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Stanowisko II

Badania prowadziła mgr Krystyna Chilmon. Finan
sował WKZ w Białymstoku. Pierwszy ssaon badali. 
Cmentarzysko kurhanowa, wczesnośredniowieczne 
/XI-XII w./

Praos o charakterze ratowniczym objęły jsdsn kurhan o usz
kodzonym na skutek wydobywania kamieni nasypie. Usytuowany był 
w odległości oa 600 m na południe od Czarnej Wielkiej. W okoll- 
oy kurhanu występują dalsze kopce, luino rozmieszczone, w odle
głości od 50 do 250 m jeden od drugiego.

Badania /jeszose niezakońozone/ ujawniły, śs nasyp kurhanu 
miał ponad 30 m średnioy i ponad 2 m wysokośol. Wzniesiono go z 
ziemi i kamieni. Kamienie zachowały się jedynie w reliktaoh 
warstw zalegających u podstawy.

Szozątkdw koatnyoh w obrębie nasypu dotyohosas nie znale
ziono. Wystąpiły one w postaol spalonyoh ułamków w powierzohnio- 
wej warstewoe współosesnego humusu - w nienaruszonej partii na
sypu. Dalsze badania ustalą ozy był to jedyny ślad pochówka w 
tym groble kurhanowym. Hleliozne ułamki oeramikl znaleziona w
nasypie pozwalają wstępnie datować na okres wczesnośredniowie
czny /XI-XII w./.

CZERSK, pow. Plaseozno 
Stanowisko 1, 2, 3

Zakład Archeologii 
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Badania prowadziła mgr Jadwiga Rauhut przy
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udziale studenta J. Dębskiego, prace konsultowali 
dr S. Suchodolski 1 dr A. Tomaszewski. Finansował 
WKZ w Warszawie 1 IHKM PAN. Kaplica zamkowa /XV/
XVI w./, oaady podgrodowe wczesnośredniowieczne 
/XV - XII w./.

Badania miały charakter sondażowy 1 konoentrowały się w 
trzeoh punktachi na terenie dziedzińca zamkowego /położonego 
na dawnym grodzie/, wokół ruin kośoloła pod wezwaniem św. Piot
ra /stań. 1/ oraz na aąsiednloh wzniesieniach zajętych przez 
wezsanośredniowlsozne oeadnlotwo podgrodowe 1 grodowe na Ple
banii /stan. 2/ 1 Księżej Górze /stan. 3/.
Stanowisko 1

Badania arohsologlozno-arohitsktonloŁns na zamku miały na 
oslu całkowita odsłonięcie zarysu fundamentów kaplicy zamkowój 
i uśoiślenie jej ohronologii. W wyniku poosynlonyoh obesrwaoji 
stwierdzono, że zaohowans fundamenty nie posiadają żadnych ele
mentów romańekioh. Odkryte olosy pochodzące z budowli sakralnej 
znajdowały się na złożu wtórnym. Ponadto uohwyoono trzy kolejne 
fasy bodowy moru absydy kaplloy zamkowej. Najstarszy, nagłęblej 
posadowiony mur datowany na XV-XVI wiek wykonany jest z naprze- 
mlan położonyoh warstw granitowych otoożaków 1 wtórnie użytego 
gruzu oeglanego. Tą samą tsohnlką wykonany został późniejszy, 
płyosj posadowiony odoinsk muru przylegający do wzmiankowanego 
od strony zaohodnlsj. W okresie międzywojennym w wyniku prao 
konssrwatorskloh saohowany fundament został olloowany warstwą 
otoczaków na zaprawie wapienno-oementowej.
Stanowisko 2

Praos wykopaliskowe na terenie osady podgrodowej polegały 
na przecięciu wzgórza kościelnego wykopem 1 m szerokości na od-
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o Inku od płn. ściany kośoloła parafialnego do skraju skarpy ц 
kierunku północnym. W świątku aa zniwelowaniem oraz przemie
szaniem warstw w taj osęśol wzniesienia /prawdopodobnie w okra
sie budowy kośoloła parafialnego/ zaohowały alę tutaj jedyni# 
nikłe resztki warstwy wczesnośredniowiecznej datowanej nlellos- 
nyml ułamkami oeramlkl na H-XII wiek. Z tego czasu pochodzi 
także część odsłoniętej• opalonej konetrukojl drewnianej /budy
nek?/ zniszczoneJ przez fundament zbudowany z polnych kamieni. 
Stanowleko 3

Bardziej intensywną warstwę wczesnośredniowieczną uohwyoo- 
no w wykopie sondażowym założonym na wzniesieniu, po przeoiwnej 
Itrolle drogi, zwanym Księżą Odrą. a zajętym niegdyś przez osadę 
podgrodową. V warstwę tę datowaną orlentaoyjnla na XI-XII wiek 
wkopane zostały pochówki szkieletowe. Dwa z nich należą do okre* 
su wozeenośrednlowledsnego. Przy jednym za szkieletów znalezio
no nóż. Poza tym na wykopie w pobliżu płd. brzegu skarpy odsło
nięto negatywy murów wypełniona kamieniami narzutowymi 1 kawał- 
kurni cegieł gotyckloh. Należą one. jak alą wydaja, do bliżej 
ni-określonej gotyckiej budowli. Badania trwały od 5.VIII do 

VIII.P8 r.

CZLK:V, pow. Piaseczno Wojewódzki Konserwator
Stan .- inko 4 Zabytków w Warszawie

r-Hdnnla prowadziła mgr Teresa Kieranowska.
Fini.n: ował WKZ w Warszawie. Drugi eezon 
b r>an. Osadnictwo wczesnośredniowieczne 1 
średniowieczne /Tli-XV w./ oraz nowożytnei
SI r. ci v osadnictwa z okresu hals z ta akiaga.


