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zachodnim na północny-wschód i przylegał <1o południowej części budowli 
drewnianej.

Wstępna analiza zabytków datuje obiekty na okres od XVI wieku 
po wiek XVHI. Znaleziono również fragmenty ceramiki, które można 
datować na wiek XV.

Badania sondażowe przy absydzie kościoła odsłoniły fundamenty 
niedokończonej nowej absydy kościoła trójnawowego.

Przeprowadzono również badania sondażowe wzdłuż dziedzińca 
w celu rozpoznania jego stratygrafii pionowej, jak również w celu po
szukiwań działek średniowiecznych. Wyniki prac badawczych wymagają 
jeszcze dokładnej analizy, aby można było stwierdzić czy odsłonięto 
relikty można wiązać z działalnością z okresu średniowiecza.

Opracowany materiał archeologiczny i źródłowy z dawnego arch i
wum o.o .P ijarów  znajdującego się w Rzymie umożliwi prawdopodobnie 
szczegółowe określenie dat budowy oraz funkcji odkrytych obiektów 
murowanych 1 drewnianych.

Badania zakończono.

RAWA MAZOWIECKA patrz
Zamek późne średniowiecze

RESZEL patrz
woj.olsztyńskie późne średniowiecze
Wzgórze Zamkowe

SKARSZEW patrz
woj.gdańskie wczesne średniowiecze
Zamek Joannltów
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Trybunalskim. Pierwszy sezon badań. Dwór r e 
nesansowy.

Stanowisko leży pośrodku w si, w parku z pozostałością sta ro 
drzewu. Dwór rozbudowywano w trzech fazach. Faza n a jstarsza , ana
logiczna do szeregu tzw. małopolskich dworów obronnych z XVI wieku, 
dwie następne fazy trudne do datowania, zapewne powstały w 1 połowie 
wieku XVII. Badania archeologiczne uzupełniły dane z badań architek
tonicznych, określiły pierwotny poziom użytkowania terenu w pobliżu 
dworu. Odkryto dwie ławy kamienne, wspierające pierwotnie drewnia
ną podcieniową konstrukcję dachu.

W wykopie I, w północno-wschodnim narożniku budynku, n atra
fiono na dużą jamę odpadkową. Zawierała ona liczne ułamki ceram i
ki 1 szkła datowane na XVI-XVII wiek. Wykop 11 usytuowany w naroż
niku południowo-wschodnim dostarczył ułamków naczyń i kafli z XVI 
wieku.

M ateriał archeologiczny nie sprecyzował następnych dwóch faz 
rozbudowy dworu, chociaż uchwycono nikłe ślady kolejnych etapów 
działalności budowlanych.

M ateriał archeologiczny znajduje się  w Muzeum Regionalnym 
w Radomsku.

Badania będą kontynuowane.

SŁUPNO, gm.Borowiczki patrz
woj. płockie 
Stanowisko 9a
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