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PODZAMCZE, pow. Kwldzyń Muzeum Zamkowe w Malborku

Badania prowadził mgr Mieczysław Haftka. Finansowało 
Towarzystwo Opieki nad Zamkiem w Malborku. Drugi ae- 
zon badań. Grodzisko wczesnośredniowieczne, gródek 
późnośredniowiecznyi ślady osady obronnej z okresu 
halsztueklega»

W br. przebadano uchwycone fragmentarycznie w poprzednim eezo- 
nie obiekty na grodzisku - stanowisko nr 1 , oraz założono sondaż 
na terenie osady przygrodowej - stanowisko nr 2. Ponadto objęto 
badaniami powierzchniowymi najbliższą okolicę. W promieniu do 1,5 km 
odkryto dalsze dwie osady 1 jedno grodzisko o tej samej chronologii.

Stanówleko nr 1 - grodzisko. Wykopy nr 2 i 3 wytyczone na maj
danie dostarozyły bardzo Interesującyoh materiałów. Na szczególną 
uwagę obok obiektów nr 8 , 1 0 , 1 2 , które można interpretować jako 
domostwa zasługuje obiekt nr 4 - pozostałość kamlenno-gllnianej wie
ży obronnej /?/• Przedstawiał się on w górnych warstwaoh mechanicz
nych jako duże rozsypleko kamieni o kształcie zbliżonym do prosto
kąta, od którego odohodzlły w kierunku zachodnim równoległe do sie
bie dwa /0 ,5 - 1  m szerokie/ "murki" /kamienne układy/, któryoh za
sięgu nie udało się uchwycić. W najniższych warstwach mechanicznych 
obiekt przybrał kształt regularnego prostokąta o wymiarach 2,60 x 
1,70 m i zalegał w prostokątnym wkopie w oalcu, którego ściany przed 
r- 2sypaniem zabezpieczały kamienie. W wyższych warstwaoh, po zew- 

i r : n j  utronie obiektu, zaobserwowano kilkanaście śladów po różnej

POIEIBSKt pow. Chełmno patrz okree halsztacki



-  276 -

wielkości ełapach. Stanowiły przypuszczalnie dodatkowe umocnienie 
opizywana} kkttlttuip^ąllnianej budowli. Pomiędzy kamieniami zalega- 
ła ozarno-‘-brą*<w(* ziemia, fiłaty pomaraiiczowo-oeglaatej przepalonej 
gliny» drobne węgle drzewne.

Obiekt nr 4, podobnie jak pozostałe» doetarozył dożo materia
łu oeramlocnego - od form dwustożkowatyoh ręoznie lepionych, bardzo
bogato zdobionych, do ceramiki oałkowioie obtaozanej» mocno profi
lowanej. Znaleziono 3 fragmenty pucharków na tzw. puatej nóżoe 1  

2 kośoiane stempelki do zdobienia ceramiki. Ponadto znaleziono du
żą ilość kośoi zwierzęoyoh» łuaek i ośoi ryb 1 kilka skorupek jajek.

Poziom średnlowieozny» do którego zaliozono pierwsze trzy war
stwy obok oeramiki średnlowieoznej dostarczył kilkanaście gwośdzi.
1  fragment ostrogi i 1  dobrze zaohowany grot strzały kuszy.

Dotyohozaeowe badania pozwoliły wydzielić oztery fasy oeadni- 
oze, które datować można nat

1/ Osiedle obronne - konieo okresu halestaokiego poozątek la
teńskiego

2/ Grodzisko - U  - X w.
3/ Grodzisko - XI - XIII w.
4/ Strażniczy gródek krzyżacki założony po 1233 roku.

Stanówlako nr 2 - oaada. Wykop przeoinał krswędś stromej skar
py, na której wg literatury niemieckiej miał się znajdować wał. Wy
nik negatywny.

W wykopie 1 a odsłonięto trzy jamy. Intereeująoego materiału 
dostarczyła jama 2 , gdzie obok oeramiki, przęślika, bliżej nleokreó- 
lonego ostrza żelaznego, żużla rudy darniowej, znaleziono fragment 
ażurowego trzewika poohwy mleosa pochodzenia skandynawskiego. Osa
dę roboczo datować można na XI - XIII w.

Badania zostały zakońozone.


