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ZBROJEWSKO Uniwersytet Jagielloński
woj.częstochowskie Instytut Archeologii
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Barbara. Gę dl. 
Kontynuacja badań wykopaliskowych 'za
początkowanych w 1973 roku. Finansował 
WKZ w Częstochowie. Gródek średnio
wieczny.

Kontynuowano systematyczne badanie majdanu gródka. Wykopy 
założono w północnej i południowej jego części, w miejscu domniema
nego przebiegu wału. Wykopy części południowej odsłoniły wewnętrzną 
część rozsyplska wału. We wszystkich trzech wykopach odsłonięto po
dobne nawarstwienia: warstwę najwyższą kulturową stanowił czarniawy 
piasek, zawierający największą ilość zabytków. Pod nią wystąpił żółty 
piasek o m iąższości 80-100 cm. Była to podsypka wału, spoczywająca 
bezpośrednio na nienaruszonej próchnicy pierwotnej. W piasku podsypki 
uchwycono wąski wkop biegnący zgodnie z łukowatym wygięciem wału. 
Jest to zapewne ślad po naziemnych umocnieniach wału. Wykopy części 
północnej zahaczyły częściowo o teren zniszczony przez wybieranie pia
sku. Uzyskano w nich podobny obraz nawarstwień: warstwa kulturowa, 
nasyp wału i pierwotna próchnica.

Odkryto głównie fragmenty naczyń i  przedmioty żelazne; 2 pod
kowy, ram ię ostrogi, groty bełtów kusz. Na złożu wtórnym, w piasz
czystym nasypie wału, znaleziono ułamki ceramiki-prahistorycznej, wió
ry, odłupki i  rdzenie krzemienne. Przyw ieziono je tu razem z piaskiem 
budując wał, albo z dalszych terenów* albo wybrano z centralnej partii 
wydmy, gdzie znaleziono ślady osadnictwa prahistorycznego, zapewne 
z epoki brązu.

ŻYWIEC P P  Pracownie Konserwacji
woj.bielskobialskie Zabytków
Stary Zamek Pracownia Archeologiczno-

Konserwatorska 
Oddział w Rzeszowie

Badania prowadził mgr Michał Proksa. 
Finansował Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Bielsku-Białej. .Drugi sezon 
badań. Zamek Z XV-X IX  wieku.

Celem prac wykopaliskowych było rozpoznanie najstarszego za
łożenia zamkowego i odsłonięcie najdawniejszych reliktów architektury 
murowanej. Istotnym zadaniem było, oprócz odkrycia dalszych wątków 
architektonicznych, rozpoznanie stratygrafii i  chronologii oraz powią
zania ich z zabudową murowaną. Na dziedzińcu zamkowym odsłonięto 
wschodnią i częściowo południową ścianą najstarszej, prawdopodobnie 
wolnostojącej budowli murowanej, pochodzącej z okresu przed pożarem

w 1477 roku.
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Odkryto również fragment zachodniej kurtyny pochodzącej z naj
starszej fazy zamku z półbasztaml pochodzącej z X V  wtieku. W tym sa
mym wykopie /3/80/ odsłonięto fragmenty kamiennego ścieku kanaliza
cyjnego z X V II wieku.

Poza tym stwierdzono w południowej części zamku /wykop 5/80/, 
ślady kurtyny zamykającej założenie zamkowe od południa. Kurtyna ta 
była związana z założeniem z półbasztaml, jak również z basztami /za
łożenie renesansowe/.

Pełne opracowanie wyników badań znajduje s ię  u Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Bielsku Białej i  Pracowni Archeologiczno-Kon
serwatorskiej P P  PKZ  w Przem yślu.


