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MIRSK MAZOWIECKI Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska PP.PKZ 
Oddział w Warszawie

Badania prowadził mgr Krzysztof Janibeoweki 
przy współudziale mgr mgr Krzyeztofa Nowiń
skiego 1 Dariusza Członkowskiego. Finansował 
WKZ w Warszawie* Pałac nowożytny» Pierwszy 
aezon badań.

Pałao znajduje się na półnoo od azoay warazawlakleJ. Granl- 
oe parku wytyozają: od zaohodu folwark» od północy ead» od wscho
du ulica Kościelna'» od południa azoea warszawska* Osie parku 
biegną niemal prostopadle od elewacji bocznej pałaou» w kierunku 
północnym.

Badania archeologiozne metodą wleroeń ręcznych» miały na oe- 
lu wychwycenie reliktów architektury z okresu przed XIX-to wiecz
ną przebudową. Sugerowano Istnienie plwnlo» lub podzlemnyoh kory
tarzy pochodzących z okresu budowy» względnie starazyoh. Podejrze
wano bowiem» że pałac mógł być posadowiony na dawnej nieznanej 
budowli. Inwentaryzacja architektonlozna wykazała pewne anomalie 
budowlane» mogące śwladozyó o prawdziwości domysłów.

Dookoła budynku założono ponad 50 otworów wiertnlozych» śre
dnicy 12«5 cm» głębokości od 0»5 m do 4 m. Badania wykazały nie
mal jednolitą etratygraflę terenu. Poziom zalegania caloa /piasek 
post glacjalny/ jeet zróżnicowany» z uwagi na budowę geologiozną 
stanowiska. Pierwotnie była tu rozległa 1 dość wysoka wydma. Nad 
calcem widoczna jest warstwa ciemnej wilgotnej ziemi» zawierają
cej drobny gruzek ceglany« liczne grudki zaprawy wapiennej 1 nie

co fragmentów oeramikl. Charakter materiału zabytkowego pozwala
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datować warstwę na wiek XVII, zaś jej ekład 1 struktura sugerują 
powstania w czasie budowy pałaou. Powyżej zalega warstwa o oha- 
rakterze ogrodowym, z lloznyml szczątkami organlcsnyAl, jałowa 
jeśli idzie o zabytki ruchome. Możemy ją łąozyó z okresem zakła
dania i użytkowania parku, zśś na obszarze w bezpośrednim sąsie
dztwie pałaou, z rozpoozęoiem porządkowania terenu po zakończeniu 
prao budowlanych. Chronologicznie może alę mieśolś w granioaoh 
połowy XVII w., do początków XIX w.

W drugiej ówierci XIX w. pałao ulega przebudowie /w stylu 
kiaayoyatycznym/. Ma to odzwleoiadlenie w charakterze następnej 
warstwy. Zawiera ona gruz ceglany, zaprawę wapienną, wąglelkl 
drzewna i drobne fragmenty szkła okiennego. Zalega na niej wepół- 
ozeana warstwa ogrodowa ze szczątkami organicznymi w etropla, a 
w apągu z drobnym gruzikiem ceglanym, grudkami zaprawy wapiennej 
i kawałkami węgla kamiennego. Prawdopodobnie aą to ślady po ostą- 
tnim remonoie pałaou, który miał miejaoe po II wojnie światowej i

Dana historyczne zostały potwierdsone badaniami aroheologlos- 
nymi, nie stwierdzono jednak żadnyoh śladów piwnlo 1 przejść pod
ziemnych na zewnątrs pałaou. Dalazyoh prao na tym taranie nie 
przewiduje się.

MOGILANY, pow. Kraków Praoownia Aroheologloano-
Konserwatoraka PKZ - Oddział 
w Krakowi#

Badania prowadził Jarzy Kozak. Finansowała PAN.
Pierwszy sezon badań. Dwór nowożytny /XVIrXX/•


