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Ŷ.’ykop 2 - 0  wymiarach 1 x 4 m, później pov;içkszo- 

ny о 12m , zułożono -.ve wschodniej części obiektu, pozv/olii 
na odkrycie kamiennej łowy fundamentowej, układającej się 
wg wstępnej interpretacji v; czworobok w narożniku północno- 
wschodnim kulminacji stożka.

2 Wykop 3 - 0  wymiarach 1 x 4 m, później powiększo
ny o 2 m , usytuowano w zachodniej części stożka. Natrafio
no w nim na relikty konstrukcji drewnianej - ściany domo
stwa /część piwniczna/ na głębokości około 150 cm, w posta
ci przepalonych bierwion układanych jedno na drugim. Wystą
piło tam też rumowisko cegieł "palcówek" i przepalonej pole
py - rumowisko pieca kowalskiego /?/, co potwierdzają dodat
kowo 3 egzemplarze sztabkęsów /pomocników /?/ żelaznych. 
Wyjątkowym znaleziskiem okazały się 3 - nieregularnego 
kształtu - kawałki stopu згеЬга i miedzi /?/ i kilkadziesiąt 
kuleczek /granulacji/ z tegoż stopu.

Wśród materiału ceramicznego przeważały fragmenty 
tzw.3iwaków, nad ceglastymi, zazwyczaj z ornamentem rowków 
i stempelków. Zabytki żelazne - 2 egzemplarze grotów bełtów, 
1 grot strzały do łuku, kilkadziesiąt gwoździ różnych typów, 
okucie rękawicy bojowej /fragment/.

Analiza materiału zabytkowego pozwala datować 
obiekt na schyłek XIV początek XV wieku.

Relikty spalonych ścian, spore ilości spalenizny 
i przepalonej polepy i fragmenty wtórnie przepalonej cera
miki wskazują na zniszczenie gródka pożarem.

Materiały zostały złożone w Muzeum Regionalnym 
w Brodnicy.

Badania będą kontynuowane.
RAD052YCS Wojewódzki Konserwator
woj.kieleckie Zabytków w Kielcach

Badania prowadził doc.dr hab.
Leszek Kajzer. finansował WKZ 
w Kielcach. Pierwszy sezon badań. 
Zamek średniowieczny /XIV-XV/
XVIII w./.

Zamek w Radoszycach, dawnym mieście królewskim, 
wiązany był tradycyjnie z osobą Kazimierza Wielkiego. Ce
lem prac było określenie chronologii i rozplanowania zam
ku w poszczególnych fazach jego użytkowania. \lykonano 13 
wykopów badawczych o łącznej powierzchni 137 nr ., 4 ciągi 
odwiertów oraz szereg obserwacji architektonicznych.

Wykopy I,VI,VIII i XIII zlokalizowano w okolicy 
tzw.winiarni, jedynego zachowanego do dziś reliktu gotyc
kiego. Stwierdzono, że tzw.winiarnia jest zachodnią częś
cią dużego gotyckiego domu zamkowego, wzniesionego z ceg
ły, w wątku polskim^ z zastosowaniem dekoracji zendrówko-
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we j. Dora zamkowy zbudowany był na pianie wydłużonego pro
stokąta /1:3/ i posiadał po 4 iżby na każdej kondygnacji.

Wykopy II,V,VII,X i XI pozwoliły poznać układ 
stratygraficzny terenu. Miąższość warstw kulturowych wyno
si przeciętnie 0,9 m i przeważa w nich nowożytny materiał 
ruchomy.

W wykopach III i XII zarejestrowano umocnienie 
brzegów fosy-sadzawki, wykopanej w XVI-XVII wieku. Kie mia
ła ona znaczenia militarnego, a funkcja jej - oddzielenie 
zamku od miasta - mieści się w sferze manifestacji ideowej.

V/у eksplorowano drewnianą studnię zamkową zbudowa
ną w 2 połowie XVII wieku i zasypaną na przełomie XVIII- 
XIX wieku. Na terenie folwarku wytyczono dwa wykopy /IV i 
IX/ dokumentując układ warstw i fundament murowanego, póź- 
norenesansov/ego, dworskiego skarbca-lamusa.

Stwierdzono, że zamek w Radoszycach powstał w la
tach 1364-14H· Do XVI y/ieku pełnił on rolę stacji królew
skiej i zamieszkiwany był okazjonalnie. Wydzielenie ze sta
rostwa chęcińskiego starostwa radoszyckiego spoivodowało, 
że od początku XVII wieku stał się on ośrodkiem dużego or
ganizmu gospodarczego. W połowie XVII wieku dom zamkowy 
znajdował się już w ruinie, a w końcu XVIII wieku praktycz
nie nie istniał.

Dokumentacja i zabytki przechowywane są w 1ÏKZ w
Kielcach.

Badania zakończono.
RADZIK01V0 STARE patrz
woj.płockie wczesne średniowiecze
Stanov;isko "Gaik"
SANDOM1ERZ-Zamek PP Pracownie Konserwacji

ZabytkówPracownia Archeologiczno- 
Korj3erwators ka 
Oddział w Rzeszowie

Badania prowadził mgr Michał Prok- 
sa i mgr Antoni lubelczyk. Finan
sował WKZ w Tarnobrzegu. Drugi se
zon badań. Zamek /XIV-XVIII wiek/.

Badania koncentrowały się w północnej części 
wzgórza zamkowego. Celem badań było uchwycenie faz zabudo
wy murowanej wzgórza zamkowego od XIV do XVIII wieku. Od
kryto dużą ilość murów kamiennych i kamienno-ceglanych.
Na podstawie ich wzajemnych związków udało się wyodrębnić 
kilka fas:
1/ Około połowy XlV wieku - ν/ieża. oktogonnlna zbudowana z 

kamienia z ;vczesnorencsansową posadzką z cegły "palców


