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Kotliec XVIII V' przyniósł utratę funkcji mieszkalnych siedziby Hikorskich, a stan dworu około 
połowy XIX w. odnotowała "delegacja* κ. Btronczyńskiego,

Materiały zabytkowe do czasu opracowania znajdować się będą w Katedrze Archeologii Uni
wersytetu Łódzkiego. Sprawozdania i dokumentacja przekazane zostały do archiwum Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Piotrkowi# Trybunalskim.

Badania zostały zakończone.
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Badania prowadziła Pomorska Ekspedycja Archeologiczna Uni
wersytetu Łódzkiego, Sprawozdania opracowała dr Małgorzata 
Kowal czy k-K*iiec Ińska. Finansował Uniwersytet Łódzki i WXZ 
w Bydgoszczy. Cmentarzysko szkieletowe /XVII-XVlII w,/»

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii

Ц trakcie'kopania wykopów wodociągowych natrafiono na pochówki ludzkie, H wyniku prac za
bezpieczających odsłonięto 24 groby szkieletowe. Przeważały pochówki w trumnach drewnianych.
W większości przypadków szkielety usytuowane zostały na linii K-E z głową w kierunku północno- 
zachodnia,, odmienność stanowiły groby z głową skierowaną w kierunku przeciwnym. Pochówki nie 
tworzyły rządćw. Ze względu na brak wyposażenia grotów, znaleziono tylko 2 ułamki ceramiki oraz 
silnie skorodowaną monetę, utrudnione jest ustalenie dokładnej chronologii cmentarzyska. Fskt 
odmiennego usytuowania głowy może świadczyć o różnoczasowoścl grobów. Pochówki z głową w kierun
ku północno-wschodnim były wkopane w groty, gdzie szkielety miały głowy skierowane ne północny 
zachód. Stąd drugie, których jest przewaga,wydają się być starsze* Fragmenty ceramiki datować 
można na XVIH w., a złożona w ustach moneta, najprawdopodobniej brązowa datuje grćb nie wcześ
niej, jak na połowę XVII w., ponieważ wtedy zaczynają występować na ziemiach polskich takie mo
nety. Jak stwierdzono w wywiadzie oraz w aktach parafialnych w XIX w. nie można liczyć się z u- 
żytkovanlen w tym miejscu jakiegokolwiek cmentarzyska, w ten sposób górna granica nie mogłaby 
przekraczać XVIII w* Należy zastrzec, ii są to uwagi wstępne, raczej hipotetyczne i dopiero zas
tosowanie dokładnieJatycb metod może określić precyzyjniej.
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Badania prowadził mgr Maciej Czarnecki. Finansował WRK 
w Ciechanowie. Pierwszy sezon- Barokowy dwór Krasińskich.

Badania ratownicze prowadzono w związku z planowanym zagospodarowaniem wzgórza dworskiego.

Odkryto pozostałości fundamentów fasady, zachodniej ściany szczytowej, alkierza północno* 
zachodniego oraz fragmentarycznie - alkierza północno»wschodniego i podziałów wewnętrznych.
N części zachodniej ujawniono płytką piwnicę. Fundamenty o szerokości wahającej się od 0,4 do I m, 
wykonane z kamienia, miejscami t użyciem cegły, spojone zaprawą wapienną. Materiał ceramiczny 
XVIII-wieczny.


