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KAFLE Z ZAMKU RADOMSKIEGO

Niniejszy artyku³1 obejmuje analizê zbioru ka�i piecowych pozyskanych
w trakcie licznych badañ i nadzorów archeologiczno-architektonicznych w la-
tach 1961–2005, w obrêbie dawnego zespo³u zamkowego w Radomiu2. Limit
objêtoœci publikacji zobligowa³ autora do przedstawienia tylko najciekaw-
szych egzemplarzy ka�i, najbardziej reprezentatywnych dla poszczególnych
ram czasowych. 

Zespó³ zamkowy usytuowany by³ w po³udniowo-wschodniej czêœci obwo-
du forty�kacji miejskich, miêdzy obecnymi ulicami: Wa³ow¹, Grodzk¹ i Ma-
³¹ (ryc. 1). Wzniesiony zosta³ wraz z murami miejskimi w latach 1340–1350
z fundacji Kazimierza Wielkiego3. Sk³ada³ siê zasadniczo z dwóch odrêb-
nych piêtrowych budynków wzniesionych na planie prostok¹ta i po³¹czo-
nych ze sob¹ gankiem. Od strony po³udniowej usytuowany by³ „dom wiel-
ki”, a od zachodu budynek pomocniczy. Nad zabudowaniami górowa³a w tym
czasie przynajmniej jedna wie¿a. Wjazd na dziedziniec prowadzi³ od strony
pó³nocnej przez bramê przy obecnej ul. Grodzkiej4. Z koñcem XIV stule-

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  L O D Z E N S I S
FOLIA ARCHAEOLOGICA 27/2010

1 Opracowanie to jest skrócon¹ wersj¹ pracy magisterskiej autora o tym samym tytule, powsta³ej w In-
stytucie Archeologii U£ w £odzi, pod kierunkiem prof. Leszka Kajzera. Artyku³ niniejszy obejmuje dodat-
kowo materia³ z 2005 r., który nie zosta³ zawarty w pracy magisterskiej. Korzystaj¹c w tym miejscu z okazji
pragnê równie¿ podziêkowaæ Panu profesorowi za opiekê naukow¹, Pani dr M. D¹browskiej oraz Panu
dr Z. Lechowiczowi i innym, których cenne uwagi przyczyni³y siê do koñcowego kszta³tu artyku³u oraz pra-
cy magisterskiej. 

2 Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone przez N. Andronowskiego i K. Brejtko-
pa w 1961 r. (brak dokumentacji, wybrany materia³ przemieszany); nieformalny nadzór archeologiczny
z 1998 r. podjêty przez W. Twardowskiego; badania archeologiczno-architektoniczne w latach 1999–2002
pod kierunkiem Z. Lechowicza; nadzór archeologiczny prowadzony przez G. Barczyka w roku 2005. Ma-
teria³ zdeponowany w zbiorach Muzeum Okrêgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Muzeum
Narodowego w Kielcach. 

3 A. Nierychlewska, Budownictwo obronne powiatu radomskiego w okresie od XIII do XVIII wieku, Ra-
dom 2003, s. 192. 

4 Tam¿e, s. 196. 



cia za³o¿enie zosta³o rozbudowane, uzyskuj¹c m.in. w³asne mury od strony
miasta5. Na lata 1510–1525 datowana jest renesansowa modernizacja i roz-
budowa zespo³u, dokonana przez starostê radomskiego Miko³aja Szyd³o-
wieckiego. Za³o¿enie zamkowe otrzyma³o wówczas od strony dziedziñca
kru¿ganki oraz dwie nowe wie¿e6. W XVII w. zamek by³ kilka razy remon-
towany, m.in. w latach 20. oraz w latach 60. tego¿ stulecia, po spaleniu przez
wojska szwedzkie w 1655 r.7, zaœ w roku 1787 poddany zosta³ gruntownej
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Ryc. 1, Radom, plan sytuacyjny badanego rejonu zamku (stan obecny) z naniesion¹ lokaliza-
cj¹ wykopów archeologicznych: wykopy nr 1–6 badania 2000 r.; nr 7 – 13, p1 – p5 badania 2001;
nr 14–16 badania 2002 r., pI i pII badania 2006; A – dawny dom wielki, obecnie budynek ple-
bani; B – dawny budynek gospodarczy; (wg. Z. Lechowicza i G. Barczyka)

5 Z. Lechowicz, Zamek w Radomiu w œwietle prac wykopaliskowych w latach 1999–2001. Stan badañ
i perspektywy poznawcze, [w:] PóŸnoœredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskie-
go, Kielce 2005, s. 83. 

