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ozęśoi południowej stanowiska na XVIII i XIX w. Do prsebadania 
poaoataje konatrukoja grobli oraa miejsce rozruchu i użytkowa
nia młotów, dotychcaaa nie zlokalizowane.

ZłOCISNIEC, pow* Drawsko Pomorskie Pracownia Archeologiomno-
Konserwatorska 
w Szczecinie

Badania prowadził mgr Tadeusz Hawrolski*
Finansował WKZ w Koszalinie* Drugi sezon 
badań* Zamek średniowieczny i nowożytny.

Celem tegorocznych uzupełniających badań było zlokalizowa
nie bramy wjazdowej średniowiecznego zamku* W oparoiu o przesłan
ki aroheologiczno-arohitektoniczne, uzyskane w wyniku ubiegłoro
cznych badań, wyznaczono wykop o wymiarach 2,5 x 4 m usytuowany 
przy zewnętrznym licu zachodniego skrzydła muru, w odległośoi 
1 5 m od płd* zach narożnika*

Ogółem przebadano 17 waratw zalegającyoh nad oalcem* Pod 
warstwą II, w płd* ozęśoi wykopu, odsłonięto aur ceglany o sser*
43 - 45 om i dług* 110 cm* Lur z ceglanymi odsadzkami po obu etro- 
naoh został posadowiony na fundamencie kamiennym* Mur oeglany, 
dostawiony do muru skrzydła w środkowej i zaoh* ozęśoi, zoetał 
zniszczony przez wkop na dnie którego zalegała rura wodociągowa 
zapewne z XVII lub XVIII w* V następnych warstwach uehwyoono fun
dament kamienny zach* skrzydła oraz wkop do fundamentu rozszerza
jący się znacznie w płn* części* 7kop przeoinał wszystkie waretwy 
sięgając do pierwotnego poziomu próohnioy. KSmienie tworząoe fun
dament nie były związane, zalegał między nimi gruz* W poziomie
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spągowym fundamentu, odkryto układ kamieni interpretowany robo
czo Jako bruk. Tf świetle pobieżnej analizy stratygrafii można 
sugerować, że właśnie w tym miejscu istniała dawniej brama. Pra
wdopodobnie ji XVI w., w czasie rozbiórki 1 przebudowy zamku, wy
konano wkop i otwór bramowy wypełniono kamieniami polnymi, a na 
nich posadowiono reneesnaowe zach. skrzydło zamku. Koncepcję tę 
potwierdzałby bruk kamienny - wjazd, a ugruntowałoby ją odnale
zienie styku fundamentu kamiemr go z ceglanym o $cleżem bramy.

Uzyekano bardzo bogaty materiał ruchomy. Zdecydowaną prze
wagę mają siwaki, a nieliczne są fragmenty naczyń polewanych 
związanych z górnymi warstwami i wkopem wodociągowym. Najstarsze 
warstwy związane z użytkowaniem zamku dostarczyły materiału, 
który roboczo można datowaó na drugą połowę XIII w. i początek 
XIV w.

2TWIBC m. Pracownia Archeologiczno-Konser
watorska PKZ - Oddział w Krakowie

Badania prowadził mgr Teofil Łabowski. Finan
sował WKZ w Krakowie. Pierwszy eezon badań.
Zamek średniowieczny i nowożytny.

Prace wykopaliskowe poprzedzone badaniami historycznymi i 
architektonicznymi miały na celu: odsłonięcie• znanej jeszcze 
ze źródeł XIX-wiecznych, okrsgłej gotyckiej baeztyi ustalenie 
poziomu dziedzińca zamkowego z czasu funkcjonowania budowli w 
okresie późnego średniowiecza i renesansu» uzyskanie dowodów po
twierdzających istnienie wyróżnionych w trakcie badań architekto
nicznych faz rozbudowy oraz poszukiwanie śladów fosy.

W pobliżu północno-zachodniego narożnika obecnej bryły za-


