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Ruda, st. 3 /4 /5 /6 ,
gm. Grudziądz, woj. toruńskie

zamek nowożytny
Nadzory archeologiczne, przeprowadzone przez mgr Barbarę Szybowicz (Biuro Studiów
i Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej).
Prowadzono prace badawcze przy systemie renesansowych umocnień zamku Czarnowskich.
patrz: wczesna epoka żelaza

RUDKA, st. 1,
gm. Wierzchosławice,
woj. tarnowskie,
AZP 103-65/36

ślady osadnictwa nowożytnego
Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone
w dniach od 28 do 29 października przez mgr. Marka Cwetscha (Krakowski Zespół do Badań
Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie.
Zasięg stanowiska określony był na podstawie badań powierzchniowych prowadzonych
w roku 1982. Badania tegoroczne objęły niewielki pas terenu leżący w strefie ochronnej
autostrady, wyznaczający wschodnią granicę stanowiska. Założono 5 wykopów o łącznej po
wierzchni 1 ara. Wybór miejsca ich wytyczenia nie był ograniczony.
Warstwę nadkładu stanowiła mada koloru ciemnobrunatnego, sięgająca grubości 45 cm.
Utwór zalegający pod humusem był do niego bardzo zbliżony —dopiero od głębokości 6070 cm różnica była znacząca. W nawarstwieniach pojawił się żwir, często w postaci niewiel
kich otoczaków. W wykopach nie znaleziono zabytków archeologicznych, wydaje się więc, że
należy przesunąć wschodnią granicę stanowiska poza obszar objęty strefą ochronną autostrady.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.
Badania będą kontynuowane.

RUMIA, st. 24,
gm. loco, woj. gdańskie,
AZP 7 -4 2 /-

cmentarz przykościelny (okres nowożytny)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku przez mgr. Miro
sława Fudzińskiego (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez Urząd Miasta
w Rumi. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 120 m2.
Odsłonięto trumny i pochówki beztrumienne (?). Znaleziono monety, fragmenty cera
miki i szkta oraz dewocjonalia (krzyżyki i medaliki).

OKRES NOWOŻYTNY

ROŻNÓW, st. 1.
gm. Gródek n. Dunajcem,
woj. nowosądeckie,
AZP 108-64/1
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Wyniki badań zostaną opublikowane w czasopiśmie „Pomorania Antiqua”.
Sąspów, st. 18,
gm. Jerzmanowice-Przeginia,
woj. krakowskie

patrz: neolit

Sędzin Drugi, st. 23,
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie

patrz: neolit

SĘKOWICE, st. 11,
gm. Gubin,
woj. zielonogórskie,
AZP 62-06/13

nowożytne założenie obronne typu „wieża na kopcu” (XV/XVI w.)
Rozpoznawcze badania sondażowe, przeprowadzone w dniach od 24 lipca do 28 sierpnia
przez dr. Jarosława Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej
Górze z siedzibą w Świdnicy), z udziałem mgr mgr Małgorzaty Lewczuk, Krzysztofa Garbacza
i Roberta Lemińskiego. Finansowane przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. Pierwszy sezon badań. Założono 2 wykopy: 1 —o po
wierzchni 24 m2, głębokości około 3 m, 11 —o powierzchni 6 m2, głębokości około 2 m. Łącz
nie przebadano 30 m2.
Stożkowaty kopiec z ceglaną wieżą na szczycie ma około 4 m wysokości, średnicy u pod
stawy około 60 m, a u góry 50 m. Wieża, z licznymi przebudowami, zachowana jest do wyso
kości 4,34 m, u podstawy ma wymiary 9,25 x 8,55 m. Obok znajdował się XlX-wieczny dwór,
rozebrany w latach 90. na materiał budowlany, a 30 m na wschód zlokalizowany jest budy
nek gospodarczy, obecnie w ruinie. Całość tworzyła folwark. W wykopie I osiągnięto pia
szczysty calec i ławę fundamentową wieży, znajdującą się na poziomie podsiąkania wody z fo
sy. W wykopie 11 osiągnięto calec i ławę muru kamienno-ceglanego, przylegającego do wieży
od strony wschodniej. W zaprawie wapiennej muru, na głębokości około 90 cm licząc od
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obecnej powierzchni, znaleziono fenig miasta Zgorzelca z 2 połowy XV w. W obu wykopach
zinwentaryzowano liczne układy różnych murów kamienncxeglanych, pochodzących zapew
ne z różnego rodzaju i w różnym czasie wznoszonych przybudówek wieży, których charakter
jak na razie nie jest możliwy do zdefiniowania. Uzyskany materiał ceramiczny jest silnie
rozdrobniony. W sumie zewidencjonowano ponad 1000 większych ułamków ceramiki, ponad
1100 fragmentów kafli garnkowych, około 700 ułamków kafli płytowych (renesansowych,
barokowych i współczesnych), ułamki dachówek, fragmenty rur piecowych, szkła (głównie
okiennego), gwoździe, haki żelazne, kłódkę żelazną, przepalone fragmenty przedmiotów brą
zowych i żelaznych oraz kości zwierzęce. Z bruku dawnego podjazdu wyeksplorowano 5 gotyckich ceglanych kształtek, co może świadczyć o dużo wcześniejszych korzeniach osadni
czych budynku. Analizowana ceramika nie potwierdza jednak tej tezy: 20% zbioru stanowią
różnego rodzaju kamionki, 39% ceramika kremowożółta, 31% ceglastoczerwona, 4% późna
stalowoszara, 6 % inna, w tym współczesna. Zbiór zatem nie może być datowany wcześniej
niż na przełom XV i XVI w.
Skibice, st. 1,
gm. Grabowiec, woj. zamojskie