6 P. Rogólski, Zamek królewski w Radomiu, „Wczoraj i dziœ Radomia” 1999, nr 3, s. 9–10.
7 A. Penkala, Zespó³ zamkowy w Radomiu, Radom 1987, s. 3. 



modernizacji przez ostatniego starostê radomskiego Aleksandra Potkañ-
skiego, podczas której zniesiono piêtro „domu wielkiego”. W tym stanie za-
mek dotrwa³ do pocz¹tku XIX w., kiedy to rozebrano pozosta³e wie¿e oraz
mur dziel¹cy go od strony miasta. Pozosta³oœci „domu wielkiego” w 1863 r.
przejê³a para�a koœcio³a œw. Jana na plebaniê i tak¹ funkcjê budynek pe³ni
do dziœ. Co zaœ siê tyczy budynku pomocniczego, to dotrwa³ on do po³o-
wy XIX w., kiedy zosta³ zburzony, a na jego miejscu wybudowano nowy, za-
chowany do chwili obecnej8. 

W wyniku badañ archeologicznych prowadzonych w obrêbie zabudowañ
dawnego zamku w Radomiu pozyskano ³¹cznie 1516 fragmentów ka�i, a w tym
40 u³amków ka�i naczyniowych i 1476 fragmentów ka�i p³ytowych9. Pocho-
dzi³y one g³ównie z nawarstwieñ siedemnastowiecznych i m³odszych, a tak¿e
warstw przemieszanych i gruzowych10. 

Poœród rozpoznanych 40 u³amków ka�i naczyniowych, w zwi¹zku z du¿ym
ich rozdrobnieniem, w siedmiu zaledwie przypadkach uda³o siê stwierdziæ, ¿e
mamy do czynienia z fragmentami ka�a garnkowego, w tym jeden mo¿e po-
chodziæ z ka�a naro¿nego. W badanym materiale wystêpuj¹ najczêœciej ka�e
o otworach czworok¹tnych lub okr¹g³ych. Nieliczne fragmenty zidenty�ko-
wano jako pochodz¹ce z ka�i o otworze uformowanym w kszta³cie czteroli-
stnej (ryc. 2a) b¹dŸ piêciolistnej koniczynki (ryc. 2b). Prawie wszystkie ka�e
zosta³y wykonane z dobrze wyszlamowanej gliny ¿elazistej o prze³omach jed-
no- lub wielobarwnych. 

Bior¹c pod uwagê pochodzenie ka�i naczyniowych wy³¹cznie z przemie-
szanych warstw gruzowych, datowanie oparto g³ównie na fakcie wyst¹pienia
w zbiorze I typu ukszta³towania krawêdzi i otworze koniczynkowatym, który
M. D¹browska umieszcza w III okresie, czyli od pocz¹tku XVI w. po lata
50.–60. XVI w.11

Znacznie ciekawiej prezentuje siê zbiór ka�i p³ytowych. Zosta³y one wy-
konane w wiêkszoœci (ok. 70%) z gliny kaolinitowej. Ca³y zgromadzony ze-
spó³ wypalono w atmosferze utleniaj¹cej, którego jakoœæ wyznaczaj¹ prze³o-
my ka�i, bêd¹ce odpowiednio jedno- lub wielobarwne. Jako domieszki
schudzaj¹cej masê ceramiczn¹ u¿yto wy³¹cznie piasku, w wiêkszoœci o niewiel-
kiej zawartoœci frakcji drobno- i œrednioziarnistej, wystêpuj¹cej przede wszy-
stkim w ka�ach wykonanych z gliny kaolinitowej. Jedynym ornamentem jest
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8 P. Rogólski, Zamek królewski w Radomiu, „Wczoraj i Dziœ Radomia” 1999, nr 4, s. 15. 
9 Dane po czêœciowym wyklejeniu materia³u. 

10 W trakcie prac badawczych w 2005 r. natra�ono na warstwy remontowe z fragmentami ka�i rene-
sansowych i „pó³torakiem” Zygmunta III, datowane na pierwsz¹ po³owê XVII w. Informacja ustna prze-
kazana przez mgr G. Barczyka, za co mu serdecznie dziêkujê. 

11 M. D¹browska, Ka�e i piece ka�owe w Polsce do koñca XVIII w., Wroc³aw 1987, s. 85.



relief w mniej lub bardziej plastycznej postaci. Nie stwierdzono ka�i zdobio-
nych motywami malowanymi. 

