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poznanej grupy stanowisk.

0 Z B L A D Ż V I 1 L Ki, patre średnlowleoze
pow. Góra

C Z B B S K, pow. Plaseosnó IHBM PAB

Badania prowadziła mgr Jadwiga Rauhut, finansował IHKU
BAB.

Tegoroczne badania, polegaj40# na odsłaniania dalszyoh 
partii fundamentów gotyckiej kaplioy zamkowej św.Piotra ujaw
niły nowe szozegóły. Zachowaną szczątkowo, na odolnku 3,30 m 
między dwoma przyporami, śolanę północną koćoioła (nr 9) two
rzyły oztery wpratwy głazów łąozonyoh zaprawą i gruzem. V ten 
aam epoaób wykonane zostały przypory, znajdująoe się po zew
nętrznej stronie murów. Odsłaniano także fundamenty óolany po
łudniowej. V odróżnieniu do poprzedniej, moono znlazoeonej, 
ściana południowa łąoznle z absydą nosi ślady olloowanla w 
górnej ozęóol. Poniżej olloowanie zalega kilka warstw kamieni 
przedzielonych warstwami gruzu 1 łąozonyoh zaprawą. Uwagę 
zwraoa duża różnica w głębokoóol stopy fundamentów na poszcze
gólnych odolnkach, wynlkająoa z ukształtowania terenu. Odsło
nięte partie fundamentów pozwalają obecnie na ustalenie wymia
rów kościoła. W przybliżeniu wynosiły one 20 x 10 m. Jak wyni
ka z dotychczasowych obserwacji wejście do kościoła (może 
dwupoziomowego ?) znajdowało się po stronie zaohodnlej. W na-



rożnikaoh półn.zaoh. 1 połudn. za oh. zachowały alę resztki 
arkady wykonanej z oegleł gotyckioh.

Przy odozyazozaniu kamieni, atanowląoyoh fundament po 
stronie południowej, znajdowano dość liozne kawałki tynku z 
polichromią (m.in. zaohowały się ślady złooenia) oraz fragment 
płytki glazurowanej z posadzki. W sąsiedztwie kamieni w warst
wie przemieszanej z gruzem (przy okopywaniu fundamentów) zna
leziono ułamki szkła, grot bełtu kuszy, przęślik i fragment 
przedmiotu z brązu. Do warstwy średniowiecznej z XIY-XV w. 
(waretwa III ) należą natomiaati półfabrykat olężarka wapien
nego do eleoi oraz róg ze śladami obróbki. Nieliczne przedmio
ty z XI-XII wieku (warstwa IV b, o, d) reprezentuje m.in. pół
fabrykat pisanki z wapienia*

V sąsiedztwie murów kośoielnyoh (ar 19) natrafiono na 
dalsze poohówki wczesnośredniowieczne z 2 połowy XII 1 z XIII 
w. Tylko dwa szkielety posiadały ozdoby. Była to zawieszka 
dzwoneozkowota (gr.622), kolorowe szklane paolorkl i 2 Icabłącz- 
kl z brązu (gr.626).

Wyniki tegorocznych badać pozwalają nai 1/ wykonanie pró
by rekonatrukojl kaplloy zamkowej, 2/ wyeliminowanie domysłu 
o elementach romaćskioh v. badanej budowli. Znalezione w lataoh 
ubiegłyoh liozne oiosy wapienne poohodzące z kościoła zalegały 
wyłąoznie na wtórnym złożu. Ze względu na znaczną głębokość 
fundamentów badania nie zoetały zakoćozone 1 powinny być 
kontynuowane.
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D f B N I O A ,  pow. Trzebinia patrz brąz


