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

zamek nowożytny
Nadzory archeologiczne, przeprowadzone przez mgr Barbarę Szybowicz (Biuro Studiów 

i Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej).
Prowadzono prace badawcze przy systemie renesansowych umocnień zamku Czarnowskich.

Ruda, st. 3 /4 /5 /6 , patrz: wczesna epoka żelaza 
gm. Grudziądz, woj. toruńskie

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 60- 
70 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).

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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