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Wydobyto dużą ilość ornametowanej ceramiki średniowiecznej oraz fragmenty 
naczyń nowożytnych. Uzyskano sporą ilość fragmentów kafli w tym kafli renesan
sowych oraz fragmentów naczyń szklanych.

Postuluje się konieczność wyeksponowania zarysów odkrytego ratusza na 
uporządkowanej nawierzchni Rynku oraz prowadzenie dalszych prac badawczych 
nad zabudową drewnianą zachowaną we wschodniej partii Rynku.

RACIĄŻ ,  pow. Tuchola patrz wczesne średniowiecze

Instytut Podstaw Rozwoju 
Architektury-Wydział Architektury 
Politechniki Warszawskiej 
Muzeum Regionalne w Radomiu

Badania prowadziła d r inż. arch . Marla Brykówska 
/ogólne kierownictwo/ 1 m gr inż.W aldemar Łysiak.
Badania archeologiczne prowadził m gr Wojciech 
Twardowski/autor sprawozdania/.Finansował MZBM 
w Radomiu. Pierwszy sezon badań, średniowiecze i 
czasy nowożytne.

P race związane były z remontem zabytkowej kamienicy barokowej przy dawnym 
rynku m iasta średniowiecznego. Założono dwa wykopy badawcze .Wykop 1/72 między 
piwnicami 1 i 2 o wymiarach 1,40 x 3,30 x 1,75 m . oraz wykop n /72  zlokalizo
wany na zewnątrz budynku.

W wykopie I odsłonięto dwa poziomy bruku kamiennego z przem ieszaną zapra
wą między kamieniami. Nad górnym brukiem zalegały warstwy współczesne, które 
odnieść można do XX wieku a ich spąg najwcześniej na koniec wieku XIX. Między 
dwoma piwnicami, pod łukiem przejścia natrafiono na niewysoki m ur ceglany, na 
którym umieszczony był później m ur wzmocnienia łuku.Pod poziomem bruków 
natrafiono na warstwę przepalonego drewna -  bez zabytków i warstwy średnio
wieczne. Stanowił je szary piasek przemieszany w różnym stopniu z gliną i fra 
gmentami drewna.W warstwie znaleziono fragmenty płaskiej belki i kilka fragmen
tów ceramiki średniowiecznej datowanej na XV wiek. Być może, warstwy opisywa
ne stanowią dno istniejącej tu w średniowieczu piwnicy.W wykopie II stwierdzono 

układ warstw średniowiecznych sięgający aż do współczesnej nawierzchni .N a jsta r
sze warstwy zawierały ceramikę z XIV w. Najpóźniejsze z wieku XVI. Tuż przy 
murze, we wkopie fundamentowym natrafiono na fragment ceram iki z XVI-XVII 

wieku. Tak też należy prawdopodobnie datować okres powstania muru, nie wyklucza-
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jąc możliwości istnienia pozostałości murów średniowiecznych.

Badania będą kontynuowane w formie nadzoru w czasie prac remontowych.

Zakończono badania odcinków E ,F ,H  i J  wykopu n r 701 zyskując pełny obraz 
XIV i XV-wiecznej gospodarczej zabudowy drewnianej w południowo-zachodniej 
partii dziedzińca zamku.

Przeprowadzono badania baszty bramnej, określając jej pierwotne założenie 
i późniejsze przebudowy oraz układ stratygraficzny nawarstwień kulturowych jej 
wnętrza /  wykopy n r n r 705,706 A i B /.

Zakończono rozpoczęte w roku 1968 przez mgr J .  Augustyniaka badania wnętrza 
narożnej południowo-wschodniej kwadratowej wieży, określając układ stratygra
ficzny oraz dwufazowość jej budowy. Pierwotna wieża z XIV-wieku o konstrukcji 
murów analogicznej z murami obwodowymi, została zniszczona na początku wieku 
XVI 1 odbudowana z cegły /  wykop n r  703 A i B/ .

Wyekspiorowano jedno z pomieszczeń piwnicznych domu dużego, określono jego 
układ i charakter nawarstwień. Nie stwierdzono Istnienia komunikacji z sąsied
nimi pomieszczeniami. Brak w warstwach gruzowych, z okresu zniszczenia zamku, 
elementów sklepienia sugeruje, iż nie było ich również w domu dużym /  wykop nr 
704 A i B /.

W trakcie eksploracji uzyskano, podobnie jak w latach poprzednich bogaty 
zespół zabytków ruchomych.Oprócz licznych fragmentów ceramiki /  m . innymi 
zespół fragmentów dzbanów siwych z domu dużego/, bogato reprezentowane były 
wyroby żelazne /  noże, podkowy, sierpy, strzem ię, ostrogi, wędzidło i inne/. Zabytki 
z tworzyw organicznych jak drewno, skóry, tkaniny wystąpiły w mniejszej ilości 
niż w latach poprzednich.

Badania będą kontynuowane.

RAWA MAZOWIECKA 
Zamek

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
P .P .  PKZ Oddział w Warszawie

Badania prowadzili m gr Jerzy Gula, 
Martyna Sielewicz, Wanda Jeleniewicz. 
Finansował WKZ w Łodzi. T rzeci sezon 
badań.Zamek /XIV-XVm w ./ .