Bior¹c pod uwagê stylistykê ornamentyki ka�i p³ytowych, przypisano je do
piêciu okresów przyjêtych w historii ka�arstwa polskiego12. 

OKRES I

Pierwsz¹ grupê ka�i, pochodz¹cych prawdopodobnie z trzech lub czterech
ró¿nych pieców datowanych na pierwsz¹ po³owê XVI w., stanowi¹ okazy po-
kryte przede wszystkim wielobarwnymi polewami o³owiowymi i o³owiowo-cy-
nowymi. Zalicza siê do niej kafel z przedstawieniem pawia z rozpostartym
ogonem, zamkniêty w¹sk¹ ramk¹. Powierzchnia jego pokryta jest zielon¹ po-
lew¹ (ryc. 3). Motyw ten nawi¹zuje do œredniowiecznego jeszcze zdobnictwa,
kiedy to paw by³ symbolem grzechu pychy13. Do okresu tego zaliczono te¿
drobne u³amki ka�i niszowych oraz koronki wieñcz¹ce piec, utworzone przez
rz¹d trzech rozbudowanych heraldycznych lilijek polewanych na zielono lub
¿ó³to (ryc. 4). Analogiczne zwieñczenia pieca z pocz. XVI w., lecz o nieco od-
miennym potraktowaniu szczegó³ów odkryto podczas badañ na zamku
wawelskim14. Kolejnym ka�em jest egzemplarz ze stylizowan¹ rozet¹ o br¹-
zowych miêsistych p³atkach, umieszczon¹ na bia³ym tle, z zielonymi liœæmi
skierowanymi w kierunku naro¿ników lica. Kafel ten otacza wysoka, mocno
pro�lowana i polewana na zielono ramka (ryc. 5). 

OKRES II

Drug¹ grupê tworz¹ ka�e póŸnorenesansowe i datowane na drug¹ po³o-
wê XVI w., pokryte najczêœciej polewami o³owiowo-cynowymi o wielobar-
wnej kolorystyce: zielono-br¹zowo-(miodowo)-¿ó³tej. Nale¿¹ do niej ka�e
wype³niaj¹ce œrodkowe, zdobione wypuk³¹ wiruj¹c¹ rozet¹, objêt¹ niewyso-
k¹ ramk¹ (ryc. 6), oraz ka�e gzymsowe, œrodkowe ozdobione w dolnej czê-
œci przeplatan¹ listw¹ i astragalem, oddzielonym skrêconym wa³kiem od trzech
wiruj¹cych rozetek (ryc. 7). Prawdopodobnie z tego samego pieca pochodzi
te¿ kafel gzymsowy wieñcz¹cy, o podobnie ujêtej górnej czêœci jak dolne partie
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12 Chronologiê oparto g³ównie na spostrze¿eniach dokonanych przez M. D¹browsk¹, Ka�e i piece…
i skorygowano w oparciu o materia³ porównawczy z terenu Ma³opolski. 

13 M. Oesterreicher-Mollowo, Leksykon symboli, Warszawa 1992, s. 118. 
14 M. Pi¹tkiewicz-Dereniowa, Ka�e wawelskie okresu wczesnego renesansu, [w:] Studia do dziejów Wa-

welu, t. II, 1959 r., s. 344, il. 48. 



poprzedniego, ale zdobiony dodatkowo mocno stylizowan¹ wici¹ roœlinn¹
(ryc. 8). Do omawianej grupy nale¿¹ tak¿e fragmenty ka�i z nisk¹ ramk¹
i p³askim reliefem przedstawionym w postaci nawet kilku kresek. Zdobi¹cy
je motyw to stylizowana rozeta (ryc. 9). Do ka�i z tego okresu zaliczyæ nale-
¿y te¿ kafel gzymsowy naro¿ny zdobiony ornamentem „rybiej ³uski” (ryc. 10).
Trudno jednoznacznie stwierdziæ, czy wszystkie przedstawione ka�e pocho-
dz¹ z tego samego pieca, co poprzednie egzemplarze. 

