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Podzamcze

Zakład Archeologii 
Nadodrza Instytutu 
Historii Kultury 
Materialnej PAN 
w Szczecinie

Badania prowadził mgr Marian Rulewicz. 
Finansowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Szczecina. Pierwszy sezon badań. Wczes
nośredniowieczne podgrodzie w rejonie 
domniemanego portu /XII-XIII w./ .

Badania podjęto w związku z projektowaną budową trasy mostowej 
przez Odrę w rejonie średniowiecznej Baszty Siedmiu Płaszczy. Po
przedzono je odwiertłami. Na pod sławie obserwacji nawarstwień kul
turowych w otworach wiertniczych oraz płanów G. Brauna i F.Hógen- 
berga z około 1590 roku wytyczono wykop szerokości 10 i długości 20 m. 
Wykop usytuowano u wylotu ul.Pływackiej i dalej w kierunku północno- 
wschodnim, na lewym brzegu Odry.

Pod ulicą Pływacką odsłonięto drewniany ściek, długości 7 ,4  m 
w kształcie prostokątnego koryta nakrytego na całej długości grubą 
deską. Być może obiekt ten pochodzi z XVH/XV1II wieku; Materiał 
zabytkowy w trzech kolejnych nawarstwieniach był mocno przemieszany 
na skutek licznych wkopów wodno-kanalizacyjnych. Dopiero w niezakłó
conej warstwie IV odsłonięto szerokie dranice ułożone poprzecznie do 
dzisiejszej ul.Pływackiej z zakołkowanynd otworami. Zabytki ruchome 
to ułamki naczyń, resztki obuwia, przęśliki, sporo kości zwierzęcych, 
szczątki rybie, łupiny orzechów. Obiekt roboczo datuje się na XH/XUI

Odsłonięto również piwniczne posadzki. Na uwagę zasługuje piw
niczne pomieszczenie z fragmentami gotyckiego muru oraz baza kolumny 
w stylu gotyckim, wykonana z wapienia posadowiona wtórnie/?/.

W końcowych partiach wykopu, nieco poniżej wspomnianej posadzki 
średniowiecznej piwnicy do głębokości około 2,3 m od aktualnej nawierzch
ni, odsłonięto okrągłą studnię zbudowaną z trapezowatej, intensywnie 
czerwonej cegły, układanej na zaprawie glinianej. Na zewnątrz cem
browiny przylegały dwa przeciwległe, pionowo wbite drewniane kołki, 
będące zapewne resztkami konstrukcji żurawia. Obiekt ten może pocho-

wiek.
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dzid z czasów średniowiecza. Wokół studni odsłonięto kamienny bruk 
z drobnych otoczaków,

Badania mają charakter ratowniczy 1 będą kontynuowane w przy
szłym sezonie.

SZCZECIN-USTOWO patrz
Stanowisko 1 neolit

SZEMBRUK, gm.Rogoźno 
woj. toruńskie 
Stanowisko 1

Polskie Towarzystwo Archeo 
logiczne i Numizmatyczne 
Oddział w Grudziądzu

Badania prowadził mgr Ryszard Bogdwolskl. 
Finansował Urząd Miasta 1 Powiatu w Gru
dziądzu. Drugi sezon badań. Grodzisko wczes
nośredniowieczne /IX-X w./ .  Kultura prapols
ka.

Założono 2 wykopy nawiązując do prac ubiegłorocznych , o wymia
rach 5 x 5  m, w układzie szeregowym w pasie zachód-wschód we wschod
niej części obiektu.

Wykop I obejmował wewnętrzną partię majdanu, wykop 11 założono 
na wewnętrznym rozsypisku wału.

Prace potwierdziły dwie faay osadnicze tego obiektu. Uzyskany ma
teriał ruchomy to ceramika 1 jeden nóż żelazny z dobrze zachowanymi ni- 
tami i okuciami brązowymi. Ceramika jednorodna pod względem technolo
gicznym wskazuje, że obiekt ten zamieszkały był krótko. Wstępna analiza 
materiału pozwala przypuszczać, że miało to miejsce w IX lub na począt
ku X wieku. Chronologii tej nie potrafimy jedńak bliżej sprecyzować z uwa 
gi na brak innych zabytków datujących.

Materiały złożone są w Muzeum w Grudziądzu.
Badania nie będą kontynuowane.


