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Mur kamienny można wiązać z czasam i krzyżackim i, zań piw
nicę, z częściowo zachowanym sklepieniem  beczkowym, z okresem  
rządów E rnesta  i Jana Wejherów /1582-1626/.

Ze względu na niem ożność odpowiedniego zabezpieczenia konser
watorskiego, wykop po zakończeniu badań został zasypany.

M ateriał archeologiczny oraz dokumentacja znajdują s ię  w Ka
tedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego·

Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadzili -mgr Andrzej Gołembnik 
/au to r spraw ozdania/, m gr D ariusz Makowski, 
m gr Marek M ierosławski. Finansowało TŁPZ 
"Polonia". T rzec i sezon badań. Grodzisko 
i zamek biskupi /XIII-XVIII w iek/.

W m yśl zmodyfikowanego planu badawczego realizowanego przy 
współpracy z brygadą budowlaną restau ru jącą  Zamek, w pierwszym  
etapie minionego sezonu prace wykopaliskowe skoncentrowane były 
w zachodniej części zamkowego dziedzińca, tj, w wykopach VI i VII 
/p a trz  Inform ator Archeologiczny 1976 i 1977/,

W pierwszym  z nich odsłonięto rysujące s ię  w planie fragm en
ty dwóch zabudowań o zrębowym wieńcu o raz  fragm ent ulicy m oszczo
nej dranicam i. Analogiczny układ stwierdzono zdejmując kolejne dwa 
poziomy osadnicze grodu. Zmianę w rozplanowaniu przestrzennym  za« 
notowano po odsłonięciu czwartego poziomu, wstępnie datowanego na 
początek XIV wieku. W tym momencie prace w omawianym wykopie, 
w związku z niem ożliwością powiększenia powierzchni, zawężone zo
stały  do działań prowadzonych na niewielkim odcinku w zachodnim 
skraju wykopu, w sąsiedztw ie kamiennego fundamentu pierw szej fazy 
murowanej, datowanej wstępnie na połowę XV wieku. Podczas prac 
stw ierdzono, że wykop VI chwytał zachodni sk ra j drewnianej zabudo
wy grodowej. W trakcie  sprawowanego nadzoru archeologicznego nad 
pracam i ziemnymi ekip budowlanych, prowadzonymi w bezpośrednim
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sąsiedztw ie wykopu, na niewielkim odcinku stw ierdzono występowanie 
usypiska wzniesionego z kam ieni przew arstw tonych gliną. W yniesie
nie to jes t najprawdopodobniej pozostałością ziemnych fortyfikacji.

W wykopie VII p race  rozpoczęto - po rocznej p rzerw ie - od 
zwiększenia powierzchni wykopu tak, aby krawędzie wschodnia i po
łudniowa wykopu dowiązane były do sia tk i arow ej /wykop ten wytyczo
ny był w 1975 r .  przez ekipę МОВК/. Po zdjęciu naw arstw ień kultu
rowych związanych z funkcjonowaniem murowanej rezydencji bisku
piej, na głębokości około 180 cm poniżej obecnego poziomu użytkowe
go stwierdzono występowanie pierwszych reliktów konstrukcji drew nia
nych. Wstępna analiza m ateriału  zabytkowego oraz charak ter odsłania
nych elementów konstrukcji pozwala p rzy p u szczać ,ii pochodzą z p rze 
łomu XIV i XV wieku i stanowią świadectwo istn iejącej tu osady z okresu 
pomiędzy najazdem Kiejstuta /1368 rek/ a momentem rozpoczęcia budo
wy murowanego zamku /bp P . G iżyck i? /. Poniżej zalegają już konstruk
cje kolejnych faz osadniczych średniowiecznego grodu. W wykopie VII 
stwierdzono występowanie sześciu poziomów. W każdym z trzech  g ó r
nych, powielających układ przestrzenny , odsłonięto trzy  zabudowania 
m ieszkalne o zrębowych wieńcach 1 pomiędzy nim i zabudowanie gospo
darcze o lekkich ścianach wzniesionych w konstrukcji płotowej. Najle
piej zachowany jes t poziom III, w którym zrębowy wieniec zabudowania 
mieszkalnego złożony jes t aż po dziewiąty okrąglak licząc od p rzy c lesl. 
Tak znakomicie zachowane konstrukcje ze względu na czasową niem ożli
wość usunięcia ich /w ca ło śc i/ z wykopu, zawęziły jego powierzchnię,
W trzech  kolejnych poziomach odsłonięto na niewielkiej powierzchni 
fragm enty zabudowań wznoszonych w konstrukej'i zrębow ej, p rzy  czym 
uwagę zw raca narożnik zabudowania wzniesionego z dębowych bali z pod
łogą wykonaną z dartych desek, wylepionych gliną i ułożonymi nań otocz
kam i. Ostatni poziom z zabudową o nieco odmiennej o rien tac ji wzniesio
ny jes t bezpośrednio na nasypie piaskowym tworzącym  w zgórze. Ek
sp loracja warstw  usypiska prowadzona w wykopach VI l VTI dostarczy 
ła  dość znacznej Ilości m ateriału  zabytkowego, głównie dość prym ityw
nej ceram iki, pozwalającej wstępnie datować moment powstania grodu 
na początek XIII wieku. P race  w omówionych wykopach kończą dwuletni 
etap rozpoznania archeologicznego tej częśc i zamkowego dziedzińca.