Piec lub piece z wymienionych wy¿ej ka�i wieñczy³y koronki w postaci
rzêdu piêciu trójlistnych lilijek (ryc. 11) oraz elementy zwieñczeñ o „bania-
stej” formie (ryc. 12), byæ mo¿e umieszczane na naro¿nikach. Nakrycie pie-
ca stanowi³y p³askie lub wygiête ³ukowato ka�e-dachówki z ornamentem
„rybiej ³uski” lub ukoœnej kraty. Osobn¹ grupê ka�i z tego okresu tworz¹
egzemplarze polewane na zielono. Nale¿¹ do nich ka�e wype³niaj¹ce z przed-
stawieniem sceny turniejowej, z kopijnikiem na koniu w centralnej czêœci
lica, zaœ w górnym rogu trêbaczem na balkonie (ryc. 13). Wœród ornamen-
tyki roœlinnej stwierdzono kompozycjê ze stylizowanych p¹ków i liœci (ryc. 14).
Do motywów geometrycznych, polewanych na zielono, nale¿y te¿ kafel „ko-
pulasty” z wypuk³ym lustrem (ryc. 15) oraz wieñcz¹cy z p³askim liniowym
ornamentem (ryc. 16). Posiada on w dolnej czêœci lustrzanie odwrócone li-
tery: IXNXRXI. Tworz¹ one chrystogram: 

I [ESUS] N [AZAREUS] R [EX] I [UDEORUM], 

w którym X stanowi rodzaj „przecinka” miêdzy poszczególnymi literami. 
Tak¿e na drug¹ po³owê XVI wieku datowany jest egzemplarz niepolewa-

ny, otoczony szerok¹, zdobion¹ ukoœnymi paskami ramk¹. Posiada on wy-
puk³e lico ze stylizowan¹ wiruj¹c¹ rozet¹ (ryc. 17). Na dwóch krawêdziach
lica ka�a zachowa³y siê œlady farby o ceglastym kolorze. Mog¹ one œwiadczyæ
o malowaniu fug pieca. Wszystkie zaprezentowane powy¿ej renesansowe
ka�e mo¿na ³¹czyæ z wyposa¿eniem zamku, zwi¹zanym z rozbudow¹ oraz
póŸniejszymi remontami zapocz¹tkowanymi w latach 1510–1525 przez
M. Szyd³owieckiego15. 
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15 W lustracji z 1554 roku wykonanej po œmierci starosty Piotra Firleja, a wiêc 29 lat po renesanso-
wej przebudowie zamku wykonanej przez Miko³aja Szyd³owieckiego, odnajdujemy wzmianki o piecach
polewanych „dobrych” oraz jednym nowym; Z. Guldon, �ród³a do dziejów Radomia w XVI i XVIII wie-
ku, [w:] Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. Gulden Z., i Zieliñski S., t. 1,
Radom 1995, s. 183.



OKRES III

Na koniec renesansu i pocz¹tek baroku datowane s¹ ka�e zdobione orna-
mentem kontynuacyjnym skomponowanym z motywów roœlinno-geometry-
cznych. Widoczny jest ca³kowity zanik ramki, a sam motyw posiada kontynua-
cjê na licu nastêpnego ka�a, tworz¹c „tapetowy” wzór roœlinny objêty dwiema
wstêgami. Do grupy tej zaliczono egzemplarz zdobiony bukietem kwiatowym
ujêtym w dwie, ¿ebrowane wstêgi, pokryte polew¹ o³owiowo-cynow¹ w kolo-
rach zielono-br¹zowo-(miodowo)-¿ó³tym (ryc. 18). Analizuj¹c dekoracjê na
kilku kolejnych egzemplarzach ka�i, które ró¿ni³y siê odmiennym roz³o¿e-
niem barw polewy w zestawie kolorów bia³o-¿ó³to-zielono-br¹zowo-niebies-
kim (ryc. 19) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wstêgi raz s¹ ¿ó³te, raz niebieskie. Ró¿nice
te wskazuj¹, i¿ ka�e pochodz¹ z dwóch–trzech pieców. Natomiast identyczne
cechy technologiczne i stylistyczne œwiadcz¹, ¿e powsta³y w jednym warszta-
cie. Cech¹ charakterystyczn¹ tych ka�i jest umieszczony w centralnej partii li-
ca motyw serca. Jest to o tyle ciekawe, ¿e motyw ten w architekturze pojawia
siê czêsto dopiero w latach 20. XVII wieku wraz z rozpowszechnieniem siê
stiuków w typie tzw. kalisko-lubelskim16. Mo¿na by wiêc przyj¹æ, ¿e omówio-
na grupa ka�i winna byæ datowana na pierwsz¹ æwieræ XVII w. 

