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Badania prowadziła лдг Maria bielińska. Finanaowaï NKZ 
v Krośnie* Pierwszy zezon badań, Osada wielokulturowa 
/Hallstatt /V/, wczesne Średniowiecze, póiua średniowie
cze/ i cmentarzysko z xv-rvili wij

Stanowisko położona jest na lewym brzegu Sanu na terasie nadzelewcnre j o wyz. 3ftl я nTp*A* 
Przebadano 242 . odkryto 32 pochówki 1 grupy pochówków, niektóre z resztkami trumien« N grobach
brak było wyposażenia oprócz rytualnie włożonych w usta sonet* Najstarsza był denar Kazimierza 
Jagiellończyka wybity po 1456 г., в najmłodszymi tzw* "boratynk 1“ Jana Kazimierza z lat 1659*1666« 
Pochdwki należy łączyć z istnieniem cmentarza przy cerkwi lokalizowanej w tyn miej ecu w źródłach 
pisanych z XV w* Poza grobami odsłonięto 11 obiektów* Niektóre były wkopani nowożytnymi - W wypeï- 
nlskach 6 obiektów występił materiał archeologiczny datowany na wczesne i późne Średniowiecze. 
Kształty« wymiary« obecność paleniska 1 ślady posłupowe świadczą o mieszkalnym charakterze 2 o- 
blektćw, pozostałe zapewne pełniły funkcje gospodarcze. Najstarszymi obiektami okazały się 2 jamy 
zawierające materiał ceramiczny datowany na okres halsztacki /?/.

Prace nie zostały zakończone* Przewiduje się przebadanie terenu na którym należałoby się 
spodziewać osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego nie zakłóconego późniejszymi po
chówkami*

so&OTA, gn* Bielawy Biuro &adad i Dokumentacji Zabytków
woj. skierniewickie w Skierniewicach* Konserwator labytków
Stanowisko 1 Archeologicznych

Kontynuowano prace z 1st 1965-86» Nałożono wykop V o wymiarach 2,5 x 35 m t podziałem nę 
7 odcinków? а-g, w centralnej części oraz na południowym stoku kopca, ttyeksplorowano 3 odcinki

fundamentu renesansowego dworu* Kbudewany on był z cegły w wątku polskim, o wymiarach 260*265 
x 126-135 ц 65*110 i posadowiony ma Э-сЬ warstwach kamieni polnych. Długość całego sturu wynosi 
7 m. Z obserwacji wynika, że dwór był dobudowany do Średniowiecznej wie ty.

Na zboczu * odcinek wschodni - zaobserwowano skupisko cegieł 1 kamieni złączonych żółtawą 
zaprawę wapienną. Być mot· jest to fundament jakiegoś bliżej nieokreślonego obiektu /nur obwodo
wy ?/, Kopiec usypany jest z kilku warstw mocno zbitej gliny przemieszanej z warstwami torfu, 
który zaobserwowano również w fosie.

Materiał ruchomy występował w postaci fragmentów ceramiki, kafli, szkła* Ponadto znalezio
no - w pobliżu muru — 2 monety /półgrosz koronny Aleksandra Jagiellończyka 1 szeląg litewski Jana 
Kazimierza z 1661 г./

Dwór datuje się ma 1 ćwierć XVI w.

Badania prowadził mgr Andrzej Koslorek* Konsultował doc* dx 
hab. Leszek Kajzer. Finansował ИК2 w Skierniewicach. Trzeci 
sezon badań. Kopiec podworski, /relikty wlely średniowiecznej 
i dworu renesansowego/»

Materiały i dokumenty znajduję się w Arehiwum BhiOI w Skierniewicach.


