
J. Pietrzak,D. Romus

Ryczów, st. 1, gm. Ogrodzieniec, woj.
katowickie, AZP 94-53/4
Informator Archeologiczny : badania 25, 127

1991



Informator Aręheclogtcmy 127

Ryczów, st. I  Konserwator Zabytków Archeologicz-
gm. O grodz ien iec , w oj. k a to - nych w Katowicach
w ickie 
AZP 94-53/4

Badania prowadzili mgr mgr J. Pietrzak i D. Romus. Finansowane 
przez Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Katowicach. Dru
gi sezon badań. Zamek średniowieczny z XTV-XV w.

W Hpcu 1991 r. kontynuowano archeologiczne badania wykopaliskowe na zamku w Ry- 
czowie. Założono 3 dalsze wykopy badawcze z zastosowaniem ciągłości numeracji z sezonu 
poprzedniego. Największy z nich (4/91) mial wymiary 16 x 1 m i przecina! dziedziniec 
zamku dolnego. W wykopie tym stwierdzono obecność warstwy szarego piachu, datowanej 
materiałem ceramicznym na XIV w., na której zalega! na znacznej przestrzeni bruk z drob
nych otoczaków wapiennych, wyznaczający zasięg dziedzińca. Na bruku stwierdzono obec
ność warstwy spalenizny z materiałem datowanym na XIV/XV-XV w. Bruk nie dochodził 
do samego ostańca, na którym wzniesiono kamienną wieżę mieszkał no-obronną. Pomię
dzy pionową ścianą skalną a brukiem wystąpiło podwyższenie terenu tworzące rodzaj 
platformy o szer. 6,5 m, wyższej od poziomu dziedzińca o ok. 40 cm. Tworzyła ją warstwa 
zwietrzeliny skalnej. Odkryta na niej warstwa spalenizny pozwala uznać, iż na tej właśnie 
platformie znajdowały się drewniane zabudowania gospodarcze, dostawione do pionowej 
ściany ostańca, na którym stała wieża.

Po stronie przeciwnej dziedzińca zamku dolnego (od północy) stwierdzono pozostałości 
palisady poprzedzającej wał o szer. 2,1 i wys. 0,5 m. Wał, prawie niewidoczny na powierz
chni ziemi, ukazał się dopiero w profilach wykopu. Wał wewnętrzny okalający dziedziniec 
poprzedzony był fosą oraz wałem zewnętrznym, otaczającym całość założenia. W trakcie 
prac w pozostałych wykopach (5/91 i 6/91) prześledzono konstrukcję walu wewnętrznego 
otacząjącego dziedziniec od strony północno-zachodniej.

Jak wykazały badania archeologiczne, zamek w Ryczowie miał stosunkowo dobrze 
rozbudowany system obronny. Odkryty w trakcie prac materiał zabytkowy to fragm. 
ceramiki, groty beitów kusz, fragm. ostrogi, sprzączki pasa, kościana kostka do gry. 
Datować go należy na XTV-XV w.

Materiały złożono w Dziale Archeologii Muzeum Śląskiego w Katowicach.
Badania winny być kontynuowane.

Sandomierz, Gt. 7, gm. loco, woj. tarnobrzeskie patrz wczesne średniowiecze 
Sowinki, st. 23A, gm. Mosina, woj. poznańskie patrz wczesna epoka żelaza

S tarogard . G d a ń sk i-S ta re  Mia- Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
sto
gm. loco, woj. g d ań sk ie  
AZP 20-43/—

Badania prowadzili mgr mgr Olgierd Felczak i Marian Kochanowski 
(autor sprawozdania). Finansowane przez PSS „Społem”. Ślady osad
nictwa z okresu późnośredniowiecznego (XTV-XV w.).

W czerwcu-lipcu 1991 r. archeolodzy wykonywali nadzór w trakcie prac ziemnych 
w obrębie posesji przy ul. Kilińskiego 18, była to parcela adaptacyjno-bu do wlana PSS 
„Społem” w Starogardzie Gdańskim.

Badania miały na celu uchwycenie stratygrafii i zadokumentowanie substancji archeo- 
logiczno-architektonicznej. Wykonano szczegółową dokumentację fotograficzną i rysun
kową w obrębie wykopów o ogólnej powierzchni ponad 350 m , o miąższości warstw zale- 
gąjących do 350 cm w głąb, do calca. Wśród materiału ruchomego wymienić można liczny


