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ZA ski. Finansowane przez PSOZ. Trzeci sezon badań. Kontynuowano badania prowadzone 

w 1995 r. w wykopie 1 — usuwano stożkowaty nasyp gruzowo-ziemny, który otaczał wieżę cy
lindryczną w połowie jej obwodu. Usunięto 900 gruzu, odsłaniając lico zewnętrzne wieży 
na długości 12 m. Część nasypu w rejonie muru obwodowego od północy pozostawiono do 
czasu opracowania planu przystosowania obiektu do ekspozycji.

Odkryto kilka obiektów związanych z gotyckim zamkiem książąt cieszyńskich.
Od strony południowo-wschodniej, na poziomie nasypu, odsłonięto przylegający do wie

ży cylindrycznej fragment średniowiecznego muru obronnego wewnętrznego, o długości 4 
m i szerokości 0,8 m. Mur wykonany został z dobrze opracowanych kamieni wapiennych, 
kładzionych na zaprawie wapiennej. Obiekt można zidentyfikować na rysunku widoku zam
ku z 1647 r. W odległości 1,2 m na północ od muru wewnętrznego, równolegle do niego, 
odkryto fragment bliżej niezidentyfikowanego muru kamiennego z domieszką cegły (pozo
stałości budynku?)· Mur, odsłonięty na długości 4,5 m, ma szerokość 0,6 m. Prace eksplora
cyjne prowadzone w rejonie odkrytego międzymurza pozwoliły na uchwycenie przebiegu frag
mentu zewnętrznego muru obwodowego otaczającego zamek górny oraz na odsłonięcie jego 
lica wewnętrznego. Odsłonięty fragment miał długość 5 m i szerokość 1,8 m. W  rejonie mię
dzymurza odkryto przylegające od południa do muru wieży cylindrycznej pozostałości kon
strukcji ceglanej kopulastego pieca. Układ cegieł wyznaczał przebieg jego ścian oraz zarys 
zniszczonej konstrukcji kopuły. Nawarstwienia mączki ceglanej o miąższości 0,7 m mogą 
wskazywać, że służył on do wypału cegły. Obiekt można datować na początek XIX w. Po 
stronie wschodniej pieca odkryto zachowany na długości 8  m, słaby pod względem konstruk
cyjnym mur kamienny szerokości 0,8 m. Jego wysokość od strony północnej wynosiła 2,5 m, 
od południa opadała do poziomu nasypu. Mur ten wybudowano na gruzowisku otaczającym 
wieżę cylindryczną. Mógł służyć jako osłona piecowiska.

Pozyskano głównie ceramikę późnośredniowieczną oraz nowożytną. Na uwagę zasługuje, 
znana z innych badań, kwadratowa płytka posadzkowa z przedstawieniem orła piastowskie
go i napisem „Premislaus dei gratia dux Tessinensis” (około 1400 r.) oraz ściankowy kafel 
piecowy z przedstawieniem orła i datą (1625).

Badania będą kontynuowane.

CZCHÓW zamek, st. 1,
gm. loco, 
woj. tarnowskie,
AZP 107-63/1

zamek późnośredniowieczny 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 czerwca do 10 sierp

nia przez mgr. Andrzeja Szpunara (Muzeum Okręgowe w Tarnowie). Finansowane przez 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Czwarty sezon badań. Przebadano powierzchnię 2 arów.

Kontynuowano odsłanianie murów obwodowych zamku od strony wschodniej i w rejo
nie wieży — w efekcie uzyskano pełny zarys muru obwodowego wokół wieży zamkowej. Eks
plorowano warstwy w ćwiartkach D i С aru H-a metodą plastyczną, pozyskując materiał 
zabytkowy z poszczególnych poziomów użytkowych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. 
Badania będą kontynuowane.

Dąbrowa, st. 3,
gm. Klaj, woj. krakowskie

patrz: neolit

Dąbrowa, Boguszyce,
s t s t .4 .5 ,  6 ; 15/17,
gm. Oleśnica, woj. wrocławskie

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

DOBCZYCE zamek, st. 7,
gm. loco, 
woj. krakowskie,
AZP 106-58/36

zamek późnośredniowieczny i nowożytny 
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 27 lipca przez 

mgr Ewę Kwaśniewską (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum 
Regionalne PTTK w Dobczycach. Pierwszy sezon badań. Założono wykop weryfikacyjny 1/96 
w rejonie starszej, zagruzowanej odkrywki archeologicznej, znajdującej się w północno-za
chodnim narożniku wschodniej części obecnego dziedzińca dolnego (dawna „izba wielka”), 
wewnątrz bliżej nieokreślonego obiektu kamiennego (badania S. Buratyńskiego i R. Zająca 
w latach 1970-1974). Przebadano powierzchnię 4 m2.
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