Do ka�i powsta³ych na prze³omie XVI i XVII wieku nale¿¹ tak¿e fragmen-
ty zdobione ornamentem tapetowym, pokryte polew¹ o³owiow¹ o barwie zie-
lonej. S¹ to liczne u³amki ka�i wype³niaj¹cych z motywem rozetek umieszczo-
nych w oczkach kratownic (ryc. 20). Równie¿ wœród w¹tków kontynuacyjnych
stwierdzono pewien stopieñ geometryzacji. Zosta³y one zbudowane w formie
symetrycznie umieszczonych rozetek (ryc. 21) b¹dŸ w postaci krzy¿uj¹cych siê
listew plastycznych, ujêtych w zachodz¹ce do œrodka ¿ebrowane wstêgi (ryc.
22). Powierzchnie p³ytek licowych s¹ niepolewane lub pokryte ciemnobr¹zo-
w¹ polew¹. 

OKRES IV

Kolejn¹ grupê stanowi¹ ka�e barokowe datowane na pierwsz¹ po³o-
wê XVII w. Zdobi¹ je stylizowane motywy roœlinno-geometryczne oraz kom-
pozycje wici roœlinnych. Te ostatnie umieszczano zarówno na ka�ach wype³-
niaj¹cych œrodkowych jak i naro¿nych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
zw³aszcza egzemplarze, które maj¹ zamkniêt¹ komorê uzyskan¹ poprzez zde-
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16 A. Mi³obêdzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978, s. 160–161. 



formowanie œwie¿o uformowanego ka�a wype³niaj¹cego i sklejenie krawêdzi
jego otworu (ryc. 23)17. Nie jest to jedyny ornament kontynuacyjny, bowiem
w materiale datowanym na ten sam okres znalaz³y siê fragmenty ka�i wype³-
niaj¹cych z motywem kwiatowym ujêtym w dwie wstêgi (ryc. 24), wzbogaco-
nym czasami motywem goŸdzika (ryc. 25). We wszystkich przypadkach wystê-
powa³a polewa o³owiowa o barwie zielonej. Stwierdzono równie¿ nielicznie
fragmenty niepolewane. 

Równie¿ na okres oko³o po³owy XVII w. datowane s¹ ka�e z przedstawie-
niem or³a w koronie (ryc. 26), niekiedy tak¿e w medalionie z dodatkowym,
bli¿ej nieokreœlonym motywem po bokach (ryc. 27). W heraldyce koronowa-
ny orze³ by³ dowodem odrêbnoœci politycznej, a zarazem administracyjnej da-
nego terenu. Stawa³ siê symbolem pe³ni w³adzy suwerennej18. Piece zbudowa-
ne z takich ka�i nawi¹zywa³yby wystrojem do nowej funkcji zamku
radomskiego pe³nionej od pierwszej po³owy XVII w. Od 1613 r. sta³ siê bo-
wiem siedzib¹ i miejscem posiedzeñ Trybuna³u Skarbowego Koronnego19.
Wœród zachowanych fragmentów znajduj¹ siê zarówno u³amki polewane na
zielono, jak równie¿ niepolewane. 

Do grupy ka�i barokowych zaliczyæ tak¿e nale¿y egzemplarze pochodz¹-
ce z jednego pieca, pokryte polew¹ o³owiow¹ o ciemnozielonej barwie
(ryc. 28–30). Wyró¿niæ wœród nich mo¿na fragmenty ka�i gzymsowych wype³-
niaj¹cych (ryc. 28), œrodkowych i naro¿nych (ryc. 29), wieñcz¹cych oraz ko-
ronki zdobione mocno stylizowanym ornamentem roœlinnym (ryc. 30). Ka�e
wype³niaj¹ce reprezentuje egzemplarz naro¿ny z motywem wiruj¹cej rozety
ujêtej w romb oraz ma³ych bukietów kwiatowych w naro¿ach p³ytki licowej,
nawi¹zuj¹cy czêœciowo do ornamentu okuciowego (ryc. 29). Ka�e wykonane
z dobrze wyszlamowanej gliny ¿elazistej, s¹ jednak bardzo s³abo wypalone.
Zapewne sta³o siê to przyczyn¹ ich krótkiego funkcjonowania w piecu, o czym
œwiadczy niewielkie okopcenie lub jego brak na wewnêtrznej stronie ka�i.
Mo¿liwe, ¿e piec wykonany z ka�i z³ej jakoœci uleg³ szybko powa¿nemu uszko-
dzeniu, a ka�e z niego nie nadawa³y siê do wtórnego wykorzystania. Choæ
– jak zaznaczono – produkcja ka�i zaliczonych do tej grupy ogranicza siê za-
sadniczo do pierwszej po³owy XVII w., nie mo¿na wykluczyæ, ¿e opisane wy-
¿ej okazy pochodz¹ z pieca wzniesionego w latach 60. tego stulecia, a wiêc
z czasu odbudowy zamku po „potopie” szwedzkim. Podjêta próba rekonstruk-
cji pieca z ka�i wykaza³a, i¿ by³a to zapewne dwuskrzyniowa bry³a o dolnej
kondygnacji prostopad³oœciennej, ustawionej na planie prostok¹ta o wymia-
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17 Jest to doskona³y przyk³ad na zmniejszenie kosztów produkcji ka�i, przy której garncarz do wytwo-
rzenia ka�i wype³niaj¹cych i gzymsowych móg³ u¿ywaæ tej samej formy. 