patrz: neolit

Służewo, st. 28,
gm. Aleksandrów Kujawski,
woj. włocławskie

patrz: późne średniowiecze

Sochaczew,
ul. Warszawska 5, st. 13,
gm. loco, woj. skierniewickie
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

patrz: późne średniowiecze

SOSNOW1EC-S1ELEC,
Zamek Sielecki,
gm. loco,

·
zamek nowożytny (XVII w.)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w związku z planowanym remontem zamku
przez mgr Teresę Kosmalę. Finansowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

woj. katowickie,
AZP 9 8 -4 8 /-

w Sosnowcu. Pierwszy sezon badań. Wykonano 5 wykopów o łącznej powierzchni 0,52 ara
na dziedzińcu zamkowym i 5 wykopów o łącznej powierzchni 1 ara przylegających do ściany
zachodniej części pałacowej zamku. W sumie przebadano powierzchnię 1,52 ara.
Zamek datowany jest tablicą inskrypcyjną na lata dwudzieste XVII w. Zródla pisane po
świadczają funkcjonowanie dworu w Sielcu w 1403, a w 1430 r. fortalicjum Sielec.
Na całość zachowanego założenia składają się następujące elementy: pałac w skrzydle
zachodnim —jednopiętrowy, podpiwniczony; dwa skrzydła boczne zamykające od północy
i południa kwadratowy dziedziniec, tworzące rodzaj ganków komunikacyjnych; dwie naroż
nikowe baszty — północno-wschodnia i południowo-wschodnia. Celem badań było określe
nie chronologii obiektu, odczytanie jego pierwotnego planu oraz zbadanie nawarstwień ziem
nych na zewnątrz budowli, założenie wykopów archeologicznych w piwnicach zamku nie
było bowiem w tym sezonie możliwe. Istotne było także sprawdzenie czy murowany zamek
nie został ulokowany w miejscu starszej budowli. W związku z tym, że obiekt był użytkowany,
a także przeszedł gruntowny remont w latach 1978-1979, w tym remont instalacji liniowych,
ogromna część powierzchni wokół obiektu została zniszczona. Wykonano wtedy także izolacje
pionowe murów fundamentowych do głębokości 1,60 ni, niszcząc warstwy kulturowe. W tej
trudnej sytuacji dokonano następujących ustaleń:
- obiekt pierwotnie posiada! skrzydło wschodnie, po którym zachowały się mury fun
damentowe i zasypisko piwnic,
- stwierdzono występowanie warstw kulturowych datowanych na XIV-XV w. w wyko
pie usytuowanym przy ścianie wschodniej części pałacowej zamku, związanych z budową czę
ści pałacowej,
- ściany fundamentowe ganków komunikacyjnych i ściany skrzydła zachodniego (pa
łac), rozpoznane od strony dziedzińca, zbudowano różną techniką, fundamenty ganków są
młodsze,
- rozpoznano mury fundamentowe zamurowanych wejść od strony dziedzińca do skrzydeł
północnego i południowego, usytuowanych odmiennie od funkcjonujących obecnie,
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