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dały naszyjniki z paciorków szklanych, przy jednym znaleziono sześć
obrączek miedzianych. Na cmentarzu znaleziono około czterdzieści monet,
od denarów jagiellońskich po boratynki Jana Kazimierza.
Szczególnie ciekawym znaleziskiem jest mały skarb srebrnych monet
czeskich, zwanych „parwusami”, który został ukryty we wkuciu w odsadz
kę filara łuku tęczowego. Skarb ten jest datowany wstępnie na pierwszą
dekadę wieku XTV.
Wstępna analiza materiałów: monet, fragmentów naczyń pozwala
określić prawdopodobną chronologię pierwszego wzniesionego tu obiektu
na przełom XHI/XIV wieku. Jak wynika z przekazów pisanych, kościół
Najświętszej Marii Panny w Wierciszowie funkcjonował w wieku XIV.
Po przeniesieniu przez Oleśnickiego osady w Wierciszowie do Pińczowa
teren ten wraz z kościołem został włączony w uposażenie klasztoru O.O.
Paulinów z Pińczowa. Na miejscu opuszczonego już prawdopodobnie
w XV w. kościoła, w czasie reformacji wypędzeni z miasta w 1550 r. Pa
ulini wybudowali kaplicę św. Ducha, rozebraną następnie w 1782 r.
W następnym sezonie badawczym należałoby wykonać sondaże mają
ce na celu odnalezienie osady, dla której wybudowano kościół w średnio
wieczu. Wydaje się, że należy jej szukać przede wszystkim na zachód od
kościoła.
FOZNAN—Stare Miasto,
ul. Garbary Nr 75/77
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Stanowisko 1
RADZIEJÓW KUJAWSKI

Muzeum Kujawskie we Włocławku

Badania prowadziła mgr Janina Dąbrowska. Finansowało Mu
zeum Kujawskie we Włocławku. Pierwszy sezon badań. Sta
nowisko średniowieczne.
Podczas kopania fundamentów pod nowy budynek Sądu Powiatowego
przy ul. Świerczewskiego 22 natrafiono na głębokości 2,5 na drewniane
konstrukcje. Badania ratownicze wykazały, iż konstrukcje tw tworzą
skrzynkę zbudowaną z dranic o grubości 5—6 cm i szerokości 18—20 cm.
Rzut poziomy skrzyni był kwadratowy o wymiarach 1,20 m, głębokość
0,95 m. W narożnikach dranice połączone były konstrukcją „na obłap”,
od strony wewnętrznej dodatkowo wzmocnione okrąglakami o 0,15 m. Dno
skrzyni wyłożone było brukiem kamiennym, ścianki boczne były wymosz
czone słomą i mchem. Skrzynia wkopana była w calec, który stanowiła
tu glina. Nad nią zalegały warstwy przemieszane. Wewnątrz skrzyni zna
leziono dwa duże dzbany o taśmowatych uchach z podniesionymi brżegami, zachowane w całości, duże fragmenty dwóch podobnych dzbanów,
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dwie misy szerokootworowe z dziobkiem, żelazny sierp o ząbkowanym
ostrzu i drewnianej rękojeści, rękojeść drewnianą z tkwiącym fragmentem
kolca żelaznego, fragment powrozu z łyka drewnianego oraz dużą ilość
kości zwierzęcych.
Od pracowników budowy uzyskano informację, że w pobliżu w/w
skrzyni odkryto drugą o większych rozmiarach i znacznie głębszą. Obiekt
ten został zakryty betonem i był już całkowicie niedostępny. Informatorzy
wydobyli z wnętrza jego dwa małe dzbanki, rynienkę na trzech rożkowatych nóżkach, wewnątrz pokrytą zieloną polewą oraz sporą ilość kości zwie
rzęcych. Na podstawie wydobytej ceramiki oba obiekty można datować na
XIV—XV w.
Dalsze badania ze względu na niedostępność terenu, nie będą prowa
dzone.
RAWA MAZOWIECKA
’

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska P.P. PKZ Oddział w War
szawie.

Badania prowadził mgr Jerzy Gula. Finansował WKZ w Ło
dzi. Drugi sezon badań. Zamek (XTV—XVIII w.).
Badania były kontynuacją prac prowadzanych w 1967/68 r. przez Mu
zeum Ziemi Rawskiej. Miały na celu uzyskanie danych umożliwiających
wykonanie zabezpieczenia i wyeksponowania ruin zamku. Prace prowadzo
no, na dziedzińcu zamku (wykopy N r 701 i 702). Wykonano także przy po
mocy wierceń ręcznych profil dziedzińca, równoległy do kurtyny południo
wo-wschodniej .
Wykop Nr 701 — usytuowany przy kurtynie, w południowo-zachodniej
części dziedzińca.
W trakcie badań odsłonięto kolejno: XVII-wieczny poziom bruku;
XV-wieczny poziom moszczony drewnem, wraz z fragmentem budynku
drewnianego o konstrukcji zrębowej; XIV-wieczny poziom najprawdopo
dobniej brukowany wraz z częściami dwóch budynków drewnianych; jeden
0 konstrukcji palisadowej, drugi — zrębowej. W kurtynie odsłonięto za
murowaną w wieku XV, XIV-wieczną bramę zamku.
W wyniku eksploracji warstw, obok dość bogatego zestawu renesan
sowych kafli, średniowiecznych i nowożytnych fragmentów naczyń cera
micznych, uzyskano pewną ilość wyrobów z drewna, tkanin, skóry, kości.
Z ciekawszych zabytków metalowych wymienić należy: ostrogi, podkowy
1brązowe kłódki (cylindryczne).
Wykop Nr 702 — usytuowany w zachodnim narożniku dziedzińca. W
trakcie badań odsłonięto: poziom bruku XVII-wiecznego oraz pochodzący

