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Badania prowadził mgr Tadeusz J. Borbecz przy współpracy
mgr Elektry Wójcickiej-florbacz /autorki sprawozdania/j
prace konsultował doc, dr hab. Leszek Xajter. Finansował
И 1 V Sieradzu. Drugi /ostatni/ sezon baóaó. Dwór nowożytny
na kopcu.

Kontynuowano program badawczy, podjęty w 1986 г., którego calem było rozpoznanie osadnic
twa nowożytnego w tej miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem problemu siedzib dworskich.
Podczas badali wykonano 39 odwiertów ręcznym świdrem geologicznym oraz wyeksplorowano 8 wy
kopów /VI, VII A i B, VIII λ 1 В, IX/ o ogólnej powierzchni 75,5 m^« Uzupełniły one игувкапу w wy
niku ubiegłorocznych prac obraz stratygraf11 stanowiska, które uległo znacznym zniszczeniom w tra
kcie współczesnych plantowali. Objęły one przede wszystkim centraInę partię "wyspy dworskiej*,
gdzie usunięto całkowicie substancję zabytkową.
Przeprowadzone prace archeologiczna pozwoliły m.in. na szersze odsłonięcie i rozpoznanie
dwóch naziemnych obiektów, na które natrafiono w ub* r4 Obiekt nr 1, zlokalizowany we wschodniej
części stanowisk*, o szerokości około 2,0-2,2 m 1 długości około 6,o », zachował się tylko jako
relikt glinianej podłogi. Obiekt nr 2 - zachowany lepiej - konstrukcje zrębowe/?/ o wymiarach
4,4-4,б X 4,8-5,0 m, znajdował się w zachodniej partii. V wykopie IX, na północ od obiektu nr 2,
natrafiono prawdopodobnie na relikty trzeciego pomieszczenia /7/, którego szerokość mogła wyno
sić około 3,0 m,
W trakcie prac pozyskano duią ilość zabytków /około 2.0Q0/ z XVII-XVIII stulecia; w przewa
żającej części były to fragmenty ceramiki naczyniowej 1 kafli piecowych, obok których natrafiano
takie na dastrukty naczyii szklanych, szkła okiennego, ułamki kości zwierzęcych ltd.
Wstępna. interpretacja wyników przeprowadzonych bedarf wskazuje, ii w czasach nowożytnych
funkcjonują w Вrodni dwa zespoły dworskie, drugi w odległości około 800 в na północny zachód od
prezentowanego stanowiska, na terenie dzisiejszej gorzelni, młodszy od omawianego* Odsłonięte po
zostałości obiektów stanowią prawdopodobnie relikty pomleszczarf-przybudówek w bryle dworskiego
budynku mieszkalnego, które w odróżnieniu od centralnej partii domu, ocalały przynajmniej częścio
wo* W świetle Inwentarza majętności brodzieóskieJ z 17ВЭ r* /AGADF CSr 188, Г* 780 i □♦/ stał tu
silnie zrujnowany dwór o długości 17 i szerokości 6 sążni, ustawiony dwoma szczytami na osi W-£*
Przeliczone wymiary pozwalają na "wpisanie* tego obiektu w granice wyznaczone zachowanymi pozos
tałość laml z zastanawiającą dokładnością*
Materiały 1 dokumentacja badarf przekazana zostanie dc Biura Dokumentacji zabytków w Sie
radzu.
Vie przewiduje się kontynuacji prac taranowych na tym stanowisku.
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