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konstrukcji kamienno-z i emnejr byó może z pewnymi «lamentami drew
nianymi • W tym czaale wznleplono również drugi wał okrężny o podob
nej konetrukojl.

Dane te pozwalają przypuszczać* że w Ohroatowej znajdował eię 
mały gród» którego budowa przypada na ozaau pełnego średnlowleosa 
/117-17 w./ 1 może łączyć eię z ekepaneją oaadnlctwa /gospodarki 
feudalnej/ na terenie puszcza Karpackiej.

CZKR3K, pow. Pla8eozno patrz wczeane średniowiecze

0Z18T0CH0WA - Stare Miasto patrz okres nowożytny

DOBCZYCB» pow. Myślenice Praoownla Archeologiozno-Kon-
aerwatoreka PKZ 
Oddział w Krakowie

Badapla pfpwadjglła mgr Czeeława Ślusarczyk. Finansował 
fKJ w Krakowie« Drugi eezon badań. Zamek średnlowieozny 
i nowożytny.

» W wyniku pruc archeologicznych związanych z budynkiem wjazdo
wym uściślono fazy budowy.

1 faza - XJY w. Z fazą tą łączy się mur zbudowany z cioećw pias
kowca.

2 faza - koniec 17 v . W fazie tej zniszczono mury XI7-wieczne,
powiększono budynek, wykonano wewnątrz budynku bruk ze ściekiem oraz 
zbudowano schody. Na zewnątrz przy elewacji południowej ułożono bruk 
przechodzący w schody skręcające na "podzamcze".
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3 faza - XVII w. Naprawa muru północnego, w murze weohodnim 
przerabia się otwór śoiekowy.

4 faza - XVIII w. Obllcowanie istniejącego muru półnoonego 
i naprawa muru południowego kamieniami ułożonymi na glinie.

▼śród zabytków archeologlcznyoh w dużej ilości występują frag
menty naczyń średniowiecznych i nowożytnych. W  warstwie TTll/mil w. 
odkryto królówkę szacha wykonaną z rogu.

Kontynuowano prace wewnątrz zamku, ustalono datowanie budowy 
"salki gotyckiej" na wiek XIV, kjedy to stanowiła jedną całość z 
przylegającym od północy pomieszczeniem. W  wieku XVII salka uległa 
zniszczeniu. Prace adaptacyjne zostały podjęte w XVIII w., wtedy 
założono w salce podłogę z dyli /związaną z umiejscowieniem aktual
nego otworu wejściowego/.

Prace arcbeologiozne będą kontynuowane w przyszłym roku.

DOBRA NOWOGARDZKA Pracownia Archeologiozno-
pow. Nowogard Konserwatorska w Szczeoinie.

Badania prowadził mgr E. Cnotliwy. Finansował WKZ 
w Szozeoinle. Drugi sezon badań. Zamek średniowieczny.

Badania miały zadanie powiązać stratygrafię dziedzińca z za
chowaną architekturą, odszukanie nie istniejącego jaż od XVI w. 
skrzydła zachodniego oraz wykonanie sondaży sprawdzających usytuo-

s
wanle bramy 1 przebieg niektórych murów.

Stratygrafia wykopu IV, założonego we wschodniej ozęścl, potwier-. 
dziła, że przed zamkiem murowanym istniał tu, od ok.połowy XIII w., 
obiekt drewniano-zlemny.

Odkrycie fundamentów skrzydła zachodniego i powiązanie ich ze 
stratygrafią dziedzińca dało możność stwierdzenia, że pierwsze