18 A. Kulikowski, Heraldyka szlachecka, Warszawa 1990, s. 184. 
19 P. Rogólski, Zamek królewski w Radomiu, „Wczoraj i dziœ Radomia” 1999, nr 4, s. 15.



rach 87,5 x 131,5 cm, i górnej na planie kwadratu o wymiarach 77,5 x 77,5 cm
(ryc. 33). Nie uda³o siê jednak zrekonstruowaæ pe³nej wysokoœci, poniewa¿
brakowa³o ka�i pochodz¹cych z nadstawy. Na podstawie zachowanych frag-
mentów wiadomo jedynie, ¿e wysokoœæ dolnej skrzyni wraz z podstaw¹ mog-
³a wynosiæ ok. 103 cm. 

OKRES V

Ostatni¹ grupê tworz¹ fragmenty ka�i z pieców rokokowych, niepolewa-
ne i pokryte bia³ym szkliwem. Na u³amkach gzymsów stwierdzono zdobienie
w formie girland kwiatowych (ryc. 31) oraz wici winoroœli pokrytych dodatko-
wo szcz¹tkowo zachowanym z³oceniem (ryc. 32a). Wyró¿niono równie¿ frag-
ment koronki wieñcz¹cej piec z ornamentem reliefowym w postaci fantasty-
cznego zwierzêcia przypominaj¹cego ka³amarnicê (ryc. 32b). 

Analogie do ka�i radomskich pochodz¹ przede wszystkim z terenu pó³-
nocnej Ma³opolski. Wyj¹tek stanowi zbiór ka�i z 2 po³. XVI wieku z Kazimie-
rza Dolnego. Tworz¹ go: kafel wype³niaj¹cy z ornamentem reliefowym w po-
staci wypuk³ej, wiruj¹cej rozety oraz fragmenty ka�a wype³niaj¹cego
œrodkowego o mniej wyrazistym relie�e przedstawiaj¹cym wiruj¹c¹ rozetê
kwiatow¹ oraz liczne fragmenty koronki wieñcz¹cej piec o formie rzêdu 
piêciu trójlistnych lilijek20. Analogiê do ka�a wype³niaj¹cego ze scen¹ turnie-
jow¹ znaleziono wœród ka�i z zamku w Bodzentynie, które pozwoli³y na pe³-
n¹ rekonstrukcjê rysunkow¹ motywu na ka�u radomskim21. Prawdopodobnie
oba egzemplarze wykonane zosta³y na tej samej matrycy22. Do ka�i epoki ma-
nieryzmu nale¿¹ fragmenty ka�i z ornamentem rozetek, ujêtych w kwadrato-
we pola. Niew¹tpliwie za pomoc¹ identycznej matrycy wykonano ka�e o tym
samym ornamencie ze stanowiska nr 1 w Zameczku23 oraz z zamku w I³¿y24.
Fragmenty z Radomia i I³¿y posiada³y tak¹ sam¹, jasnozielon¹ polewê, wyj¹-
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20 M. Supryn, Kazimierz Dolny n/Wis³¹. Dokumentacja z badañ przeprowadzonych na zamku, wykona-
na na zlecenie Muzeum Nadwiœlañskiego w Kazimierzu Dolnym, Lublin 1976, mpis w Archiwum Muzeum
Nadwiœlañskim w Kazimierzu Dolnym, t. I, s. 18–19; tab. V, ryc. 4 i 11; tab. XV, ryc. 6.

21 J. Kuczyñski, Ka�e z XIV–XVI w. w zbiorach Muzeum Œwiêtokrzyskiego. Katalog wystawy, Kielce 1968,
s. 11, nr katalogowy 8. 

