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Badania prowadzili m gr Krzysztof Szwarowski 
i Michał P roksa, Finansowała Wojewódzka Dyrek
cja Rozbudowy Miast i  Osiedli W iejskich w P rz e 
m yślu. P iąty 'sezon  badań. Grodzisko w czesno
średniowieczne i zamek średniowieczny o raz  no
wożytny.

1, Sala widowiskowa T eatru  F red reum . Kontynuowano zbieranie 
nowożytnych nasypów wokół centralnie usytuowanego obiektu murowanego. 
Odsłonięto wschodni jego narożnik o wysokości 40 cm z fragm entem  
południowo-wschodniej ściany* zachowanej na odcinku około półtora 
m etra . T-e nowe dane potwierdzają ubiegłoroczne ustalenia odnośnie 
rzu tu  budowli, jak prostokąta.

Eksplorowano także nawarstwienie wczesnośredniowieczne we 
wschodniej części widowni. Zarejestrow ano kilka intensywnych poziomów 
osadniczych, przedzielonych warstw am i niwelacyjnymi.

Przeprowadzona w tej części sa li s e r ia  w ierceń, ujawniła zale
gające niżej, bogato rozbudowane układy stra tygraficzne. Pozwoliło to 
na ustalenie ogólnej m iąższości nawarstwień na około 9 ,5  m , w tym oko
ło 5 m warstw  wczesnośredniowiecznych. Niekorzystne warunku hydro
logiczne nie pozwoliły na eksplorację najniżej zalegających warstw .

2, Rejon Baszty wschodniej. Kontynuowano eksplorację nasypów 
u podnóża baszty, do osiągnięcia calca. Nawarstw ienia XV1-XVH wieczne 
zaw ierały dużą ilość  kafli, warstwy z XI-XV wieku były słabo nasycone 
m ateria łem  zabytkowym.

Przew iduje s ię  kontynuację badań.

PUD LISZKI, gm, Krobia Muzeum Archeologiczne
woj, leszczyńskie w Poznaniu
Stanowisko 6

Badania prowadził d r Andrzej Prinke, Finansował 
WKZ w Lesznie. Drugi sezon badań. C m entarzys
ko kurhanowe z okresu wczesnośredniowiecznego.

Stanowisko leży pomiędzy m iejscow ościam i: Pudliszki, K arzec, 
Ziemlin i Kuczy na. Zbadano dwa dalsze kurhany, położone około 1 700 m 
na południowy-zachód od Pudliszek 1 około 400 m na południe od szosy 
z Ponieca do Krobi. Nie zaw ierały one pochówków ani wyposażenia. Na 
ich związek z wczesnośredniowiecznym cm entarzyskiem  kurhanowym 
wskazuje jednakże szereg  przesłanek, m .in . podobne rozm iary  /1 2 ,0  χ 
8, 8 i 10,8 x 9 ,6  га/ oraz sposób konstrukcji /zw arty  płaszcz kamienny 
o zarysie  zbliżonym do koła i grubości do 0 ,6  m / .  Oba kurhany są  naj
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prawdopodobniej grobami symbolicznymi.
Dokumentacja znajduje się  w WKZ w Lesznie.
Badania zostały zakończone.

PUŁTUSK Ciechanowskie Tow arzys-
woj, ciechanowskie two Naukowe, Wo je wódz -
Rynek ki Konserwator Zabytków

w Ciechanowie

Badania prowadzili m gr Andrzej Gindrych i m gr 
W łodzimierz Fela  /au to r spraw ozdania/. F inan
sował WKZ w Ciechanowie, P ierw szy sezon badań, 
Przygrodowa osada wczesnośredniowieczna XII- 
ХШ w ., rynek średniowieczny i nowożytny XIV- 
XVШ wiek.

Badania m iały charakter ratowniczy, poprzedzały prace ziemne 
związane z wykonaniem kolektora, Zadaniem ich było rozpoznanie układu 
stratygraficznego warstw kulturowych na odcinku ciągnącego s i f  wzdłuż 
dłuższego boku rynku na jezdni pomiędzy Ratuszem  a północno-wschodnią 
pierzeją rynku /od dzwonnicy do gmachu sądu /. Na odcinku tym długości 
około 400 m wykonano 13 wykopów archeologicznych o łącznej długości 
70 metrów i szerokości 3 m etry  każdy.

Badania dostarczyły bogatego m ateriału  źródłowego do ustalenia 
dziejów m iasta , W pobliżu zamku, przy gmachu sądu, natrafiono na pół
ziemianki  prawdopodobnie czworoboczne z m ateria łem  zabytkowym /n a 
czynia, noże, oścień  do łowienia ryb , grzęzidła, żarna obrotow e/ poz
walającym datować je  na przełom ХП/ХШ wieku ewentualnie początek 
ΧΙΠ wieku. Obiekty te wiązać m ożna albo z osadą poprzedzającą gród 
pułtuski albo z podgrodziem. Nad pół ziemiankami występują naw arstw ie
nia z m ateriałem  zabytkowym pochodzącym z tego samego okresu  - pow
sta łe , być m oże, podczas wykoitywania fosy,

W kolejnych wykopach, bliżej ra tu sza , natrafiono na warstwy 
kulturowe związane z początkami i rozwojem m iasta  od XIV do XVIII 
wieku. D ostarczyły one dużej ilości przedmiotów mówiących o życiu 
codziennym mieszkańców: fragmentów naczyń i kafli garnkowych, obuwia 
i pochewek ze skóry, przedmiotów metalowych -  noży, o stróg , podków, 
okuć, tkanin i plecionki z łyka. Natrafiono na ślady zabudowy terenu 
rynku - pozostałość piwnic domu? Brak natom iast pozostałości utw ar
dzania powierzchni rynku poza wątpliwymi XVII- wiecznym i brukam i. 
Stratygrafia p rzestrzenna wskazuje także, że te ren  użytkowania rynku 
był m niejszy w okresie  od XIV do XVin wieku niż obecnie.

Prowadzony będzie nadzór archeologiczny nad pracam i ziemnymi.


