
Maria Brykowska,Jerzy Gula

Kurozwęki, pow. Staszów
Informator Archeologiczny : badania 5, 289-290

1971



-  389

ta  datowani oaranlką na XVI w? V awląahn a ty* adeoydowano na akopla- 
m cję  waratw na daladaldon da pealenn adołanlętaga bmkn? w krakola 
pmo nlwalaoyjnyoh natrafiana na dalana okupienia bmkn arna wopdłoaa- 
any brukowi lana* b la gnący ad środka daledaldoa w klamnka okrąrdla 
pdłnaonaga?

Badania będą kontynuowana?

PNOMBONK, paw? Bmalewe patra śradnlowlaoaa
Stanawlaka 1 1 3

GOLCZEWO, paw? Banlad Pana raki patra śradnlowlaoaa

GORZICZkI, paw? Wadaloław $ląakl patra śradnlowlaoaa

GRABOWIEC, paw? Hrdblaaaśw patra weaaano śradnlowlaoaa

INOWŁ̂ D̂ , paw? №wa Maaawlaaka patra śradnlowlaoaa

ZA1DUS, paw? Chałamo patra waaaana śradnlowlaaaa

RAMUł, paw? Opala Lnbalakla patra śradnlawlaoł

EUROZWpd, pow?Staaaśw Zaapśł Badań nad Pala kin Srednlowla- 
aaan Unlwaraytatn Waraaawoklago 
1 Palltaahnlkl Waraaawaklaj

Badania prowada 111 dr lnd?aroh?Marla Brykow- 
aka, ngr Jaray Gula? Flnanaawal WKZ w E la l-  
aach? Plarwaay aaaan badań? Zanek śrad ila-  
wlaoany -  palna nawadytłcr?

Badania prowadaana na traooh wykapnak a agślnoj powlaraahnl
3ł

wykap Nr I /Brana/ naytnawannr na daladłlńon palaaa paawalll, 
wotępnlo ak ra śllś  ohronalaglę powalania obaanaj braąy oraa aaaa pad- 
wyłoaenla poalann daladzlńoa o jadną kendy^tację /nanlana partam  aa^ 
łośanla pałacowego, na obecna plwnloe/?

wykap Nr II  /Z f l la r a ą /  naytnowana w plwnloy pśłnaonaga okrad
ła  pałacu /piwnica Nr 011/? Jaga ekoplemcja o kreśliła  chronologię po- 
nlaoaczcnla, jaka jadnoga a najotaroaych w obrębia nnrśw obwodowych
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średniowiecznego założenia zamkowego /konieo HV w?/ oma kolejno fa
zy jego nżytkowanlaj Stwierdzono rśwnioż fakt poeadowlenla mnrśw obwo
dowych nn enrewym korzenia /droga połowa wlekn ITV/?

wykop Nr H I /Zachodni/ znajdował c ię  na zewnątrz bndynka /po 
jogo zachodniej etren le. Odełenlęto ta fondanenty moro obwodowego zam
ka środnlowlooznego i  dootawiono ded fondamenty KPII-wleoznege założe
nia pałacowego?

Materiały zabytkowe, niezbyt liczne, głśwnie fzngmenty naezyd 
ooranioznych?

Badania będą kontynaowano?

K^TY, pow? Włocławek patrz opoka bzązn
Stanowioko 2

KBAK&W-5^)Mn5ciB patrz średniowiecze
Barbakan -  Mary Ploriadekie

MUSZYNA, pew^Badoaoko Pracownia Archeologie zno-Konoeiwater-
oka P?P? PKZ Oddział w Wkrezawie

Badania prowadziła mgr Marla Piknlideka- 
Clok? Pinanzował WKZ w Lodzi? Drogi e ^  
zon hadad? Pałac nowożytny /peez? ITII w?/?

Badania okenoentrewały c lę  wekśł bndynkn nazwanego "Stary Sa
nek"? W wynika hadad nąrahano daloze infeznaeje o okłam ie nawaretwled, 
o rodnajn, wieikośoi oraz p rzeb ieg  mnrśw fnndamento? Profile  zlewne 
nzyzkano z wiereed przeprewadeomfok przy obiekcie engełwją lztnienie 
fooy wokśł teronn, na ktśryn ztała  pic rwo za hodowla?

Majetarezym materiałem zabytkowym oą fragmenty oczaniki i  k a fli  
YYI-wieomąroh? W związkn z peetawioną hipotezą, k tśra  nzopołniałaby 
dano hioteryczno odnośnie najotarozej mbodowy, letnie je  potrzeba ken- 
tynnowanla hadad areheologiozzyok aa tym etanowi oko?

LIPOWIEC, pow?chrzanśw Pracownia Archeologio zne-Koneerwm-
tereka P?P?PKZ -  Oddział w Krakowie

Badania prowadził Jerzy Kozak? Pinanzował 
WKZ w Krakowie? Piąty eezon hadad? Zamek

/KHI-KPIII w?/, ślady o za dnie twa z okrę
ca knltary łnżyehloj?


