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BARDO Muzeum Archeologiczne
woj wałbrzyskie we Wrocławiu
Stanowisko 3

Badania prowadził zespół pod kie
runkiem doc.dr hab.Jerzego Lodow- 
skiego. Finansowało Muzeum Archeo
logiczne we Wrocławiu. Pierwszy 
sezon badań. Zamek średniowieczny 
/XIY-XV w./.

Ruiny grodu tzw."Zbój eckiego zamku" położone są 
na północnym stoku Góry Kaplicznej, dominującej nad przeło
mem Nysy Kłodzkiej przez Góry Bardzkie. Obecnie, wyraźnie 
czytelną pozostałością, po dawnym zamku, jeBt wymodelowany 
nasyp, który powstał w wyniku odcięcia głęboką fosą północ
nej częśąi stoku góry. W przybliżeniu w centralnej części 
nasypu zachowały s ię  fundamenty cylindrycznej wieży, zbu
dowanej z łamanego kamienia, układanego na zaprawie kamien
ne j. Wieża posiada średnicę 10,30 m i  grubość muru 4 m./Na 
krawędziach nasypu odkryto na znacznym przebiegu wewnętrz
ne l ic o  muru obwodowego oraz tzw.dom mieszkalny. Relikty  
architektoniczne, podobnie jak i  wieża, zbudowane są z ła 
manego kamienia spojonego zaprawą wapienną.

W obrębie cylindrycznej wieży oraz w rumoszu ka
miennego gruzu, u podstawy muru obwodowego, odkryto frag
menty ceramiki datowanej na XIV-XV w.

Prace wykopaliskowe będą kontynuowane.

BIAŁA PODLASKA patrz
Zamek okres nowożytny

BŁOTNICA STRZELECKA, gm.Strzelce Opolskie 
woj.opolskie patrz
Stanowisko A okres wpływów rzymskich

BOBROWNIKI Uniwersytet Łódzki
woj.włocławskie Katedra Archeologii

Badania prowadził mgr Tadeusz J. 
Horbacz. Opiekę naukową sprawo
wał doc.dr Jerzy Kmieciński. F i
nansował Urząd Wojewódzki we 
Włocławku. Siódmy sezon badań. 
Ruiny zamku /XIV-XVIII w./.

Badania skoncentrowano giówpie na rozpoznaniu 
uwarstwień pod brukiem dziedzińca zamkowego w ramach wyko
pu nr 8, którego eksplorację rozpoczęto w 1981 r .  Poniżej 
bruku kamiennego, sadowionego na podsypce z szaro-żółtego 
piasku, zalega brązowy piasek z domieszką g liny , węgli 
drzewnych, fragmentami ceg ie ł, zawierający ruchomy materiał

- 241



zabytkowy, który wstępnie interpretujemy jako poziom jed
nej z destrukcji skrzydła południowego zamku. Zarejestro
wano m .ln .i
1/ 5 warstw spalenizny, poprzedzielanych poziomami wyrów

nawczymi /jedna z nich łączy się najprawdopodobniej z 
budynkiem w skrzydle zachodnim obiektu, inna zaś -  jest 
kolejnym śladem destrukcji zabudowań części południowej/,

2/ 2 poziomy budowlane, najprawdopodobniej budynku skrzydła 
południowego, którego ścianę północną wzniesiono na p ły t
kim, 80-centymetrowym fundamencie z luźnych kamieni pol
nych. W każdym ze stwierdzonych poziomów destrukcji 
/najniższy zalegał na głębokości około 3 m poniżej bru
ku/ wystąpił ruchomy materiał zabytkowy, głównie fragmen
ty  naczyń glinianychi "Słaba" czułość typologiczno-chro- 
nologiczna nie zezwala Jednak na precyzyjne datowania. 
Zarejestrowane ślady zniszczeń zamykają się  w granicach 
schyłek XIV -  przełom XV/XVI stu lec ia .

Ruchomy materiał zabytkowy nie odbiega jakościo
wo od dotychczas^odkrytego na-eamku bobrownickira. Ha więk
szą uwagę zasługują fragmenty z połowy XVII wieku z napisa
mi i  herbami o tematyce lokalnej tzn.dotyczącej ziemi dob
rzyńskiej oraz fragment przedstawienia postaci mężczyzny w 
rzymskiej zbroi torsowej, który wstępnie interpretujemy Jako 
częśó ceramicznej sceny pasyjnej /?/, byó może z kaplicy  
zamkowej.

Ha zlecenie WKZ we Włocławku, rozpoczęły s ię  prace 
odsłaniająco-zabezpieczające ruiny zamku, prowadzone pod, 
nadzorem archeologicznym. Ich tempo i  przebieg zadecyduje 
o wznowieniu akcji wykopaliskowej*

Zabytki i  dokumentacja znajdują się w Katedrze 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

BRZEZINY Muzeum Regionalne
woj.skierniewickie w Brzezinach
Stanowisko 8

Badania prowadził dr Henryk Wik- 
lak . Finansował WKZ w Skiernie
wicach. Pierwszy sezon badań·. 
Materiał z późnośredniowiecza 
/XIV-XV w./ i  nowożytny /XVII w./.

Stanowisko położone jest około 200 m na północ od 
Placu Jedności Narodowej na podmokłych łąkach, na lewym 
brzegu rzeki Mrożycy. Miejsce to w tradycji ludowej nosi 
nazwę "KrakóWek" i  osnute Jest legendami. Odkrycie przed 
kilkunastoma la ty  studni z cembrowiną drewnianą i  drogi 
brukowanej, sk łon iły  do podjęcia badań.

Prace wykopaliskowe przeprowadzono na miejscu od
krycia studni. Wykopy zorientowane wzdłuż osi N—S. Łącznie
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