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SPYTKOWICE P P  Pracow nie Konserwacji
woj. bielsko-bialskie Zabytków

Pracow nia Archeologiczno-
Konserwatorska
Oddział w Krakowie

Badania prowadził m gr Teofil Dębówskl.
Finansowało Archiwum m . Krakowa. Szósty 
sezon badań. Dwór obronny z XVI wieku.

Zakończono eksplorację wnętrza spalonej budowli drewnianej na 
wewnętrznym dziedzińcu dworu /wykop X III/. Ustalono, że m iała ona 
kształt prostokąta o wym iarach 13 x 11 m . Zbudowano ją  w konstruk
c ji słupowej. Zachodnia połowa obiektu miała charakter pól ziemianki.
W warstwach namuliskowych poprzedzających budowę znaleziono ułam" 
ki naczyń z przełom u XV i XVI wieku* W m iejscu, gdzie północny 
m ur szes na eto wiecznego założenia obronnego wchodzi pod obecne za
chodnie skrzydło dworu - wykonano wykop sondażowy. Układ naw ar
stwień w tym rejpnie potwierdza datowanie najstarszych  p a rtii  obiektu 
na I połowęXVI wieku,

W minionym sezonie zespół p ro f ,dr* A . Na doi skie go opracował 
znalezione fragm enty zbro i. Pochodzą one z trzech  egzem plarzy dato
wanych na koniec XV i I połowę XVI wieku.

M ateriał zabytkowy po opracowaniu zostanie przekazany Wojewódz
kiemu Konserwatorowi Zabytków w B ielsku-B iałej.

Badania wykopaliskowe zostały zakończone.

STARA RAWA, gm.Nowy Kawenczyn 
woj. skierniewickie

patrz
późne średniowiecze

STARY OLKUSZ 
w oj.kieleckie

patrz
późne średniowiecze

STRZELIN 
woj. wrocławskie 
Kościół św. Go ta r  da

patrz
wczesne średniowiecze

SZCZUCZYN 
woj.łom żyńskie

P P  Pracow nie Konserwacji 
Zabytków
Pracow nia Archeologie zno- 
Kons erw atorska 
Oddział w W arszawie
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Badania prowadził m gr Maciej C zarnecki. 
Finansow ał WKZ w Łom ży. Drugi aezon 
badań. Ruiny barokowego pałacu Szcżuków 
/przełom  ХУП/ХУШ w ieku/.

W trakc ie  badań ubiegłorocznych odsłonięto fundamenty a lk ierza 
przy narożniku południowo-zachodnim pałacu. Tegoroczne wykopy usy
tuowano przy  północno-zachodnim i północno-wschodnim narożniku ruiny. 
Badania ujawniły fundament a lk ierza  p rzy  narożniku północno-zachod
nim o raz  fundament północno-wschodni narożnika pałacu. Odsłonięte 
fundamenty s ą  zbudowane z dużych głazów spojonych zapraw ą wapien
ną. Luki między głazam i są  wypełnione kam ieniam i różnej wielkości* 
fragm entam i cegieł lub gruzem  ceglanym. W wykopach znaleziono spo
r ą  Ilość cegieł o wym iarach: długość 28,2 - 28,6 cm , szerokość 15- 
16,4 cm, grubość 6 ,9 - 7 ,5  cm . P rzy  narożniku północno-wschodnim 
/elew acja tylna pałacu/ nie stw ierdzono śladów alk ierza .

Badania będą kontynuowane.

SZREŃSK
woj. ciechanowskie

ŚWIDNICA 
woj. w ałbrzyskie 
ul. Zamkowa

patrz
wczesne średniow iecze

pa trz
późne średniowiecze

WITKÓW., gm. Szprotawa pa trz
woj. zielonogórskie późne średniow iecze
Stanowisko 6

TYKOCIN PP  Pracow nie Konserw acji
woj. białostockie Zabytków

Pracow nia A rcheologiczno- 
Konserwatorska 
Oddział w W arszawie

Badania prowadził m gr Maciej C zarnecki. 
F inansow ał WKZ w Białym stoku. 1/ P osesja  
przy ul.Świerczewskiego 12 /XIX-XX w iek/,
2/ stanowisko na "Kępie" -  pozostałości k lasz
toru  bernardynów z XV wieku.

1/ Badania na posesji przy ul.Swlerczevvçkiego 12, prowadzone 
w ram ach projektu rekonstrukcji dawnego krajobrazu m iejskiego Tyko-


