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biorze Polaki.
Z* względu na rolę tego ośrodka w dziejach Polaki oraz 

pięknego położenia grodziska na taranie regionu turystyosnago 
taw. Szwajoeria Połozyńska, władza konserwatorakia 1 muzealne 
pragną urządzić na badanym obszarze rezerwat aroheologlozno- 
architektonlozny.

8 T A B B S B i  I 8 I 0 Oddział Arohaologlozny
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Badania prowadził mgr Henryk Janooha, finansowało Muzeum 
Pomorza środkowagb.

Grodzisko kultury łużyoklej i wozeanośredniowlecenew Sta
rym Drawsku pow. Ssozaolnejc (stanowisko 2) odległa Jest od 
zamku 1 grodziska (stanowisko 1) około 800 metrów w kierunku 
południowo - saohodnlm 1 położone Jeat na oyplu niewielkiego 
półwyspu woinejąoego się w jezioro Drawsko. W odróżnieniu od 
stanowiska 1, grodzisko na stanowisku 2 znane jest w literatu
rze już od XIX wieku. Było ono taż przedmiotem nlewielkioh prao 
prowadzonyoh tak przez badaozy nlemieokloh jak 1 poiakioh. Oma
wiana grodzisko według aktualnego etanu zachowania ma kształt 
nieregularnie owalny o dwóoh wyróżniająoyoh się osłonach. Dłu
gość obu ozłonów grodziska wynoel 275 metrów, a szerokość 195 
metrów. Pierwsza nikła zabytki poswalająoa obiekt tan wiązać 
z kulturą łużyoką zostały znaleziona w 1936 roku.

V roku 1964 postanowiono zająć alę szarzej grodem na eta-
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nowleku 2« V praosoh tyoh szczególnie chodziło o wyjaśnienie 
jego roj.1 w etoaunku do groda na stanowiska 1, a także uzyska
nie nowyoh materiałów zabytkowyoh pozwalających obiekt ten wią
zać a kulturą łużyoką. Przeprowadzone w 1964 roku badania dos- 
tarożyły jedynls materiałów oeramloznyoh z wozasnego średniowie
cza, które datują omawiane tu grodzisko na IX - XI wiek. V ro
ku bieżąoyo badania na atan* 2 trwały około 12 dni. Przedmiotem 
prao był piarwezy osłon grodziska, gdzie w kilku założonych wy- 
kopaoh zebrano jedynie kilkanaście fragmentów oeramikl kultury 
łużyokiej z wozeanej epoki żelaza. Dzięki tym znaleziskom, ohoć 
wprawdzie jaazoza dość skromnym, można jednak przyjąć, że gro
dzisko na stanowisku 2 zostało założone już we wczesnej epoce 
żelaznej 1 przynależne było do ludnoćol kultury łużyckiej. Wtór
nie zaś po pewnyoh przerćbkaoh zoBtało wykorzystane we wczesnym 
średniowisosu. Wydaje się, żs ws wczesnym średniowieczu grodzis
ko pełniło tylko funkoję pomooniozą w stosunku do grodu na sta
nowisku 1. Brak wyraźnych warstw kulturowych jak i trwalszych 
umoonlsć wałowyoh oraz niewielka ilość ruchomego materiału za
bytkowego zdają się wskazywać, że pełniło ono tylko funkoję 
grodu schronieniowego dla okolicznej ludnośol w razie napadu, 
tym bardziej, że gród na atanowleku 1 będąo znacznie mniejszy 
nia mógłby spełniać taj funkcji.
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