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PRZASNYSZ 
woj. ostrołęckie 
Stanowisko "Ratusz"

Mazowiecki Ośrodek 
Badań Naukowych 
w Warszawie

Badania prowadzili mgr Marek Piotrowski i mgr Henryk 
Smuda. Finansowało Towarzystwo Miłośników Ziemi 
P rzasnyskiej. Trzeci sezln badań. Okres nowożytny 
i średniowiecze. *

Badania w Ratuszu wyprzedzał generalny remont budynku. W prd- 
wym skrzydle na parterze założono wykop o wymiarach 2,8 x 3,5  m. 
w celu uchwycenia fundamentów najstarszego budynku 1 warstw przyle
gających.

W pierwszej fazie badań natrafiono na fundamenty murów z XVII 
wiekut kanienno-ceglane na zaprawie glinianej, zbudowanie prawdopo
dobnie po najaździe szwedzkim. Poniżej zalegała przemieszana warstwa 
miałkiego gruzu i zaprawy oddzielająca gruzowisko ponad 1,5 metrowej 
m iąższości, złożone w przeważającej części z cegły gotyckiej. Być 
może były to resztki zniszczonych piwnic budynku gotyckiego. Na głębo
kości około 3 m prace przerwano ze względu na występowanie wody oraz 
możliwość obsunięcia ścian budynku.

W warstwie gruzu występowała cerannika z X111-X1V wieku. W głów
nych warstwach w okolicy muru z XVII wieku znaleziono znaczną ilość 
monet miedzianych - boratynek, monety srebnme z XVIII i  XIX wieku, 
okucia, gwoździe, szkło, kości oraz ceramikę datowaną na XH1-XV111 
wiek.

PUŁAWY Uniwersytet im.M arii
woj.lubelskie Curie-Skłodowskiej
Park pałacowy Koło Naukowe Studentów

Archeologii w Lublinie

Badania prowadził Jerzy Cichomaki pod kierunkiem 
doc.dr Jana Gurby. Finansował WKZ w Lublinie. 
Pierwszy sezon badań. "Schody angielskie" z XVIII w.

Stwierdzono, że tzw. "schody angielskie" posadowiono w spec
jalnie wykopanym do tego celu rowie, nie wykoraystując wcześniej
szych obniżeń terenu. Najniższa część  dawnego naturalnego parowu 
przebiegała na południe od istniejących schodów.
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Potw ierdzające badania gleboznawcze przeprowadzono pod k ie
runkiem prof.dr M .Strzem skicgo w Zakładzie Gleboznawstwa i K arto
grafii Gleb I .U .N .G . w Puławach.

PUŁTUSK patrz
woj.ciechanowskie późne średniowiecze
Zamek

RADOM P .P .Pracow nie K onser
wacji Zabytków - Pracow 
nia Archeologiczno-Kon
serw atorska Oddziału 
w Łodzi

Badania prowadził mgr Edward Cwiertak. Finansował 
WKZ w Radomiu. Drugi sezon badań. Byłe Kolegium 
P ijarsk ie z XVIII-XIX w.

Badania kontynuowano na dziedzińcu. Przebadano około 175 m2. 
Dokończono rozpoczętą w 1975 roku eksplorację piwnic między kościo
łem, skrzydłem zachodnim Kolegium, a skrzydłem północnym. Odkryte 
piwnice można podzielić na dwa odrębne bloki:

1. zachodni - związany ze skrzydłem zachodnim i funkcjonalnie z nim 
połączony,

2. wschodni - związany z kościołem.

Precyzyjne ich datowanie w chwili obecnej jest bardzo trudne.
Do budowy użyto cegły rozbiórkowej, która pochodzi z bardzo różnych 
okresów^ poczynając od gotyckiej z XV wieku po cegłę XIX-wieczną. 
Można przyjąć, że pochodzą z kilku faz budowy i przebudowy w okre
sie pomiędzy XVII a XIX wiekiem.

Blok wschodni piwnic, związany z kościołem, jest najpewniej po
zostałością po rozpoczętej budowie nawy bocznej, planowanego koś
cioła trójnawowego. Brak funduszy spowodował zaprzestanie budowy 
oraz zmianę funkcji rozpoczętej budowli. Poprzestano na piwnicy 
kilkakrotnie przebudowywanej, która na przestrzeni XVIII wieku uleg
ła dwukrotnie pożarowi. Blok zachodni jest prawdopodobnie pozostałoś
cią wcześniejszego budynku użytkowanego przez pijarów przed budową 
nowego skrzydła zachodniego z połowy XVIII w. Uchwycono w wyko
pie sondażowym chodnik. Ułożony on był w kierunku południowo-


