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K O Z I E G Ł O W Y  - zamek, Muzeum w Częstoohowie
pow. Myszków

Badania prowadził mgr Włodzimierz Błaszozyk,w okresie od 
16.V do 5.41 , finansował WKZ w Katowioaoh.

Tegorodzne praoe taranowa, będąoe kontynuacją ubiegło- 
rooznago sondażu miały na oelu rozpoznanie wnętrze obiektu, 
zaohowanego w formie wzgórka, otoozonego trzema paamaml wałów 
z dobrze ozytelnyo układem komunlkaojl wewnętrznej, oblanego 
dookoła wodami strumyka Sarni Stok. Badanie z roku 1966 ров-. 
wollły poznać sposób wykonania umocnled zewnętrznych.

W Meżąoym roku odkryto dalszą partię muru zaohodnlego 
oraz identyczny mur w odległoćol 740 om w kierunku wśchoonim. 
Mury wykonane były z różnej wielkości wapiennych kurnieni spo
jonych zaprawą. Od góry, podobnie jak 1 oały obiekt, przykry
te były kilkudzleslęoio oentymetrową warstwą żółto-brązowo- 
szarej ziemi z drobnym gruzem kamiennym i zaprawą. W obrębie 
murów zalegała 170 om mląższośol warstwa olemno-szarej ziemi 
z domieszką gliny z drobnymi kamieniami, fragmentami oegieł 
1 dużą domieszką spalenizny z węgielkami drzewnymi. W połowie 
mlążezośoi warstwy natrafiono na fragmenty konstrukojl drew
nianej z dużą llośoią kamieni. Uniej więoej na tej głębokośoi 
od strony wewnętrznej koóozą się lloowane partie murów. Poni
żej zalega próohnioa kopalna, a pod nią żwirowy oaleo. Funda
menty murów wohodzlły w oaleo. Układ terenu i przebieg warstw 
wskazuje na istnienie w tym miejsou zaohodnlego skrzydła bu
dowli grodowej.

W wykopie za murem od strony wsohodnlej zróżnioowanle
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warstw było znaoznle bogatszo* Wyróżniono warstwy zwiąsans z 
budowąi zaprawę, glinę, ścinki drewna, plassk, a na najniższym 
poziomie fragmenty drewnianego "pomostu"« T odległośol 10 m na 
wsohód od muru natrafiono na poziom użytkowy - dwie warstwy 
bruku kamiennego przedzielone warstwą gruzu es spalenizną« Za
legały one nleoo wyżej, niż zachowana górna ozęśó warstwy olea- 
no brunatnej w poprzednio badanych partlaoh oraz górna ozęśó 
murów« Bruki te z pewnośolą wytyozają poziomy wewnętrznego 
dziedzlóoa wkomponowanego w skrzydłową budowlę zamkową«

Z zabytków ruohomyoh wydobytyoh w trakole eksploraoji, 
przewagę stanowi oeramlka 1 gwoździe« Ciekawszym zabytkiem 
jeBt denarek Kazimierza Jaglelloóozyka, snalezlony we wnętrzu 
budowli« W ubiegłym roku w obrębie międzymurza odkryto skarb 
podobnyoh monet, w llośoi os 80 szt«

Uzyskany materiał pozwala datować to stanowisko na XIV/ 
/XV w.

K H A K 6 W patrz woseene średniowiecze

K B A K 6 V - Wawel Paśetwowe Zbiory Sztuki 1
Kierowniotwo Odnowienia Zam
ku Królewskiego na Wawelu

Badania prowadził doo. dr Andrzej Saki, finansowałys 
Paśatwowe Zbiory Sztuki 1 Kierowniotwo Odnowienia Zamku Kró
lewskiego na Wawelu.

Badania miały głównie oharakter ratowniozy 1 konserwators-


