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Wydaje e ię , ÿe konstrukcje drewniane i  etudnia pochodzą z 
przełomu XIV/XV wieku. Budowla dwuizbowa z fundamentem ka
miennym orafc znajdujące się  w n iej 1 piec /chlebowy ?/ i  2 
paleniska -  pochodzi z XVII wieku. Do tego też stu lecia  na
leży odnieść rumowisko ceglane.

Materiały z badań znajdują się w Muzeum Regional
nym w Brzezinach. l

Kontynuacja badań byłaby wskazana.

CEDYNIA patrz
woj.szczecińskie wczesne średniowiecze
Stanowisko 2

CIECHANÓW PP Pracownie Konserwacji
Zamek Zabytkćw

Pracownia Archeologiozno- 
Kons e rwat oraka 
Oddział w Warszawie

Badahla prowadziła mgr Marla P i-  
kullńska-Ciuk przy udziale mgr 
Doroty Popławskiej. Finansowało 
Ciechanowskie Towarzystwo Nauko
we. ósmy sezon badań. Zamek śred
n i o wie ozny z początku XV do XVII 
wieku.

Badania stanowiły kontynuację prac ubiegłorocznych, 
na zewnątrz murćw zamkowych. Eksplorowano osiem wykopów ó łącznej kubaturze ca 180 cm .
W wykopie zlokalizowanym w rejonie przedbramia odsłonięto 
drewniane re lik ty , najpewniej zewnętrznego przyczółka mo
stowego. W jednym z odcinków wykopu usytuowanego na osi kur
tyny zachodniej w odległości 23,5 m od muru zamkowego, na
trafiono na zewnętrzny, drewniany brzeg fosy. Potwierdza to 
hipotezę o is tn ien iu  regularnej fosy, przynajmniej od strony 
zachodniej. Fosa zbudowana była z desek układanych jedna na 
drugą, pilotowanych pionowo bitymi palami.

W tegorocznym , bardzo suchym sezonie, udało się  
odsłonić trzy poziomy desek. Szerokość fosy w tym miejscu, 
wynosiła 18 m. W wykopie zlokalizowanym na zewnątrz kurtyny 
północnej odsłonięto w odległości 6 m od muru zamkowego 
wewnętrzny, drewniany brzeg fosy. Prawdopodobnie za względu 
na podmokłe łą k i 1 bagna, rozciągające się  z tej strony zam
ku, konstrukcja fosy Jest dużo masywniejsza, choć zasady 
budowy eą analoglozne, jak w odcinkach odsłoniętych po stro
nie zachodniej *

Materiały zabytkowe reprezentują! w bard20 dużych 
ilo śc ia ch  fragmenty naczyńi średniowiecznych, nowożytnych, 
szklanych, majolikowych, fragmenty przedmiotów żelaznych, 
ułamki kości zwierzęcych oraz dwie monety.
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Materiały zabytkowe znajdują się  w posiadaniu 
Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PKZ Oddział w War
szawie.

Badania będą kontynuowane.

CZEKANÓW, gm.Jabłonna Lacka Państwowe Muzeum
w oj.siedleckie Archeologiczne w Warszawie
Stanowisko IV -  "Karczmisko"

Badania prowadzili mgr Barbara 
Zawadzka-Antosik /autorka spra
wozdania/ i  mgr Ludomir Łoiny. 
Finansował P.M.A. w Warszawie.
Prace ratownlczo-zabezpieczające. 
Osada średniowieczna.

Stanowisko IV -  "Karczmisko" położone na terenie  
żwirowato-piaszczystego wzniesienia znajduje się  po prawej 
stronie drogi prowadzącej do centrum Czekanowa, tuż przed 
mostkiem nad rzeką Turaą. Zajmuje ono przastrzeń około 1̂0 
arów, z ozego 6 w p a r t ii  środkowej zostało zniszczonych 
przez wydobywanie plasku i  żwiru*

Niszczenie osady średniowiecznej stw ierdziła eki
pa wykopaliskowa F.M.A.zaraz po przyjaździe do Czekanowa. 
Przeprowadzono prace ratowniozo-zabezpieczające najbardziej 
zniszozonyeh i  zagrożonych obiektów, nie wchodząc na teren 
nieuszkodzony.

Przebadano systematycznie 63 m2 powierzchni, wy- 
eksplorowano fragmenty 11 obiektów, z których wydobyto 110 
kg ceramiki, sporo żużla żelaznego, kości zwierzęcych oraz 
90 przedmiotów: noży, gwoździ, hu fna li, podkówek, skobli 
1 nitów żelaznych, fragmenty butelek i  naczyń szklanych, 
naparstek i  ozdobny przedmiot z brązu, osełki z piaskowca.

Z obiektów zbadanych ułamkowo: jam odpadkowych,

Siwnic i  domostw, na uwagę zasługują obiekty Nr 1 i  7, w 
tórych znaleziono dużą ilo ś ć  ułamków naczyń, zabytków 1 

żużla oraz obiekt Nr 8 -  w postaci fragmentu dużego budynku 
mieszkalnego z klepiskiem i  piecem kamienno-glinianym.
Wśród kamieni paleniska wystąpił przepalony kamień żamowy 
/leżak/.

Przeważająca masa materiału ceramicznego pozwala, 
jak s ię  zdaje, datować osadę na XIV-XV wiek. Występuje jed
nak również materiał młodszy.

Wstępne rozpoznanie wskazuje, że mogło to być osad
nictwo jednodworcze o charakterze zajazdu czy karczmy przy
drożnej /rozstaje dróg -  szlak komunikacyjny o średniowiecz
nej tradycji/  z kuźnią i  budynkami gospodarczymi. Wskazuje 
na to ograniczona przestrzeń terenu /dookoła wzniesienia 
podmokłe łą k i i  rzeka/, charakter obiektu nr 8, duża ilo ść  
hufnali i  żużla oraz nazwa miejscowa "Karczmisko", dotycząca
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