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- 264 łachy. N ajstarszy zamek broniony był wałem ziemąym /uchwycono we
wnętrzny jego sto k /. W obniżeniu między wałem a zamkiem zalegało
kiłka warstw związanych z funkcjonowaniem n ajstarszego założenia,
a nad nimi warstwy niwelacyjne wyrównywujące teren pod budowę
2-go zamku. Na szczycie wału ziemnego posadowiono mur obronny
2 -go zamku przewiązany z wieżą, której stopa fundamentowa znajduje
się na głębokości 8 ,3 m. Istotnym odkryciem było uchwycenie partii
piwnicznej skrzydła wschodniego 2-go zamku w postaci muru z dosko
nale zachowanymi schodami do piwnicy. Wewnątrz piwnicy na r e s z t 
kach zniszczonej posadzki zalegały grube pokłady spalonego zboża
oraz gruzu świadczące o gwałtownym spaleniu się zabudowy. M ateriał
zabytkowy z tych warstw pozwala na przesunięcie chronologii 2-go
zamku na drugą połowę XIV w. Z poziomem w ejścia do piwnicy d o s
konale koreluje bruk kamienny odsłonięty w ubiegłym roku, wyzna
czający poziom użytkowy 2-go zamku
Nadal pozostaje nierozstrzygnięta pełna zabudowa związana z
1-szym 1 2-gim zamkiem /szczególn ie rejon bramy wjazdowej na z a 
mek i m ostu/.
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Badania prowadził mgr R yszard Boguwolski. Fin an so
wał WKZ w Bydgoszczy. Pierw szy sezon badań. P ó ź
nośredniowieczny zamek krzyżacki /X1V/XV w ./ .
Obiekt położony jest ńa cyplu wysoczyzny morenowej w centrum
wsi Gródek w odległości 10 km na północny zachód od Sw iecla n/W isłą,
Niewielki majdan o rozmiarach około 20 x 30 m odcięty je st od główne
go terenu wysoczyznowego sztucznie przekopaną fosą szero k ości oko
ło 10 m. Wypiętrzenie jego ponad lu stro Czarnej Wody, która przepły
wa u podnóża cypla wynosi 17 m.
Celem prac było zadokumentowanie reliktów w czesnośredniowiecz
nego osadnictwa grodowego oraz zamku późnośredniowiecznego, pokrzyżackiego. Wstępna lu strac ja ujawniła występowanie tuż pod darnią
gruzu ceglanego, luźnych kamieni polnych, w niektórych partiach rów
nież murów kamiennych wiązanych zapraw ą. D alsze wstępne prace o g ra 
niczyły się do sporządzenia planu sytuacyjno-wysokośclowego obiektu
jak i terenu przyległego, gdzie prawdopodobnie usytuowane było przed zamcze oraz założenie siatki pomiarowej.

- 265 E k splo racja na przestrzeni około 300 m2 odsłoniła relikty arc h i
tektury i w oparciu o uzyskany obraz fortyfikacji dokumentowanej na
głębokości od 50 do 90 cm prowadzono d alszą eksplorację w nawiązaniu
do niej.
Wykopy ujawniły zarys bryły zamku o czytelnych już wymiarach,
t j. długości około 36 m 1 szerok ości 16 m /lin ie główne obwodu bez w ys
tępów wież narożnych/. Param etry te staw iają zamek w Gródku w r z ę 
dzie najmniejszych fortyfikacji krzyżackich, zapewne o charakterze dwo
ru obronnego, strzegącego potencjału gospodarczego folwarku. T rzy
główne wykopy badawcze dostarczyły jedynie późnośredniowieczny ma
teriał zabytkowy.
Badania będą kontynuowane.
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Badąnia prowadzili mgr Klemens Macewie z /au tor sp r a 
w ozdania/, mgr Sylw ia Wuszkan i mgr Wacław Romiński.
Finansował WKZ w Opolu. Pierw szy sezon badań. G ro
dzisko średniowieczne /XIV/XV w ./ .

Grodzisko położone jest pomiędzy wsiami Izbicko i K ro śn icą, na
skraju la su , nad rzek ą, nazwaną przez miejscową ludność "Piecow ą
r z e k ą ".
Badania podjęto celem ustalenia charakteru grodu, czasu jego
powstania, użytkowania oraz stosunku do innych stanowisk i znale
zisk luźnych występujących w n ajbliższej okolicy.
Wykop zwiadowczy o długości 40 m założono w północnej części
obiektu. P rzecięto nim połowę majdanu, fosę i wał obronny. Dzięki
temu uzyskano pełną stratygrafię nawarstwień tej części grodziska
oraz możliwość zrekonstruowania pierwotnego wyglądu grodu.

