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PYRZYCE-Stare Miasto,
gm. loco, 
woj. szczecińskie,
AZP 3 6 -8 /-

ШШЯвЁШЁввЁШЁШЁШЁИЁШ
RACIBÓRZ-Stare Miasto, 
Rynek,
gm. loco, 
woj. katowickie,
AZP 101-40/-

miasto późnośredniowieczne 
Badania ratownicze oraz nadzór archeologiczno-konserwatorski, przeprowadzone przez 

mgr. Krzysztofa Kowalskiego (Muzeum Narodowe w Szczecinie). Finansowane przez inwestora. 
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Radojewice, st. 29, 
gm. Dąbrowa Biskupia, 
woj. bydgoskie

miasto późnośredniowieczne i nowożytne (XIV-XVI1 w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z modernizacją płyty rynkowej, przepro

wadzone przez mgr. mgr. Krystynę Kozłowską i Janusza Ćwikłę (Muzeum w Raciborzu), kon
sultowane przez dr. Pawła Rzeźnika (Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Fi
nansowane przez Urząd Miasta Raciborza. Przebadano około 216 m wykopów pod instalację 
wodno-kanalizacyjną o szerokości od 50 do 100 cm i głębokości od 50 do 170 cm. Niektóre 
wykopy poszerzono ze względu na wartość odkrytych w nich obiektów.

Odkryto fragmenty następujących obiektów: drewnianych rur wodociągowych, studni 
drewnianej (tzw. rorkastli), drewnianych ulic średniowiecznych, fundamentów śródrynko- 
wej zabudowy (ratusza lub domu kupców) z XVII w., muru-parkanu z XIV w., oddzielające
go posesję klasztoru dominikanów od centrum miasta. Materiał zabytkowy w zdecydowanej 
większości pochodzi z hałd i częściowo z poszerzonych wykopów. Pozyskano dużo materiału 
ceramicznego w postaci całych naczyń (3) i ich fragmentów, 3 przęśliki, fragmenty kafli (od 
renesansowych po współczesne), fragment fajki glinianej i 2 fragmenty fajek fajansowych, 
wyroby z żelaza (m.in. ostroga cała i 2 fragmenty, 2 podkowy całe i fragmenty — z końca XIII 
i XIV w.?, fragmenty noży, obcęgi, gwoździe, klucz, fragmenty wideł, dłuto), wyroby z drew
na (m.in. fragmenty naczyń klepkowych i toczonych, fragment łyżki, fragment łuczywa), wy
roby ze skóry (m.in. fragmenty obuwia, pasków skórzanych zdobionych ornamentem rom
bów i linii falistych, fragment mieszka z żelaznym okuciem, palca rękawiczki, pochewki), 
wyroby z metali (srebrny, szeroki grosz praski Karola IV, fragmenty ozdób z brązu lub mosią
dzu — szpilki, klamra, klucz), wyroby ze szkła matowego i przezroczystego (fragmenty naczyń, 
butelki całe i fragmenty, koralik, paciorki nanizane na szpilkę z brązu) oraz kostkę do gry. 
Ponadto znaleziono dwa szkielety ludzkie, dużo kości zwierzęcych oraz materiał botaniczny: 
orzechy laskowe całe i fragmenty, fragmenty orzechów włoskich, pestki brzoskwiń, śliw i wi
śni, a także łupiny żołędzi. Badania będą kontynuowane.

patrz: neolit

Raszyn, st. 7,
gm. loco, woj. warszawskie

Н И Н Н В Н Н 1 В М Н ·

patrz: młodszy okres przedrzymski — okres wpływów rzymskich

RESZEL, S t .  III, wykop 7, 8 , 9, 
gm. loco,
woj. olsztyńskie, AZP 18-67/3

miasto późnośredniowieczne 
Sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Gulę. Finanso

wane przez inwestora prywatnego. Przebadano powierzchnię 34 m2.

Rowokół, st. 4,
gm. Smołdzino, woj. słupskie

patrz: wczesne średniowiecze

Ruda, st. 3 /4 /5 /6 ,
gm. Grudziądz, woj. toruńskie

patrz: wczesna epoka żelaza

RYBN1CA LEŚNA-Zamek 
„Radosno”, st. 1, gm. ]

I
zamek późnośredniowieczny (XIII-XVI w.)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Czesława Francke (Ka- 
woj. wałbrzyskie, AZP 88-21/1 tedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Finansowane przez PSOZ.

RYTRO, Zamek, st. 1, · zamek późnośredniowieczny
gm. loco. Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Kazimierza Regu-
woj. nowosądeckie, tę, Barbarę Chudzińską i Barbarę Szybrowicz (PSOZ Nowy Sącz). Finansowane przez PSOZ
AZP 114-63/1 Nowy Sącz i Urząd Gminy w Rytrze. Pierwsze badania zamku podjęto w 1952 r.; w 1995 r.
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