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Z Ł O C I S H 1 B O, 
pow. Drawsko Pom.

Pracownia Aroheologiczno-Kon- 
serwatoraka PKZ w Szozeoinie

Badania prowadził mgr Ryszard Rogosz, finansował WSZ 
w Koszalinie.

Przeprowadzono badania aroheologiezno-arohitektcalozne na 
majdanie zamkowym oraz w piwnloaoh zamka« U oparola o dokumenta
cję hlstoryozną obiektu, jak też w wyniku uzgodnień ze zleeenio- 
dawoą, zdeoydowano przebadać majdan zamkowy oraz najniższe kon
dygnacje piwnio zaohodniego skrzydła zamkowego*

Wykop na dziedzińou nawiązany do istniejąoej arohitektury 
wytyozono na osi półnoo-poludnle o wymiarach 20 z 2,5 m, a nas
tępnie powiększono do 24 m,, osiągając w ozęćoi północnej mur 
obwodowy, ozęść południową zaś poszerzono uzyskująo szerokość 
8 m.

Uzyskano jasny obraz rozplanowania nujsturazej części zam
ku, jak też zaistniała możliwość przebadania stratygrafii warstw 
osadniozych w wewnętrznej i zewnętrznej ozęśoi zabudowań. Heleży 
zaznaczyć, że głównym wynikiem.badań było uchwycenie szerokiego 
muru fundamentowego biegn ccego nu oei wsohód-zaonód i przewią
zanego z zaohodnlm istniejąoym skrzydłem zamku. Stwierdzono to 
w wykopie sondażowym nr V, juk też uohwyoono przewiązanie z nim 
muru fundamentowego o przebiegu nu oei północ-południe. Odsło
nięto mury przewiązane z istniejącymi skrzydłami zamku pozwoli
ły na odtworzenie planu urchitektonictnego najstarszej XIII i 
XIV wiecznej fazy zabudowy.

'.V świetle budui’ uzyskuno wyraźny obraz prostokątnej zabu
dowy warowni, która do onwili obecnej znuUa było jedynie w za-
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rysia podkowy, sugerowanej w znanym aztyojiu Uerlana z roku 
1650.

' Wyniki badad archeologioznyoh są niestety stosunkowo 
skromne skutkiem znlszozenia stratygrafii niemal całego majdanu 
poprzez llozns przebudowy i rozbiórki poszczególnych skrzydeł 
zamkowyoh. J sdynle w ozęóoi północnej wykopu uchwyoono siedem, 
słabo ozytelnyoh, poziomów osadniozych o rozpiętośol chronolo
gicznej od XIII i XIV wieku do współczesności.

Zdeoydowanie oiekawsze wyniki uz,> skano na z ewnątrz wspom
nianych murów. W ozęóoi południowej wyróżniono ogółem 11 
warstw, przy ozym należy zaznaozyó, żewyraźnie zarysowany 
poziom budowy, jak też stopa fundamentowa muru zalegają na 
poziomie pierwotnego humusu. Potwierdzenie tego stanu rzeozy 
w ozęści północnej wykopu I, juk też w wykopie II usytuowanym 
w dolnej kondygnaojl piwnio pozwala stwierdzić, iż pierwsze 
podwaliny oraz fundamenty posadowiono na gliniastym calou nie 
użytkowanym do wieku XIII. Znalazło to również odzwierciedlenie 
w materiale ruohomym, zebranym z najstarszych poziomów osadni
czych. Występowanie oeramiki wyłącznie stalowo-az&rej oraz 
nielloznyoh zabytków, pozwoliło stwierdzić, że oeadniotwo 
wiązało się wyłąoznie z funkcjonowaniem zamku i nie wykraczało 
poza II połowę wieku XIII. Główne nasilenie stępowania mate
riału ruohomego przypadało na wiek XIV, a tym aamyu i zasad
nicze funkcjonowanie zamku kiedy to w roku 1777 eta je się sie
dzibą wójta przeniesionego ze zniszczonego Drawska.