22 W trakcie powstawania pracy mo¿liwe by³o tylko porównanie stylistyczne fragmentu ka�a z przed-
stawieniem na podobnym egzemplarzu w publikacji Kuczyñskiego (patrz przyp. 18). Bior¹c jednak pod
uwagê cechy metryczne i technologiczne ka�i o podobnej stylistyce i pochodz¹cych najprawdopodobniej
z tego samego pieca (w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach), mo¿liwe jest, ¿e oba fragmenty ka�i
ze scen¹ turniejow¹ wykonano za pomoc¹ tej samej matrycy. 

23 Materia³ w zbiorach Muzeum Okrêgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. 
24 Materia³ w zbiorach Muzeum Regionalnego w I³¿y. 



tek stanowi³y tylko ka�e z Zameczka polewane na jasnobr¹zowo. Pozosta³e
fragmenty ka�i z tego samego okresu posiadaj¹ bliskie analogie do egzem-
plarzy pochodz¹cych z zamku w Janowcu i Sandomierzu25. 

Analogiê do ka�a z motywem or³a w medalionie znaleziono wœród ka�i da-
towanych na XVI–XVII w. odkrytych podczas badañ dworu w Woœnikach (obec-
nie w Radomiu)26. Fragment ka�a zdobionego krzy¿uj¹cymi siê listwami pla-
stycznymi, ujêtymi w zachodz¹ce do œrodka ¿ebrowane wstêgi, pochodzi równie¿
z prac archeologicznych na grodzisku Gózd Nowy ko³o B³otnicy27. 

Podsumowuj¹c rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e badania zamku w Rado-
miu przynios³y odkrycie interesuj¹cego zespo³u ka�i o bogatym zestawie mo-
tywów ornamentacyjnych, charakteryzuj¹cych siê w wiêkszoœci wysokim po-
ziomem wykonania. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e materia³ ten nie jest w pe³ni
reprezentatywny dla danego obiektu. Niewiele wiemy nadal o wczesnorene-
sansowych oraz rokokowych i póŸniejszych piecach, a ju¿ zupe³nie brak da-
nych o urz¹dzeniach grzewczych w okresie œredniowiecza. Z wiêkszoœci pie-
ców ocala³y pojedyncze u³amki ka�i niedaj¹ce pe³nego wyobra¿enia o ich
wygl¹dzie. Nie przes¹dza to jednak w pe³ni opinii, ¿e wnêtrza zamkowe do
pierwszej æwierci XVI w. ogrzewane by³y wy³¹cznie kominkami. Zamek w dru-
giej po³owie XV i pocz¹tkach XVI stulecia goœci³ wszystkich ówczesnych pol-
skich królów i wiele wa¿nych osobistoœci. Bior¹c pod uwagê wysok¹ rangê
obiektu w danym okresie, wydaje siê logiczne, ¿e jego wnêtrza nie powinny
odbiegaæ od standardu pomieszczeñ innych zamków tego okresu, w których
istnia³y piece ka�owe. Mo¿liwe, ¿e piece uznane za „niemodne” mog³y zostaæ
rozebrane i u¿yte wtórnie poza terenem zespo³u zamkowego28. Mog³y te¿ byæ
zwyczajnie usuniête, a na ich œlad podczas badañ jak dot¹d nie natra�ono, co
wynikaæ mo¿e z faktu, ¿e do tej pory przebadano niewielk¹ powierzchniê ze-
spo³u zamkowego. Stawia to materia³ radomski w sytuacji zbioru wci¹¿ otwar-
tego i tylko nastêpne badania mog¹ przynieœæ nowe, nieznane dot¹d pod wzglê-
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25 A. Hunicz, Janowiec – zamek. Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad wykopami zwi¹zanymi
z budow¹ w 1995 r. kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej i telefonicznej. Lublin 1996, mpis. w ar-
chiwum Muzeum Nadwiœlañskiego w Kazimierzu Dolnym, tabl. 2, ryc. 5 i 6; oraz M. D¹browska, Ka�e ze
stanowiska Zamek I, [w:] Sandomierz: badania 1969–1973, red. S. Tabaczyñski, Warszawa 1993, s. 141–144. 

26 Badania Z. Lechowicza, materia³ w zbiorach Muzeum Regionalnego im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu.

27 B. Muzolf, Dwory na kopcu w miejscowoœci Gózd Nowy, gm. B³otnica, woj. radomskie – badania we-
ry�kacyjne, £ódŸ 1980, tab. V mpis. w archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. 

