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C Z B R S K, 
pow* Plaseozno

patrz wozeene średniowiecze

O Z O B S Z T Y H ,  
pow* Nowy Targ

Wojewódzki Konserwator Za
bytków w Krakowie

Badania prowadził doo* dr Andrzej Baki, brali odziałł 
dr inż.aroh.A.Grygorowioa, mgr inż.aroh.S.Dobrzańskif finanso
wał WKZ w Krakowie*

Praoe naukowo-badawoze o obarakterze konserwatorskin, były 
kontynuaoją badać ataojonarnyob prowadzonyoh, w rejonie przysz
łego zalewu ozorsztyćsklego, od 1965 r* Skonoentrowały się one 
na górze zamkowej w Ozorsztynie 1 doprowadziły do istotnych - 
nieohybnle najpoważniejszych dotąd - rozpoznać eleaentów arohl- 
tektonloznyoh wszystkloh okresów budowy zanku* W dużym stopniu 
zawdzlęozać to należy pomooy mgr lnż*aroh*Saby Dobrzańskiego*

W rejonie zamku górnego odsłonięto w murze średniowieoznym 
otwór wiodący do zamku órednlego (dolną partię oóoieży stanowi 
skała, natomiast górna wykonana jest z oegły barokowej). W prze- 
olwległym murze barokowym (zamek średni) odsłonięto niewielkie 
okienko o obramowanlaoh z oiosów piaskowoowyoh, ze śladami 
czterech krat.

W odkrywoe sondażowej w obrębie tzw. bastionu półnoonego 
stwierdzono - wbrew dotyohozasowym opiniom - istnienie pomiesz
czenia o tynkowanych śoianaoh; bez otworów oklennyoh.

V baszole z 1 ówleroi w. XVIII, wzniesionej przez J.Bara- 
nowsklego odkryto dalsze relikty nurów niewielkiej, póżnośred-
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nlowieoznej bramy (barbakanu) tai u wejśola do baszty snalesło
no fragment nsdprota a resztkami lnakrypojl ... ITS BaRABOWSKI 
AD 1635» Jaat to sporadyosny wypadek potwierdzenia danych źró
deł erohiwalnyoh.

Ha sawnątrm baszty, przy narożniku północnym, odkopano du
ły węzeł murów z różnych okresów rozbudowy zamku« Jedne z nich 
zamykają od półaoonego wechodu zamek średni, Inne łączą się 
prawdopodobnie z nurem obwodowym zamku aolnego od strony zachód« 
niej»

V najbardziej wysuniętej ku wschodowi ozęćol zamku śred
niego rozpoznano parukondygnaojową bramę oraz fragment muru o 
nieznanym przeznaczeniu«

T rejonie zamku dolnego przeprowadzono weryflkaoję półnoo- 
no-wschodnlego odcinka muru obwodowego, przy obecnym wejściu. 
Rozpoznano pierwotny przebieg tego muru oraz pozostałośol daw
nego wejśola od strony wewnętrznej, tj* od dzledzlóoa, natrafio. 
no na równolegle blegnąoy mur kamienny, najpewniej relikt zabu
dować goepodarozyoh.

Obecne odkryola przyniosły wiele latotnyoh elementów do 
poprawnego odozytanla planu oraz faz przestrzennej rozbudowy 
zamku, wnosząo zarazem cały szereg poprawek do rekonstrukcji 
obiektu, która przeprowadzane była w lataoh 1933 - 1954.

D A U I E O, pow. Opole Muzeum Sląeke Opolskiego
w Opolu

Badania prowadziła mgr Luoyna- Szadkowska, finansowało
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu«


