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PRUSZK<V-2bików
woj*warszawskie

Badania prowadziła mgr J.Jarzqbska* Finansował
Konserwator Zabytków a.at.Varazewy. Drugi sezon
badań. Wzgórz· kościelne, późne' średniowiecze
1 okras nowożytny*
Calem badań było uohwycenle reliktów kościoła posiadającego
metrykę XIII w.f odszukanie dworu biskupiego, Istniejącego tu w
XV w. oraz uchwycenie w pobliżu obecnego kościoła śladów osądniotwa średnlowleoznegof którego istnienie stwierdzono w material·
zabytkowym zebranym podczas badań powierzdhniowyah*
Badania archeologiczne poprzedzone były badanlani gecflzyoinyml wykonanymi przez Bgr A,Różyckiego z PAK PP FKZ O.Pomań«
Jako metody wykopaliskową przyjęto spenetrowani· terenu wykopami
sondażowymi·
Na wschód od obecnego kościoła odsłonięto fragment fundamen
tów oeglanyoh oraz kamiannybh. Z fragmenty fundamentu ceglanego
odsłonięto w wykopach o łącznej pow* 27 m2. Fundamenty o wątku
nieregularnym zbuaowan· były z oegieł łąozonyoh zaprawą glinianą.
Fundamenty te stanowią zapewne pozostałość muru okalaJąoego nie
gdyś cmentarz przy starym kościele* Wstępnie wydatowano 0# na
XVI-XVII w,
3 fragmenty licowanych fundamentów kamiennych odsłonięto w
wykopach o łącznej pow* 23 m2* Fundamenty zbudowane były z ka
mieni polnych /granitów/ ułożonych dość luźno obok Siebl·, war
stwami poziomymi na całej szerokości fundamentów.
Szczeliny pomiędzy kamieniami wypełniono plaskiem oraz ziemią*
Powyżej fundamentów stwierdzono wkopy stanowiąc· negatywy roz
biórki ceglanego muru na zaprawi· wapiennej*
Wydaje się, że relikty te można łąozyÓ ze znanym z· śródeł
pisanych orientowanym kośoiołem a dokładniej z prezbiterii*.
Brak danych datująoych odsłonięte fundamenty*
Ni· znaleziono natomiast śladów dworu biskupiego oraz osad
nictwa średniowiecznego "in situ*·
Materiały znajdują się w Pracowni Archeologiczno-Konserwa
torskiej PP FKZ Oddział Warszawa*
PRZBfTŚL - Zamek
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WKZ w Lesznie* Pierwszy sezon bedań. Cmentarzys
ko kurhanowe z późnego średniowiecza.
Stanowisko leży na południe od drogi z Krobi do Ponieoa,mie
dzy mlejscowośoiaali Pudliszki, Karzeo, Ziemlln i Kuczyna* V 1973
roku odkryto tam cmentarzysko kurhanowe. Obecna bedania objęły 2
groby leżące najbliżej Pudliszek, około 350 m na południe od drogi
1 około 250 m na południowy wschód od przylegającego do niej stawu.
Kurhan 1, o wymiarach 10,6 x 8,4 m 1 wysokości 1,4 m, zacho
wał się w stanie nienaruszonym* Pod płaszczem kamienny»* złożonym
z trzech warstw bruku, spoczywało kilkanaście całyoh i częściowych
pochówków szkieletowych. Charakterystyczną ceohą części z nich by
ło zorientowanie odwrotne do ogólnie praktykowanego w tym okresie
/głową na północ i twardą na zachód/· Wstępna analiza antropolo
giczna wykazała zdeoydowaną przewagę osobników dorosłyoh obu płol.
Na wyposażenie kurhanu składają się: fragmenty żelaznych okuó wia
der klepkowyoh /w tymt obręcze z 5 okazów i 3 kabłąkl/, 3 noże źelazne, osełka kamienna 1 bryłka bursztynu.
Kurhan 2, niemal całkowicie zniwelowany 1 z zachowanym jedy
nie fragmentarycznie płaszczem kamiennym, zawierał szczątki 11
osobników. Dwa spośród nich wyróżniają się nietypową orientacją
■/wzdłuż osi N5-SV/. Znacznie uboższe wyposażenie tego obiektu za
wiera) ołowiany kabłączek skroniowy, nóż żelazny 1 dwa bliżej
nieokreślone przedmioty żelazne.
Zarówno w płaszozu obu kurhanów, jak i pod nim, znaleziono
niezbyt liczne, drobne fragmenty ceglastoczerwonej, cienkościen
nej ceramiki toczonej na kole, pochodzącej z XIV-XV w;
Badania zostały zakończone.
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Badania prowadził mgr Andrzej Golembnik i ngr
Marek Mierosławski, Finansowało TŁPZ "Polonia"
Drugi sezon badań* Grodzisko 1 zamek biskupi
XIII-XVXII wiek.
V wyniku prac prowadzonych bez przerw w sezonie zimowym
1976/77 otworzono cztery wykopy w pomieszczeniach zamkowych,
mające wyjaśnić i uetalió chronologię fundamentów żarnikowych;
V tym celu otworzono wykop 1 strefy В - stanowiącej wnęt
rze zamku - w ostatnim pomieszczeniu centralnego ciągu piwnicz
nego skrzydła zachodniego tak, aby dłużezym bokiюн przylegał do
wewnętrznego lloa fundamentu Domu Dużego, V trakcie prac okaza
ło się jednak, że piwnice te zostały pogłębione w czasach nowo
żytnych w wyniku czego zdjęte zostały średniowieczne nawarstwie
nia kulturowe. Fundamenty budowane techniką wkopu wąekoprzert ·
trzennego wpuszozone są w jałowy piasek stanowiący nasyp poez*rzająoy Wzgórze;

