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Badania prowadzili mgr mgr K. Kozłowska (autorka sprawozdania) 
i J. Cwikta. Finansowane przez Muzeum w Raciborzu. Czwarty sezon 
badań. Prezbiterium — podziemie z grobami.

W obecności konserwatorów dr. J. Owczarka i mgr. J. Pierzaka oraz prasy i telewizji 
otwarto groby nr 6 i 7. Grób nr 6, nąjokazalszy ze wszystkich, był w większości zasypany 
gruzem ceglanym, ziemią, zaprawą wapienną oraz różnego rodzaju materialem. W grobie 
nr 7 zauważono bardzo duże ilości szczątków kostnych ludzkich, przysypanych zaprawą 
wapienną, która odpadła prawdopodobnie podczas zamurowywania sklepienia grobu.

Na południe od grobu nr 7 odkryto na głębokości 142 cm grób jamowy (nr 11) dziecięcy. 
Długość zachowanej trumny wynosiła ok. 100 cm, szerokość ok. 40 cm. W grobie znalezio
no trochę wapna, zupełnie zmineralizowane kości ludzkie i kilka drobnych zębów oraz 
duży pukiel jasnych włosów, poupinanych cienkimi, długimi szpilkami brązowymi.

Rozpoczęto także eksplorację grobu nr 6, gdzie w zasypisku znaleziono: guziczek, 
haftkę i szpilki z brązu, fragm. szklą witrażowego, fragm. tynku ze śladami linii rytych, 
prawdopodobnie na wykonanie fresku, fragm. szklą matowego, cegły kształtki, którymi 
zamurowane było wejście grobu, fragm. drewna trumny lub trumien, szczątki kostne 
ludzkie i zwierzęce, bardzo duże ilości ości ryb, węgiel drzewny i gwoździe żelazne. 

Badania będą kontynuowane.

R udna, R atu sz  Muzeum Archeologiczno-Historyczne
gm. loco, woj. legn ick ie  w Głogowie
AZP 71-21/—

Badania archeologiczne prowadził mgr W. Pogorzelski (autor sprawo
zdania) przy współudziale mgr mgr K. Czapli i Z. Hendła. Inwenta
ryzację architektoniczną i badania reliktów ratusza wykonali mgr 
inż. arch. J. Burnita, mgr inż. arch. M. Karst, dr С. Lasota, mgr 
Z. Wiśniewski. Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Rudnej. 
Ratusz, XIV-XX w.

Badania przeprowadzono w obrębie fundamentów ratusza, który uległ zniszczeniu po 
1945 r. Badania murów ujawniły 5 faz budowlanych: Гага I — początek lat 70. XVIII w,, 
faza П — koniec XVIII-1. pot. XIX w., faza III — 2. pol. XIX w., faza IV — 2. pol. XDi-pocz. 
XX w., faza V — XX w.

Łącznie w części północnej ratusza przebadano 78,3 m2 warstw o średniej miąższości 
0,4 m. Warstwy te nie były odłożone poprzez eksploatację terenu w przeszłości, lecz znala
zły się w tym miejscu dzięki spływowi po stoku wyniesienia (pierwotnie byl to teren 
niewielkiego wyniesienia opadającego z południa ku północy). Wstępna analiza zabytków 
pochodzących z warstw spągowych pozwala łączyć je z XIV w., natomiast w stropowych 
material XIV-wieczny przemieszany byl z fragm. naczyń z okresu renesansu. Również 
w części północnej ratusza odsłonięto fragm. bruków oraz studnię wykonane z kamieni.

Bruk, studnia i warstwy nie zawierające w swojej treści gruzu pochodzącego z budowli 
murowanej lub o konstrukcji szachulcowej wykluczają istnienie starszego ratusza w cen
tralnej części rynku.

Dokumentacja i materiały znąjdują się w Muzeum Archeolog) czno-Hi sto rycz nym 
w Głogowie.


