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I  Proboszczewice, gm. S tara Biala wqj. płockie St. 20 patrz późne średniowiecze

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Kaliszu

Badania prowadził mgr Ja n u sz  Tomala. Finansował WKZ w Kaliszu. 
Drugi sezon badań. XVIII-to wieczny dwór na kopcu.

W północnej części wsi, ok. 320 m na północ od kościoła, znajduje się kopiec porośnięty 
drzewami i krzakami o wymiarach 44 na 30 m i wysokości ok. 1.5 m, który otacza fosa 
o szerokości 4-16 m.

Inwentarz z 1766 r. opisuje wdwór s ta iy  na kopcu”. Badania archeologiczne były kontynu
acją przerwanych prac w 1987 r. Wyeksplorowano łącznie siedem wykopów o wymiarach 
każdy 5 x 2 m. Odsłonięto pozostałości po budynku dworskim, który zbudowany był z drewna, 
częściowo podpiwniczony. Dwór znajdował się w centralnej partii nasypu. Wolną przestrzeń 
kopca wybrukowano. Obiekt był Jednofazowy. Użytkowano go w XVIII w. Kres Jego istnieniu 
położył gwałtowny pożar. Fundatoram i założenia byli Kobierzyccy.

Materiały zabytkowe oraz dokum entacja znajdują się w WKZ w Kaliszu.
Badania zostały zakończone.

Rajsko, gm. Opatówek woj. 
k a lis k ie  Dwór na k op cu  
AZP 6 6 -4 1 /—_______________

Rzeszów, ul. Króla Kazimie
rza AZP 1 0 3-76 /—__________

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Badania prowadzili: dr Sylwester Czopek i Piotr Mitura. Finansował 
Miejski Konserwator Zabytków. Pierwszy sezon badań. Miasto nowożyt
ne z elementami osadnictwa późnośredniowiecznego.

Celem podjętych badań było rozpoznanie stratygrall tej części m iasta oraz weryfikacja 
wcześniejszych przypadkowych odkryć i obserwacji. Wykopy usytuowano przy ul. Króla Kazi
mierza, stanowiącej bezpośrednie zaplecze zabudowy przyrynkowej. Założono 3 wykopy o łącz
nej powierzchni 12,5 m . Dokonano szczegółowych obserwacji stratygraficznych, wydzielając 
kolejne warstwy nowożytne, a także późnośredniowieczne. Zrekonstruowano pierwotny prze
bieg calca wzdłuż stoku biegnącego w kierunku Wisłoka, Pozyskano sporą liczbę m ateriału 
ruchomego, w tym największą serię ceramiki późnośredniowiecznej z terenu całego zespołu 
staromiejskiego. Bogaty okazał się też materia! wczesnonowożytny. Uzyskano także dane do 
rekonstrukcji wczesnomiejskich obwałowań ziemnych oraz icb przebiegu.

Dokumentacji i materiały przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.
Nie przewiduje się kontynuacji badań.

I Ryczów, gm. Ogrodzieniec woj. katowickie patrz późne średniowiecze
Sandomierz, woj. tarnobrzeskie St. 7 patrz późne średniowiecze

Skoszę wy Stare, gm. Nowosolna woj. łódzkie, St. 1 patrz późne średniowieczeI I I ^ I

Skierniewice St, 8 Wojewódzki Konserwator Zabytków
AZP 6 2 -5 8 /—_________________  I w Skierniewicach__________________

Badania prowadziły mgr Lubomira Tÿszler 1 mgr Anna M arciniak (auto
rka sprawozdania). Finansował WKZ w Skierniewicach. Drugi sezon 
badań ratowniczych na terenie inwestycji kościelnej (dom parafialny) 
przy ul. Floriana 3.

Kontynuowano badania prowadzone uprzednio przez mgr. P. Świątkiewicza. Celem było 
określenie chronologii i funkcji domniemanych obiektów osadniczych odkrytych w poprzednim 
sezonie. Przebadano obszar o przybliżonej powierzchni 25,5, m2. Odnaleziono 876 fragmentów 
przedmiotów zabytkowych. Dominowała ceramika naczyniowa (622 fr.), w większości wykona
na w  technologii nowożytnej.

Stwierdzono, że teren objęty poszukiwaniami był intensywnie użytkowany dopiero od 
początków XVII wieku. Nieliczne fragmenty ceramiki XVI wiecznej odnaleziono Jedynie w wyko
pie n r V /90. Niestety nie udało się potwierdzić sugestii (wysuniętej po ubiegłorocznych 
badaniach) o istnieniu n a  tym terenie osadnictwa średniowiecznego.

Badania zakończono.


