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Celem badań, było uchwycenie faz budowy Kolegium, jak również
sprawdzenie w jakim stopniu zostały zrealizowane plany architekta Solarlego w latach 1737-1824. Podjęto również próbę prześledzenia granic
pięciu średniowiecznych działek budowlanych przylegających do połud
niowej pierzei tynku,' na którym posadowiono zespół budynków pi ja r s 
kich.
Badania archeologiczne wsparto badaniami elektrooporowymi wyko
nanymi przez mgr inż.Aleksandra Różyckiego z P .P .P K Z Oddział Poz
nań. Ich wyniki będą wykorzystahe w badaniach archeologicznych w 1976 r .
W roku 1975 przebadano archeologicznie około 300 m2. W piwni
cach skrzydła zachodniego Kolegium odsłonięto skraj jednej działki śred 
niowiecznej w postaci fundamentów, wykonanych z ogromnych głazów g ra 
nitowych, datowanych fragmentami ceramiki na XV-XVI wiek. Granic pozos
tałych działek w tym sezonie badawczym nie uchwycono. W trzech wyko
pach na dziedzińcu udało się stwierdzić XVM-XIX-wieczny poziom użyt
kowy z brukiem kamiennym /około 1 m poniżej obecnego poziomu/. W wy
kopach pray ścianie zachodniej kościoła klasztornego zdołano odkryć fun
damenty nawy bocznej, której budowę rozpoczęto według założeń Solarlego
/kościół trójnawowy/. Brak funduszy spowodował zaprzestanie realizacji
tego ądanu, poprzestano na budowie kościoła jednonawowego. Fundamenty
rozpoczętej nawy wykorzystano jako piwnice. Odsłonięto też relikty mu
rowane po zakrystii i skarbcąyku, na przedłużeniu których stwierdzono
drewniane resztki latryn.
Badania będą kontynuowane.
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Celem badań było znalezienie materialnych śladów bitwy raszyńskiej
stoczonej 19 kwietnia 1809 r . przez wojska polskie, broniące przed Au
striakami drogi do Warszawy. Ponieważ prace na grobli raszyńskiej
i w okolicach wsi Wielkie 1 Małe Falenty nie rokowały powodzenia, za
decydowano przebadać teren znajdujący się po zachodniej atronie szosy
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Kraków/Katowice-Warszawa, około 400 m na północ od kościoła
w Raszynie.
Na badanym terenie, tui przy szosie znajduje się "mogiła bitewna"
z kapliczką i tablicą pamiątkową ku czci poległych w bitwie. Załoiono
4 wykopy o łącznej powierzchni 75 m^, z których dwa dęły vyn*R całkowi
cie negatywny. Najciekawsze wyniki przyniósł wykop 1, zlokalizowany bez
pośrednio na "mogile bitewnej". Odkryto w nim szczątki kostne czterech
osobników, z których jednego zinterpretowano jako żołnierza rosyjskiego
z I wojny światowej, a dwóch dalszych - prawdopodobnie rozerwanych
przez pocisk - jako żołnierzy niemieckich z tegoż okresu.
W^kop 2 założono w celu ustalenia charakteru podłużnego nasypu o
długości około 75 m ciągnącego się od szosy ku wschodowi. Wyniesienie
to okazało się tworem sztucznym, i można je hipotetycznie wiązać ze sta
nowiskami artylerii polskiej z roku 1809. W obrębie nasypu stwierdzono
wtórnie wkopaną trans ze ję strzelecką, w której znaleziono manietkę z ok
resu 1 wojny światowej.
W wyniku badań można stwierdzić, że domniemana mogiła bitewna
nie ma nic wspólnego z histozyczną bitwą, natomiast nasyp może być ś la 
dem wypadków z r.l8 0 9 i jako taki posiada pewną wartość pamiątkową, co
winno znaleźć odbicie w planie przestrzennego zagospodarowania terenu.
Badania zakończono.
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