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zarys ratusza Ligęzy z przełomu XVI i XVII w. Była to budowla w kształcie kwadratu 
o boku ok. 10 m, a jej kamienne fundamenty o grubości 60-70 cm wychodzą od strony 
wschodniej i północnej poza obrys współczesnego budynku. Są to elementy zabudowy 
ratusza odsłonięte do tej pory. Tylko w ich otoczeniu znąjdowano ceramikę późnośrednio
wieczną, zalegającą niestety na złożu wtórnym. Ceramika ta  pozwala jednak sądzić, że 
także średniowieczny, zapewne drewniany ratusz musiał się znajdować w tym miejscu.

Pozostałe miny nie tworzą już tak zamkniętych układów. W miarę czytelna jest
XVII-wieczna piwnica znąjdująca się pod obecnym wejściem do ratusza, która wychodzi na 
zewnątrz budynku, oraz XVII-wieczne piwnice w południowo-zachodniej i północ
no-wschodniej części budynku, które wiązać należy ze sklepami i piwnicami otacząjącymi 
ratusz. Nie udało się odtworzyć w pełni zarysu budynku, który odpowiadałby ratuszowi 
przedstawionemu na planie Wiedemanna z 1762 r. Wynika stąd, że większość obecnych 
fundamentów powstać musiała po tej dacie, a przed końcem XIX w., kiedy to przystąpiono 
do remontu kapitalnego ratusza. Zachowany plan przedwykonawczy i fotografie wskazują, 
że obecna bryła w partii przyziemnej różni się tylko nieznacznie od jeszcze nieodrestauro- 
wanego ratusza z k. XIX w.
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Badania prowadziła mgr Urszula Perlikowska-Puszkarska. Finanso
wane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Drugi sezon badań. 
Rynek, XTV-XIX w.

Badania archeologiczne miały charakter uzupełniąjący ze względu na zmianę lokaliza
cji budowy ratusza w stosunku do planów z 1993 r. i zostały wykonane zgodnie z decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Wytyczono 5 wykopów w części zachodniej i południowo-wschodniej terenu przezna
czonego pod zabudowę i przebadano 125 m powierzchni. Wyniki badań potwierdziły 
wcześniejsze ustalenia stratygraficzne i chronologiczne. Nąjstarsze ślady osadnictwa w tej 
części rynku należy datować na k. XVII i XVIII w. Chronologię potwierdzają znaleziska 
monet, które pochodzą z zadokumentowanych w wykopie nr 15 reliktów obiektu mieszkal
nego. Uzyskano potwierdzenie funkcjonowania w centralnej części rynku naturalnego 
źródła, które było wykorzystywane w XVIII w. jako prymitywna studnia. O średniowiecz
nej genezie miasta świadczy występowanie m ateriału zabytkowego datowanego na 
k. XIU/XTV i XV w., który występuje w warstwach niwelacyjnych na wtórnym złożu.

Materiały i dokumentacja znajdują się w Państwowym Muzeum Archeologicznym 
w Warszawie.

Badania nie będą kontynuowane.
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