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Z obu wykopów uzyskano typowy średniowieczny m ateria ł c e 
ram iczny, fragm enty glinianych naczyń nowożytnych, ułamki kafli 
renesansowych i  barokowych, naczynia szklane z XVI-XV111 wieku 
oraz drobne przedm ioty metalowe codziennego użytku.

M ateriał przechowywany w Dziale Archeologii Muzeum Zam 
kowego w Malborku.

Badania będą kontynuowane.

LUBIN k/Kościana '* patrz
woj.leszczyńskie wczesne średniowiecze

MALBORK Muzeum Zamkowe
woj. elbląskie w Malborku
Zamek

Badania prowadził m gr Antoni Pawłowski. 
Finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku. 
Drugi sezon badań. Zam ek krzyżacki z o sta t
niej ćw ierci XIII-XIV wieku.

Celem badań było uchwycenie pierwotnego poziomu fosy po
łudniowej Zamku Wysokiego, niewidocznych obecnie na dużej p rze 
s trzen i reliktów muru środkowego dzielącego fosę południową na 
dwie części, pierwotnych poziomów wysokościowych części północ
nej i  południowej, fosy południowej o raz  ewentualnych średniowiecz
nych reliktów mostu łączącego m iasto z zamkiem od strony połud
niowej.

W wyniku p rac  wykopaliskowych stw ierdzono, że pierwotny po
ziom południowej częśc i fosy był wyżej usytuowany w porównaniu do 
północnej częśc i około 2 m . Uchwycono stopę fundamentową m uru 
dzielącego fosę na dwie części, co pozwala na wysunięcie tezy * 
o istnieniu m uru środkowego na całej długości fosy południowej. 
Odsłonięto również murowany fila r  mostowy posadowiony na palach 
drewnianych, pochodzący jednak z czaeów nowożytnych. Być może 
w spągu nawarstw ień fosy -  dotychczas nie wy eksplorowanych -  
Istn ieją  s ta rsze  relikty konstrukcji m ostu. Prowadzone badania m ają 
doprowadzić do rekonstrukcji obwodu warownego zamku m alboreklego 
oraz umożliwić dokładniejsze wniknięcie w jego rozwój na p rze s trz e 
ni wieków.

Z założonych w tym roku trzech  wykopów /7 -9 /7 8 / uzyskano 
m ateria ł ceram iczny typowy dla późnego średniowiecza /XIV-XV w ./ ,  
jak również ułamki naczyń nowożytnych, fragm enty kafli renesanso
wych i barokowych, fragm enty szkła o różnej chronologii, kilkanaście
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fragmentów skór z obuwia późnośredniowiecznego, m onetę z XVIII 
wieku oraz ostrogę żelazną z wieku XV.

M ateriał przechowywany je s t w Muzeum Zamkowym w Malborku.

Badania będą kontynuowane.

MOGILNO patrz
woj. bydgoskie wczesne średniowiecze

NIECHMHlÓW, gm. Burzenin patrz
woj. sieradzk ie  neolit
Stanowisko .6

NOWA HUTA * PLESZOW patrz
Stanowiska 17, 2a neolit

NOWA CEREKWIĄ, gm. K ietrz patrz
w oj.opolskie okresy  brązu

OSTROŁĘKA patrz
Stanowisko Grodzisko S tare wczesne średniow iecze

PIORUNKOWICE, gm .Prudnik  
woj. opolskie

Badania prowadził m gr Wacław Rom iński. 
Finansował WKZ w Opolu. P ierw szy sezon 
badań. Zam ek średniowieczny, ΧΠΙ-XV wiek.

Zamek "Gryżów" położony je s t na wysokiej te ra s ie  brzegowej 
Ścinawy Nieitaodllńsklej, prawobrzeżnego dopływu Nysy Kłodzkiej, 
na południowy wschód od wsi Gryżów i na zachód od wsi Piorunko- 
wice.

Je s t to Rozległe założenie obronne o powierzchni około 4 ha. 
Centrum  jego etanowi wyniosły stożek, którego górna partia  w k sz ta ł
cie nieregularnego czworoboku ma wymiary 34,60 x 30,70 x  33,80 x  
x 42,30 m . Całość obiektu otacza fosa o głębokości 10 m oraz znacz
nych rozm iarów  wały ziem ne.

Wykop zwiadowczy o wym iarach 2,50 x  20,00 m m ający na c e 
lu uściślenie chronologii obiektu o raz  wstępne określenie rozplanowa
nia zabudowy, został założony w zachodniej częśc i majdanu.

Muzeum w Nysie


