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mu skrybie do pisania, może stanowiło atrybut świętego, lub używano go jako strzały. W wykopie
IV znaleziono wiele klepek drewnianych pochodzących z małych miseczek, jakie widać na rysunku
z XIV-wiecznego Żywota św. Jadwigi ale również wykwintne naczynia (fragmenty) wykonane ze szkła
matowego oraz szkła przezroczystego o zabarwieniu różowawym. Ze szkła matowego wykonywano
również pierścionki i kolczyki, a także paciorki. Zwracają uwagę kunsztownie wykonane ze skóry sakiewki z metalowymi okuciami, paski z wytłaczanym ornamentem i fragmenty obuwia.
Przedmioty z drewna używane w gospodarstwie jak: stępor, grabie i koło wozu zachowały się we
fragmentach - najprawdopodobniej zostały porzucone po zużyciu. Również klucze metalowe, podkowy, obcęgi i okucia specyficzne dla XIV-XVI w. znalazły się nie tylko w wykopie IV ale i I. Znaleziono
stosunkowo dużą ilość monet srebrnych i miedzianych, pochodzących z różnych okresów od XIV po
XIX w.
Z dolnych warstw wykopu IV pochodzi m.in. szeroki grosz praski Karola IV (1316-1378) króla
Niemiec i Czech.
Na podstawie wyżej skrótowo opisanych faktów można stwierdzić, że badania archeologiczne na
rynku w Raciborzu były bardzo owocne i przyczyniły się w dużym stopniu do poznania życia materialnego jego mieszkańców szczególnie w okresie średniowiecza. Niewątpliwie wiele pożytku dla
nauki i poznania historii miasta przyniosłyby badania obejmujące cały obszar Rynku a także niektóre
parcele mieszczańskie w obrębie starego miasta.
Wyniki badań zostaną opublikowane w: „Badaniach Archeologicznych na Górnym Śląsku i Ziemiach Pogranicznych w 1997 roku”, s. 184-192.
Radziejowice, park, gm. loco, woj skierniewickie - patrz: nowożytność
RUDNA, pl. Wolności, gm. loco, woj. legnickie		
• miasto średniowieczne
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 26 lutego do 2
kwietnia przez mgr. Wacława Pogorzelskiego. Finansowane przez Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „HYDRO-TRANS”. Przebadano powierzchnię 4,6 m².
Prace obejmowały przyrynkową pierzeję zachodnią przy ul. Polkowickiej pod budowę budynku
banku. W granicach wykopu odkryto pozostałości zabudowy po trzech posesjach. Pozyskany zespół
fragmentów naczyń w oparciu o cechy stylistyczno-technologiczne należy wstępnie datować na XIV
– XV w.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie.
Badania nie będą kontynuowane.
RYPIN, mury miejskie, gm. loco, woj. włocławskie
• zespół miejski (XV-XX w.)
Weryfikacyjno-konserwatorskie badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr. mgr.
Aleksandra Andrzejewskiego i Arkadiusza Horonziaka (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, PSOZ). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię około 20 m2.
Pozyskano 488 ułamków naczyń glinianych, 183 fragmenty kafli piecowych (154 garnkowe i 29
płytowych), 18 fragmentów dachówek, ułamek płytki posadzkowej, 12 przedmiotów żelaznych, 94
fragmenty szkła taflowego i naczyniowego, 177 destruktów kości zwierzęcych.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Badania nie będą kontynuowane.
SADŁOWO, st. 1, gm. Rypin, woj. włocławskie, AZP 38-52/5
• zamek rycerski rodu Świnków
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr Elżbietę Dziubek, prof. Leszka Kajzera, mgr. Ja264

