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Dwór w Mogilanach, którego początki przypadają na lata 1561- 
1568 położony jeet na równinie na prawo od głównego traktu Kraków- 
Zakopane.

Wykopaliska podjęto w oelu odszukania pozoetałośol fundamen
tów najstarszego dworu, który miał być sytuowany wzdłuż oal zało
żenia ogrodowego«

Sprawozdanie pisano w obwili, gdy założone dwa wykopy w po
bliżu osi ogrodu dały dotyobozaa negatywna rezultaty, tj. nla od-« 
ełonlęto żadnych reliktów arohltektury, jak również nie stwierda<v 
no występowania warstw kulturowych. Byó może, następne wykopy sa- 
łożone w otooseniu współczesnej przybudówki pozwolą zlokalizować 
położenie dworu sałożyoiela Spytka Jordana.

Praoe archeologlosne trwają.

MOSOIEBICA. pow. Śrem Zakład Aroheologli Wczesnośrednio
wiecznej Katedry Aroheologli Pra
dziejowej i WozeenośredniowieozneJ 
UAM w Poznaniu

Pod nadzorem naukowym doe. dr Jana żaka badania 
prowadził mgr Jerzy Pogel. Finansował tJAM w Po
znaniu. Pierwszy eeson badań. Pałao nowożytny.

Badaniami o oharakterse zwladowozym zostało objętyoh kilka
wsgórz w leele Czołowo, które wg miejscowej tradycji ustnej 1 -
pisanej miały kryć ruiny pałaou Górków. W trakcie badań udało
aię odkryć narożnik oeglano-kamiennyoh fundamentów /w sumie l4mb
.linii fundamentowej/. Fundamenty zachowały si^ na wysokość 1*65 ■»
ioh eserokośó wynosiła 1,2 -1,3 «• Nosiły one wyraźne ślady wy
bierania materiału buduloowego przez okollosną ludność. Przy



odkrywaniu reliktów architektonicznych uzyskano nieoo oeraaikl 
naozynlowej. tudzież eporo ceramiki budowlanej.

Odkryte pozostałości nie stanowią z pewnością śladów po naj- 
etarezym pałaou Górków z XV w., jak tego chce aiejaoowa tradyoja. 
Obiekt należy raozej datować na XVI/XVII w., /w XVIII w. pałao był 
Już w ruinie/. Być воże kres istnieniu budowli wyznaoza dewasta
cja dokonana przez Brandenburczykdw w połowie XVII w., w trakole 
wojny poleko szwedzkiej.

Badania nają być kontynuowane w najbllżezyoh latach.

OERZTKOff - ZAMEK patrz średnlowleoze
pow. Krosno n/ Wisłokiem

OSTHOROG, pow. Szamotuły Muzeum Ziemi
Szamotulskiej

Badania prowadził mgr Janusz łopata. Finan
sował WKZ w Poznaniu. Czwarty sezon badań.
Zamek nowożytny.

Kontynuowano badania rozpoczęte w 1961 r. na wzgórzu zamku 
Ostrorogów. W lataoh 1961-62 odsłonięto tu fundamenty zamku, da
towane na wiek XV, a w 1964 - fosę i lnteresująoe materiały za
bytkowe z XVI i XVII w.

W czasie tegorocznych prac /27«VII - 17.IX/ przebadano po
wierzchnię 1 ara w sąsiedztwie /od płd./ ćwiartki A.

Wydobyto głównie materiał zabytkowy z wieków XVI i XVII. Są
to fragmenty kafli, poza tym ułamki naczyn ornamentowanych barw-
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