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herbów szlacheckich . Znajdowały s ię  one jedynie na licu  ściany zachodniej, 
a były św iadectw em  przetrzym yw ania w tym m iejscu  przedstaw icieli s z la 
checkiego stanu.

Badania zostały  zakończone.

INOWŁÓDZ patrz
woj. piotrkowskie w czesn e średniow iecze

KOB 1ER NICE, gm , Porąbka K onserwator Zabytków
woj. b ie lsk ie  A rcheologicznych

w B ielsku -B ia łej

Badania prowadził m gr Jacek Reyniak. Finansował 
WKZ w B ie lsk u -B ia łe j. P iąty sezon  badań, Kuiny 
zamku XIV/XV w.

C elem  badań było uchwycenie i uczyteln ienie pozostałych elem entów  
założenia obronnego zamku, pod kątem częściow ej rekonstrukcji i  ekspono
wania w postaci trwałej ruiny. Badania skoncentrowano przede w szystkim  
na budynku bramowym oraz przyczółku m ostu od stroąy wschodniej.

Wykop X od słon ił za ry s rzutu budynku bramnego oraz jego powią
zania z m urem  flankowym. Ustalono jednocześn ie pierwotny układ stoku 
wzgórza, 2 okresu n iw elacji w zgórza poprzedzającej budowę zamku.

Wykop XI nie p rzyn iósł oczekiwanych rezultatów w postaci reliktów  
przyczółka m ostow ego po zew nętrznej stron ie fo sy . Uchwycono w nim jedy
nie przebieg drogi w iodącej przez m ost na zam ek.

Ustalono, iż  cały teren  w zgórza, na którym usytuowano zam ek, 
ukształtowany 2o sta ł w 2nacznej m ierze sztuczn ie i powstał przez splanto- 
wanie szczytu , przez co utworzono platform ę w k szta łc ie  półowalu. W ob rę
bie zboczy przekopano fo sę  ograniczoną od zewnątrz w ałem , częściow o  
sztuczn ie usypanym.
Droga wjazdowa prowadziła z zachodu na wschód, koroną wału po północnej 
stron ie zamku. Wiodła ona poprzez prostokątny w rzucie /zb liżony  do kwad
ratu/ budynek bram y, powiązany od zachodu z murem flankowym / tj. od 
strony "m iecza"/. Wzmiankowana droga prowadzi do niew ielkiej platformy 
po wschodniej stron ie zamku i  kończy s ię  obszarem  występowania wylewki 
wapiennej w obrębie krawędzi wspomnianej platform y / być m o ie  było to 
utwardzenie nawierzchni przed m o stem /. Lokalizacja w tym m iejscu  mostu  
potwierdza ponadto występowanie fragmentów przyczółka m ostu na w ew nętrz
nym skłonie fosy .
Plateau otaczał mur obwodowy zakreślający pól elip sy , Oba narożniki 
wschodnie /północno-w schodni i południowo-wschodni/ zajmowany dwie bu
dowle c2Woroboczne: w iększa południowo-wschodnia oraz m niejsza, podpiw
niczona -  północno-w schodnia. W schodnie partie muru obwodowego nie p rze



231

biegają w lin ii prostej, sugerując kolejne fazy rozbudowy zamku. Mur, in 
terpretow any powyżej jako elem ent przyczółka moetu, prostopadły do 
wechodniego muru zamku, je s t  do niego dobudowany na styk, stanowiąc z a 
razem  podstawę domniemywanych faz rozbudowy zamku.
Do muru obwodowego nie przylegały żadne budowle drewniane, natom iast 
po wewnętrznej stron ie muru stwierdzono fragmenty spalonych konstrukcji 
drewnianych, sugerując Istnienie drewnianych ganków 1 pomostów zw ień
czających mur obwodowy.

Chronologię zamku wyznacza dokładnie liczn y m ateria ł zabytkowy; 
głównle ceram iczny, a także charakterystyczne przedm ioty m etalow e — 
strzem iona, ostrogi, groty bełtów etc . Okre&ają one datę Istnienia zamku 
na okres zawarty pomiędzy w iekiem  XIV a tr zec ią  ćw iercią  wieku XV. 
Datowanie to potwierdzają wzmianki h istoryczne określające datę o sta tecz 
nego upadku 1 zn iszczen ia  zamku na rok 1477.

Badania nie będą kontynuowane.

KOLONIA WYTYCZNO, gm . U rszulin  patrz
w oj.chełm sk ie epoka brązu
Stanowisko 1

KOŁBACZ, gm . Stare Czarnowo P P  Pracownie K onserwacji
woj. szczec iń sk ie  Zabytków

Pracownia A rcheologiczno-
K onserwatorska
Oddział w Szczecin ie

Badania prowadził m gr Roman* Kam iński /autor sp ra
w ozdania/ 1 mgr Eugeniusz W llgocfd. Finansował 
WKZ w S zczecin ie. Czwarty sezon badań. Z espół 
p ocystersk l /XIII-XVII w. / .

Prace skoncentrowano głównie w obrębie Domu Opata, Miały na celu  
dalsze rozpoznanie jego pierwotnego rozplanowania i powiązań z zabudową 
klasztoru.

Założono dwa nowe wykopy IX I X.

Wykop IX /8  x  6 m / zlokalizowano przy narożniku południowo-za
chodnim obecnej bryły Domu Opata, zań wykop X /2 0  x  6 m / w zdłuż jego  
ściany zachodniej.

W trakcie prac w wykopie IX odsłonięto mur ceglany biegnący po 
o si N -E  będący przedłużeniem  ściany południowej Domu Opata o długości 
4,1 m z odejściem  na północ,stanowiącym  jego ścianę zachodnią, a zarazem  
zam knięcie budynku od tej strony.