W drugim zaś etapie sezonu 1978, otworzono trz y  nowe wykopy 
przy skrzydle wschodnim zamku. Wykopy VIII I IX to znaczne posze
rzenia sondaży z la t 1976/77 z zachowaniem tych samych oznaczeń nu
merowych, Pierw szy z nich, ograniczony od strony północnej 1 wschod
niej m urem  fundamentów zamkowych zajm uje powierzchnię 175 m^.
W bieżącym sezonie na całej powierzchni wykopu zdjęto naw arstw ię· 
nia kulturowe związane z funkcjonowaniem biskupiej rezydencji oraz 
doczyszczono 1 zadokumentowano dwa pierw sze poziomy kohstrukcji 
drewnianych. Podobnie zaawansowane są  prace w wykopach IX I X.
Ciąg wymienionych tu trzech  wykopów, usytuowany wzdłuż skrzydła 
wschodniego, po zdjęciu świadków osiąga powierzchnię 465 m2.
Dzięki tak szerokiej płaszczyźnie działania, we wspomnianym re jo -
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nie udało s ię  odsłonić relikty gospodarczego zaplecza murowanego 
zamku /w pierw szej fazie zajmującego zachodnią część w zgórza/ ;  
a więc negatywu pom ieszczenia piwnicznego l znacznych rozm iarów 
ceglano-kam iennej konstrukcji piecowej z XVI wieku. Na tak znacz
nej powierzchni odsłonięto osiem  zabudowań m ieszkalnych i gospo
darczych, ulicę okrężną oraz korony wieńców trzech  Izbic. Nie 
najlepszy stan  zachowania elementów pierw szej warstwy konstrukcji 
drewnianych utrudnia na tym etapie badań In terp retację. Jednak 
układ domostw 1 kierunek przebiegu ulicy okrężnej narzuca nieodpar
cie przypuszczenie o wielobocznym, a nie owalnym planie grodziska. 
Hipotezę tę  potwierdzały pobieżne obserw acje czynione podczas prac 
budowlanych, prowadzonych w południowym krańcu skrzydła wschod
niego. Brak mcćltwości przeprowadzenia tam rozpoznania archeo lo
gicznego uniemożliwił jednak dokonanie pełnej In te rp re tac ji. P race  
w wykopach VIII, Di 1 X potwierdziły także sygnalizowane już 
przypuszczenie o istnieniu zabudowy drewnianej na przełom ie XIV 
I XV w leku. Niezbitym tego dowodem są  pozostałości niewielkiego 
zabudowania wzniesionego na m oszczeniu ulicy okrężnej, odsłonięte" 
go w wykopie IX. In terp re tac ję  układu przestrzennego utrudnia 
wspomniane już zasyplsko późnośredniowiecznej piwnicy, zajm ujące 
znaczną część powierzchni wykopów VIII 1 IX nis'zczące najprawdo
podobniej biegnący na tej linii rząd izbic.

W bieżącym sezonie, w ram ach zatwierdzonego projektu kon
serw acji reliktów zabudowań drewnianych1 pułtuskiego grodu, z wyko
pu I usunięto elementy konstrukcyjne zabudowania gospodarczego, 
o wieńcu zachowanym aż po dziesiąty okrąglak. Elementy te  złożo
ne zostały w specjalnych basenach i oczekują na podjęcie działań kon
serw atorsk ich .

Uzyskany podczas prac m ateria ł zabytkowy, z którego wyróż
nić należy noże o drewnianych rękojeściach, s reb rn e  zawieszki, skła
daną jubilerską wagf, a także znaczną ilość  przedmiotów drewnianych, 
znajduje s ię  w magazynach ekspedycji w Pułtusku l w Pracow ni A rcheo
logiczno-K onserwatorskiej w W arszawie.

RACIĄŻEK, gm .Nieszawa Uniwersytet Łódzki
woj.włocławskie Katedra Archeologii

w Łodzi

Badania prowadził d r  Leszek K ajzer. Finan
sował WKZ we Włocławku. P ierw szy sezon 
badań. Zamek średniowieczny /XIV wiek/ 
usytuowany na grodzie, w ielokrotnie przebu
dowywany /2 połowa XIV - 1 połowa XVIII w ./

P race  badawcze prowadzono na dziedzińcu zamkowym 1 wstępnie 
analizowano relikty murowane "kamienicy w ielkiej".


