifŁcję badań prowadzonych od kilku lat nad osadnictwem ob
ronnym w byłym powiecie grudziądzkim.

Wykop badawczy o wymiarach 3 x 12 m, usytuowany na osi pół
noc-południe, zlokalizowany został w północno-zachodniej części zamku 
wysokiego, w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu HI, założonego w roku 
ubiegłym, gdzie na głębokości 3 ,2  m natrafiono na wczesnośredniowiecz
ną warstwę osadniczą.* Takie usytuowanie wykopu miało dać odpowiedź , 
czy również w tej partii gród obwiedziony był umocnieniami obronnymi. 
Eksploracja wykopu w partii południowej potwierdziła nawarstwienia po 
osadzie wczesnośredniowiecznej, a uzyskany z niej materiał ceramiczny 
pozwala uściślić chronologię grodu na przełom XII/XIII wieku. Funkcjo
nalnie z tą osadą obronną wiązać można odsłonięte w północnej partii wy
kopu, zniszczone zabudową średniowieczną 1 p&średniowieczną jądro wa
łu drewniano - ziemnego.

W warstwach pochodzących zarówno z budowy zamku jego funkcjo
nowania /XIV-II połowa XVIII wieka/, uzyskano różnorodne wyroby z gli
ny: ceramikę użytkową, naczynia kuchenne i stołowe, ceramikę budowla
ną m.ln. kafle, płytki posadzkowe, wyroby ze szkła: fragmenty flasz i 
flakonów, szkła okiennego, wyroby z metali: okucia drzwiowe i gwoździe.

Materiały z badań zło żo n e są w M uzeum  w G ru d zią d zu .
Badania będą kontynuowane.
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