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woj. ciechanowskie

P .P .P raco w n ie Konserw acji
Zabytków - Pracow nia Archeoologic zno -K onserwat orska
Oddziału w W arszawie

Badania prowadzili mgr Andrzej Gołembnik /au tor s p r a 
wozdania/, mgr M .M ierosław ski 1 mgr M aciej Czarnecki
Finansowała T .Ł .P .Z ." P o lo n ia " . Pierw szy sezon b a 
dań. Grodzisko i zamek biskupi XIV-XVIII wiek.
Celem prac było ostateczne ustalenie chronologii murów zamko
wych oraz rozpoznanie straty grafii c z ę śc i w zgórza, które w obecnej chwi
li stanowi dziedziniec zamkowy.
W związku z planami rew aloiyzacji obiektu, a co za tym idzie p la
nami instytucji budowlanych, okrojone możliwości czasowe narzuciły b a
daniom charakter ratowniczy.
W momencie rozpoczęcia prac przeprowadzone zostały badania geo
fizyczne dziedzińca zamkowego /pod kierunkiem mgr ln ż.J.G rodnickiego/
przy zastosowaniu metody elcktrooporowej 1 geoterm icznej.
Powierzchnia eksplorowanych wykopów wynosi 280 m2. Wykopy I-V
tworzą ciąg długości 30 m, szerokości 5 m, przecinający centrum dziedziń
ca na o si północ-południe. Wykopy przylegające do murów zamkowych od
zachodu i wschodu Vl-Vlirusytuowano tak, aby ich prostopadłe do lica mu
ru profile były przedłużeniem wykopów ciągu centralnego. W wykopach
1-1V - w końcowym etapie sezonu połączonych w jeden wykop - ekafńorację doprowadzono do poziomu pierwszych konstrukcji drewnianych datowa
nych na początek wieku XIV. Ś ą to doskonale zachowane relikty zabudowa
nia grodowego, z którego uchwycone zostały: fragment ulicy moszczonej
dranicami leżącymi na brzozowych legarach i pozostałości trzech zabudo
wań mieszkalnych z oryginalnymi konstrukcjami plecowymi. W pozostałych
wykopach - VI, VII i VIII - natrafiono na trudne do zinterpretowania na
obecnym etapie badań relikty konstrukcji drewnianych. W wykopie V e k s
plorację przerwano na poziomie XVII w. bruku kamiennego.
Z ogromnej ilości materiału zabytkowego uzyskanego z warstwy
XIV w. na uwagę zasługują: koszyk pleciony z koty brzozow ej, drewniany
czerpak do wody, żelazne o stro gi, podkowy i noże, dwa rogowe grzebienie
oraz kościane szydła 1 rękojeści noży.

- 283 Zebrane podczas prac obserw acje już w chwili obecnej podważają
wysuwane w poprzednich latach hipotezy dotyczące ukształtowania wzgó
rza w okresie bezpośrednio poprzedzającym średniowieczne założenia
zamkowe, zaś przeprowadzone wiercenia - stw ierdzające występowa
nie warstwy kulturowej do 7 m poniżej współczesnego poziomu użytko
wego - pozwalają przypuszczać, iż metryka omawianego obiektu może
być znacznie przesunięta w głąb wczesnego średniow iecza. Ziemne
prace archeologiczne prowadzone są nieprzerwanie także w porze z i
mowej, koncentrując się w tym czasie pr%y dwóch, wytyczonych w sk rzy 
dle zachodnim zamku wykopach - jednym w pomieszczeniu piwnicznym,
drugim na p arterze, w punkcie centralnym skrzydła.
Program badań przewiduje także realizowane w chwili obecnej
badania dendrochronologiczne /d r M .D ąbrow ski/ oraz paleobotaniczne
/d r Zlembińska-Tworzydło/.
Badania będą kontynuowane.
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Badaniami kierował mgr Andrzej K operski. P race pod
wodne prowadzili Władysław Cicińskl i Władysław Rojek
z Klubu Płetwonurków LOK w Przetąyślu. Badania f i
nansował WKZ w Przetąyślu. Pierw szy sezon badań.
O sada obronna - średniowiecze /XIV-XV w iek/.
3tanowisko znajduje się na terenie wyrobiska żwirowego Z akła
du Ekatńoatacji Kruszywa zalanego wodą. Usytuowane je st w obrębie
doliąy starorzecza Sanu, na wschód od obecnej zabudowy Radymna,
w kierunku wsi Mlchałówka.
W trakcie wybierania żwiru znaleziono żelazny miecz, sz e ść ż e 
laznych toporów, żelazną rad licę, sie rp , kolec oraz brązowy buzdy
gan.
Przeprowadzone w związku z tym wstępne podwodne penetracje
w południowej c zę śc i wyrobiska, gdzie uprzednio natrafiono na wspom
niane przedmioty, pozwoliły stw ierdzić relikty kostrukcji w postaci

