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STRZELIN 
woj. wrocławskie 
Dawny Kościół Parafialny 
£>w. Michała

P P  Pracow nia Konserwacji 
Zabytków
Pracow nia A rcheologiczno-
Konserwatorska
Oddział we Wrocławiu

Badania prowadzili m gr m gr Jerzy  Romanow, 
A ndrzej Dwilewicz, Stanisław F lorek , Krzysztof 
Rytka. Finansował Urząd Miasta i Gminy w S trze 
lin ie . Pierw szy sezon badań. Średniowieczny koś
ciół /początek XIV w ieku/.

Celem badań na teren ie  dawnego Kościoła Parafialnego pod 
wezwaniem äw. Michała było odsłonięcie zarysu kościoła oraz wyko
nanie inwentaryzacji architektonicznej jego fundamentów.

Kościół usytuowany we wschodniej części średniowiecznego 
m iasta , zachowany po wojnie w stanie ruiny, został zburzony na ' 
początku lat sześćdziesiątych. Dalsze zniszczenie nastąpiło w roku 
1977 w związku z budową nowego osiedla.

Odsłonięto l zinwentaryzowano wschodnią część  p rezb iterium , 
północnego skrzydła transeptu , północnej części korpusu l wieży od 
strony zachodnlej-

Analiza układu przestrzennego i struk tu ry  fundamentów wska
zują, że prezbiterium  i korpus z transeptem  powstały w różnym cza
s ie . Jednoprzęsłowe prezbiterium  zamknięte dekarpowanym wlelobo- 
klem stanowi pozostałość architektury gotyckiej, zaś korpus z tran 
septem  wzniesiony został w stylu późnego baroku.

Badania zakończono.

STRZELIN patrz
woj. wrocławskie wczesne średniowiecze
Kościół św. Go ta r  da

STRZELIN
woj. w rocła w ekle
Szpital i  Kaplica św. Jerzego

P P  Pracow nie Konserwacji 
Pracow nia Archeologiezno- 
Kons erw ators ka 
Oddział we Wrocławiu

Badania prowadził m gr Je rzy  Romanow. 
Finansował Urząd Miasta 1 Gminy w Strzelinie· 
P ierw szy sezon badań, średniowieczny szpital 
i kaplica /około XIV w iek/.
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Celem badań przy kaplicy, w obrębie przy legającej do niej mu* 
rów dawnego szpitala było wyeksplorowanie istniejących nawarstw ień 
oraz uzyskanie inform acji o głębokości posadowienia istniejących m u
rów, jak też rozpoznanie ewentualnych, zalegających niżej reliktów .

Stwierdzono, że Istn iejąca kaplica stanowi część  /p rezb ite riu m / 
niezrealizowanego kościoła, P rzy  zachodniej é elanie kaplicy odsłonię
to zawiązki korpusu, w yraźnie wymodelowane do którego w okresie  
późniejszym  dobudowane zostały znacznie wyżej posadowionej rnury 
szp ita la .

W obrębie murów późniejszego szpitala /re jo n  ściany zachodniej 
kaplicy/ odkryto 25 szkieletów nawarstwiających się ,o  różnej o rien tac ji. 
Jamy grobowe pozbawione były wyposażenia. Źródła h istoryczne datują 
kaplicę na drugą połowę XIV wieku.

Ceram ika odkryta na poziomie posadowienia kaplicy m oże być 
datowana od połowy XIII wieku.

Przew iduje s ię  rozszerzony program  badań w roku 1979.

STRZELIN P P  Pracow nie Konserwacji
w oj. wrocławskie Zabytków
Mury obronne Pracow nia A rcheologiczno-

K onserwatorska 
Oddział Wrocław

Badania prow adzili m gr m gr Jerzy  Romanow, 
Andrzej Dw ile wic z, Stanisław F lorek , Krzysztof 
Rytka. Finansował Urząd Miasta i  Gminy w S trze 
lin ie , P ierw szy sezon badań, średniow ieczne mu· 
ry  obronne /ХШ /XIV w iek/.

Celem badań było odsłonięcie i zinwentaryzowanie północnego 
odcinka system u obrennegp m iasta , co zostało wykonane na odcinku 
długości ckoło 250 m murów. Odsłonięto fundamenty dwóch wież na
rożnych, wykonano szereg  p rzek ro i przez fosę.

P race  będą kontynuowane w roku następnym,

SZCZAWNICĄ-KROS CIENKO Uniwersytet Jagielloński
woj.nowosądeckie Instytut Archeologii

Badania prowadził m gr Stanisław Kołodziejski, 
konsultantem była d r hab. M arla Cabalska. F i 
nansowało Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 
T rzec i sezon badań. Zam ek średniowieczny.


