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D O B C Z Y C  By Praoownia Konserwa torako-
pow* Myślenice Aroheologiozna PKZ w Krakowie

Badania prowadził mgr Czesław Sluaarozyk, w okresie od 
9*7* do - XI, finansował WKZ w Krakowie.

V wynika badad, na wsohodnlm stoku wzgórza zamkowego, od
słonięto wieżę wjazdową o wymlaraoh 7 x 7  om, szerokość murów
1,5 m - zbudowaną z olosów piaakowoa. Boboozo można uetallć 
dwie fazy budowy} starsza - prawdopodobnie średniowieczna, młod
sza - prawdopodobnie z przełomu TTl/mi w. Wewnątrz wieży od
kryto bruk z otoozaków ze śoleklem, poohodząoy z drugiej fazy 
budowy.

Wykonano sondaż wewnątrz wieży pod brukiem, w którym wystą
piła oeramlka gotyoka. Od strony południowej do wieży przylega 
bruk poohodząoy z przełomu K7I/K7II wieku, natomiast od połud
niowo - wsohodniego narożnika wieży prowadzą sohody pod most. 
Odkryto bazy dwu kwadratowych filarów mostu. W kierunku wsohod
nlm od wieży, na dnie fosy, na głębokośoi około 2,1 m od po
wierzchni, odkryto rurę drewnianą (wodooiągową ?). Wykopy zało
żona na waohodnim stoku wzgórza zamkowego umożliwiły ustalenie 
powierzchni użytkowej przełomu XVI/YV1I w.

Y/y kopy wewnątrz zamku były prowadzone w piwnicy, na górnym 

zamku 1 w obrębia salki gotyckiej na dolnym dziedzińcu. V piw

nicy nie stwierdzono występowania warstwy kulturowej, natomiast 

wewnątrz salki znaleziono liozne zabytki m.in.monety.

W obrębia średniego zamku przeprowadzono dwa wykopy sonda
żowe w celu potwierdzenia hipotezy J.J.Cadomakioh o istnieniu 
atołpu.
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Wśród materiału zabytkowego bogato reprezentowane aą mone
ty - 32 szt, znaleziono też dużo fajek glinianyoh, liozne przed
mioty z brązu 1 żelaza, kafle i oeramika z okreau XIV-XX w* Pra- 
oe wykopaliskowe na Zamku w Dobrzyoaoh będą kontynuowane w roku 
przyszłym.

D O B R A  N O W O G A R D Z -  Praoownia Aroheologlozno-
K A, pow. Nowogard Konserwatorska PKZ w Szoze-

oinle

Badanie prowadził mgr Eugeniusz Cnotliwy, finansował WKZ 
w Szozeolnie.

Zadaniem badać wykopaliskowyoh było wyświetlenie poozątków 
Zamku, przebadanie nawarstwiać dziedzióoa 1 międzymurza oraz 
powiązanie reliktów arohitektury z warstwami osadniozymi. Dla 
realizacji tych celów założono 6 wykopów badawozyoh.

Stwierdzono, że na miejscu obecnego zamku nie było żadnyoh 
śladów osadnictwa wcześniejszego. Rozległy 1 doskonale zachowa
ny kompleks osadniotwa wczesnośredniowiecznego znajduje się na 
półwyspie wyschniętego już dziś jeziora.

Wstępna analiza materiałów zabytkowych z najstarszyoh 
warstw osadniozyoh pozwala stwierdzić, że Zamek w Dobrej pow
stał w drugiej połowie XIII wieku. Y/ydaje się, że należy to łą- 
ozyć z nadaniem Barnima I w 1257 r. 1 1262 roku na rzeoz hr. 
Gunoellna z Meklemburgii. Początkowo zamek posiadał umocnienia 
w postaol wału ziemnego, który stwierdzono w południowej ozęśoi 
zamku (wykop III). Pierwszej fazie rozwoju zamku odpowiadają 
przypuszozalnie dwa poziomy domów drewnlanyoh (wykop I, warstwy


