Jerzy Augustyniak
Rawa Mazowiecka
Informator Archeologiczny : badania 1, 359-360

1967

359 *•

oa XV wieku*
ponadto w wyniku badać odkryto kilka jam z dawnej zabudo
wy , jeden zagadkowy pleo (garnoarskl ?), kopulasty, wielką
ilość oeramiki zdobionej żłobkami poziomymi, grzeohotkę z pole
wą, ornamentowaną, monety z XVI wieku, kafle itp*

P U Ł I U 8 K

Konserwator Zabytków Aroheologioznyoh woj*warszawskiego

Badania prowadziła mgr Olga Łlplćska, finansował - WKZ
w Warszawie.

Praoe ratownicze związane były z robotami kanelizaoyjnymi
na rynku w Pułtusku. Kie stwierdzono istnienie warstw starszyoh
niż XVI-wieczne*

BAWA

M A Z O W I E C K A

Muzeom Ziemi Bawaklej w Ba
wię Mazowieokiej

Badania prowadził mgr Jerzy Augustyniak, w okresie od
26.VI - 21.VII, finansował - WKZ w Łodzi.

W pracach tegoroczny oh, będąoyoh kontynuaoją badać z lat
poprzednloh, skierowano uwagę na bramę wjazdową oraz południowo-waohodni narożnik murów* Odsłonięte fragmenty fundamentów
wieży bramnej wskazują, że pierwsza jej ozęśó, wysunięta przed
mury obronne byłe przedbramiem - natomiast włgśolwa brama, wraz
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z urządzeniami, które wymienia luatraoja с 1552 r. mieściła aię
w drugiej ozęśol, wtopionej w mury. Szerokość otworu bramnego
- 2,82 m, Z zachowanyoh fragmentów muru nie można wnioskować
o wyeokoćol wieży bramnej. Przekazy plaana sugerują 2 lub 3
kondygneojową wysokość.
Oałe założenie bremne wykazuje charakterystyozne skrzywie
nie w stosunku do lloa murów. Jest to Jedyny wypadek na terenie
zamku. Wezyetkle pozostałe skrzyżowania odolnków murów zachowu
ją kąt prosty. W połudnlowo-waohodnlm narożniku murów obronnyoh
odkryto fundamenty wieży o wym. 9,5 a x 12,5 в. Jest to wieża
■od zakonników" wspominano w luatraoji z 1552 r.
Z zabytków ruchowyoh znaleziono lloene ułamki oeramiki
średniowiecznej, okuola żelazna, noża, kluoza. Ha terenie
bramy - dwie ostrogi.
Brama w zamku rawskim będzie badana jeazoze w przyszłym
roku. V tymże 1968 roku Praoownla Konaerwaoji Zabytków w Łodzi
przystąpi do reellzaoji projektu rekonstrukcji murów obronnych
zamku. Po wyjaśnieniu pozostałych problemów, prawdopodobnie 1
brama zostanie zrekonstruowana.
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Badania prowadzili doo.dr A.Saki 1 mgr J.Cholewióaka, fi-

