Andrzej Gołembnik,Marek
Mierosławski
Pułtusk, woj. ciechanowskie. Zamek
Informator Archeologiczny : badania 11, 243-245

1977

-

243 -

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;
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tralnej częćci skrzydła zachodniego· Dzięki pracom w tych wykop*oh
odsłonięto fundamenty! Domu Dużego i Wieży, natrafiano w tym przy
padku na warstwy kulturowe z eksploracji których uzyskano m.in;
trzy monety, tzv. grosze praskie, W trakcie bedań uzyskano potwier
dzenie ustaleń dokonanych przez architektów o XV wiecznej metryce
obiektów murowanych WzgóraZamkowego*
Wykop III wytyczono w ostatnim pomieezozenlu parterowym
skrzydła wschodniego, znajdującym się już na południowym krańcu
Wzgórza· Po zdjęciu nawarstwień nowożytnych odsłonięto nury nie
znanego budynku z początku XVXI wieku. Prace w tym wykopie przer
wano ze względu na bardzo iły sten murów zamkowyoh grożących przy
dalszym odsłanianiu zawalaniem budowli;
Sezon wiosenny rozpoczęto pracami na otoku, u podnóża Wzgó
rza /strefa С/ od strony wschodniej, gdzie otworzono sondaż o wymiaraoh 5x3 metry· Celem tych prac było uchwycenie głębokości za
legania 1 ustalenie rodzaju calca* Celu tego jednak nie osiągnię
to ze względu na wysoki stan wód Narwi.
Sezon wiosenno/letni przyniósł ze sobą zmianę zadań stawianych
archeologom /Inf,Aroh. 1976, str, 2Θ2 /;
W wykopie I, gdzie w ubiegłym roku odsłonięto relikty pier
wszego poziomu użytkowego związanego z konstrukcjami drewnianymi,
zdjęto oztery dalsze, stanowiące centralne poraieszozenle trzyiz
bowego zabudowania wzniesionego kombinacją technik zrębowej 1 pło
towej* W trakcie doczyszozonia poszczególnych poziomów eksploro
wano warstwy mierzwy, uzyskująo wiele cennych zabytków wykonanych
z surowców organioznych, takich jak drewno i skóra. Do momentu
sporządzania niniejszej notatki osiągnięto V poziom użytkowy, bę
dący zarazem drugim, datowanym na XIII wiek. Prace w wykopie pro
wadzone będą zimą·
W wykopie VIII, gdzie w odolnku A osiągnięto analogiczny
poziom, zdjęto cztery warstwy drogi moszczonej dranicami 1 trzy
poziomy niewielkiego zabudowania wzniesionego na zrąb z zachowa
nym progiem, przedprcżem 1 otworami mocującymi drzwi;
Wśród masy zabytków ruchomyoh na uwagę zasługuje zachowany w
znakomitym stanie puginał o koâcianej rękojeści, V odcinkaoh В
1 С tegoż wykopu zdjęto trzy poziomy użytkowe konstrukcji drew
nianych wstrzymując jednak prace ze względu na zbyt małą po
wierzchnie objętą eksploracją, oo uniemożliwiało prawidłową in
terpretację odsłanianych reliktów architektury grodowej.
Wykop IX, o wymiarach 10x2,? m zlokalizowany został w ten
sposób, aby profil £ stanowiło lico fundamentu skrzydła wsohodnlego, a profil S był przedłużeniem ciągu analogicznych profili
wykopów IV, V i VI. W trakcie badań wykop ten został poszerzony
ze względu na odsłonięcie skrzyni, będącej częścią składową XIV
wiecznych fortyfikacji grodowych. Skrzynia złożona ze zrębowego
wieńca czternastu okrąglaków, o długości na osi N-S 340 n i wy
sokości 160 om, zniszczona jest od strony £ wkopem pod fundament.
Wypełniona była ubitą gliną i zaparta od strony dziedzińca kon
strukcją przekładkową, na której zalegają oztery poziomy ulicy
okrężnej. W posadowienia skrzyni natrafiono na końską czaszkę
będącą najprawdopodobniej jej ofiarą zakładzlnową· Eksplorację
w tym wykopie doprowadzono do XIII wiecznego poziomu użytkowego,
odsłaniając zalegające pod stopą skrzyni elementy konstrukcyj
ne chaty, posadowione w warstwie mierzwy;

- 245 Narzuca to wniosek, że gród XIII wieku zajmował większą po
wierzchnią 1 ni« posiadał tak potężnych fotryflkacjl;
Przypuszczeni· to potwierdzone zostało pracami w wykopie
II etrefy C, zlokalizowanym na S-S krartou Wzgórza. Odsłonięto
tu skrzyni1 wału posadowioną na warstwach kulturowych związa
nych z XIII wiecznym grodea. Ogółem zdjęto w tym wykopie 5 a
nowożytnych i średniowiecznych warstw kulturowych oeiągająo
poziom piaskowego nasypu poszerzającego wzgórze grodowej Dzię
ki uzyskanemu materiałowi zabytkowemu moment owego poszerzenia
wstępnie datować należy na I połowę XXII wieku;
Materiały zabytkowe znajdują aię w Praoowni Archeologicz
no-Konserwatorskie;] w Warszawie oraz na terenie ekspedycji
w Pułtusku·
Praoe są w toku i będą kontynuowane;
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Badania prowadziła mgr Izabela Sikorska-Ulfik;
Finansował WKZ w Olsztynie; Piąty sezon badań.
Średniowieczny zamek.
Program badań w związku z rozpoczętym remontem dachów, zo
został zmniejszony tylko do poszerzenia wykopu 4 na międzymorzu,
od północnej stronyi W ubiegłym roku stwierdzono w wykopie na
głębokości 280 cm, spalone drewno· Tegoroczne badania pozwoliły
wprawdzie na odkrycie dalszyoh fragmentów drewna, ale etan ich
zachowania był znacznie gorszy i trudno Jeszcze, bez przeprowa
dzenia dodatkowych badań, wyjaśnić przeznaczenie 1 ohronologię
konstrukcji;
W obrębie wykopu, przy śoianie zamku znajdował się dół na
wapno, wykonany w czasie remontu zaniku w lataoh powojennych;
Dół ten zniszczył układ warstw do głębokośol około 2,5 en i na
przestrzeni 4 metrów,
W obrębie wykopu odkryto w całości fundament zewnętrznego
muru obronnego. Fundament sięgał do głębokości 3*20 a i zbudo
wany był z kamieni różnej wielkości i gruzu ceglanego; Calec
na tym wykopie zalegał na głębokośol 2,90 a. Warstwy kulturowe
zaohowana w nienaruszonym układzie zawierały nieliczne fragmen
ty ceraaiki średniowiecznej.
Na dziedzińcu zamkowym eprawdzono tylko w wąskim /o sze
rokości 1 η 1 długośol 4,5 a/ sondażu atyk murów; fundamentu
skrzydła północnego 1 fundamentu krużganka biegnącego wzdłuż
skrzydła wschodniego.
Ponieważ nie było możliwośoi wykonania w tym miejscu szerszego
wykopu, który ty pozwolił na zbadanie układu warstw kulturowych,
sondaż został wyznaczony w obrębie naruszonych już woretw. Bo
wie· w latach powojennych, w celu zabezpleozania śolan budowli