28 Zdarza³o siê to doœæ czêsto, piec taki by³ ustawiany na nowo w budynkach lub pomieszczeniach mniej
reprezentacyjnych lub sprzedawany; M. D¹browska, Ka�e i piece…, s. 24, przyp. 52. W trakcie badañ pro-
wadzonych w latach 2004–2005 na dzia³ce miejskiej nr 70 przy ul. Grodzkiej w Radomiu stwierdzono wy-
stêpowanie fragmentów ka�i pochodz¹cych z pieców renesansowych na zamku. Prowadz¹cy badania Z. Le-
chowicz nie wyklucza te¿ mo¿liwoœci wywiezienia tu ha³dy gruzu podczas remontu lub przebudowy zamku. 



dem stylistycznym fragmenty ka�i pochodz¹cych z pieców ogrzewaj¹cych nie-
gdyœ pomieszczenia zamkowe w Radomiu29. 

Jaros³aw Olejnik

STOVE TILES FROM THE CASTLE OF RADOM

The article includes an analysis of a collection of tiles obtained in the course
of numerous excavations and archaeological-architectonic supervisions within
the old castle complex in Radom built on foundation of Casimir the Great,  to-
gether with the city walls, in the years 1340-1350. The complex was extended in
the end of the 14th century, and in the �rst half of the 16th century modernization
of the object in the Renaissance style was conducted. Repairs, among others after
the burning by the Swedish army, fall to the 17th century, while in 1787 the ob-
ject was subjected to radical modernization by Alexander Potkañski, the last
starost of Radom. 

During archaeological excavations within the buildings of the old castle 1516
fragments of tiles were obtained, from among which 40 are remains of vessel tiles
with round or quadrangular  holes, rarely in form of four- or �ve-leaved sham-
rock. The tiles came entirely from mixed rubble layers, therefore the chronolo-
gy was established on the grounds of stylistics and technological analysis.

Finds of plate tiles were divided into chronological groups covering the peri-
od from the 16th to the end of the 18th century. The �rst is constituted by
Renaissance specimens from the 16th century. Here, specimens decorated with
a rosette motif, an image of a peacock, fragments of niche and surmounting tiles,
in shape of lilies were distinguished. The second group comprises late Renaissance
specimens with a motif of a whirling rosette in frame, and shelf tiles among oth-
ers with ornament of �sh scale. A separate subgroup of late Renaissance tiles was
formed by specimens with green glaze, on which a tournament scene (�g. 13),
a whirling rosette, a motif of so-called convex mirror (�g. 15) are represented
as well as a surmounting element with an upturned inscription “INRI”, in which
the letters were divided by Xs.

The third period, falling to the turn of the 16th and 17th centuries, included
specimens with continuous ornament, composed of vegetal-geometric motifs with
characteristic heart motif in the central part, and fragments of �ller tiles with mo-
tifs of rosettes  placed in meshes of plaitwork.  Among the specimens from the
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29 Potwierdzaj¹ to kontynuowane od 2005 przez mgr Grzegorza Barczyka badania archeologiczne
w obrêbie dawnego budynku gospodarczego zamku jak równie¿ w jego pobli¿u, dostarczaj¹ce kolejnych
egzemplarzy ka�i, stanowi¹cych niekiedy uzupe³nienie przedstawionego zbioru. Wynikiem prowadzonych
prac ma byæ publikacja obejmuj¹ca równie¿ opracowanie pozyskanego ruchomego materia³u zabytkowe-
go, w tym ka�i piecowych (informacja ustana od prowadz¹cego badania G. Barczyka).



�rst half of the 17th century fragments decorated with motifs of vegetal twigs and
vegetal-geometric ornament were distinguished, whereas specimens with image
of an eagle wearing a crown, sometimes placed in a medallion  as well as speci-
mens decorated with strongly stylized �oral ornament, which probably came from
the same stove, are dated to a period about the half of the 17th century. An at-
tempt at reconstruction of heating installation was made, which was built of two
boxes in shape of cuboid. To the last period tiles in Rococo style were ascribed,
unglazed or covered with white glaze. They were decorated with �oral motifs or
a motif of grape-vine.

The research on the castle brought a discovery of an interesting tile collec-
tion with a very rich set of ornamental motifs, characteristic of high quality of re-
alization. The material, however, is not fully representative because from among
most of heating installations  only fragments of tiles preserved, which do not the
full picture of the stove’s splendor.
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Ryc. 32.

Ryc. 33. Radom, zamek. Próba czêœciowej rekonstrukcji bry³y pieca z XVII wieku. 
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