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sprzed okresu budowy zamku krzyżackiego /Xm/XIV w . / ,  oraz weryfi
kacja wzmianki w dokumencie Łowickim z 1222 roku pod nazwą Copriven 
/Koprzywno ?/ jako "ęuondum castrum".

Pokrzyżacki zamek w Pokrżywnie założony na cyplu krawędzi wy
soczyzny, składa się z trzech części, do dziś wyodrębnionych jako od
dzielne człony tzw.zamku wysokiego, zamku średniego i przedzamcza ze
wnętrznego.

Założono trzy wykopy badawcze o łącznej powierzchni 36 m  ̂ na 
terenie zamku średniego w miejscach nie zajętych zabudową średniowiecz - 
ną.

Szczególnie interesujących odkryć dostarczył wykop IH usytuowany 
w środkowej partii zamku średniego, gdzie na głębokości 3 ,2  m natrafiono 
na wczesnośredniowieczną warstwę osadniczą, spoczywającą na głębokości 
3 ,6  m, bezpośrednio na warstwie humusu pierwotnego. Na zawartość jej 
złożyła się ceramika, kości zwierzęce, spalenizna, polepa, drobne węgle 
drzewne i zbutwiałe drewno. Funkcjonalnie z tą warstwą wiązać można 
odsłonięty w wykopie 1, założonym na skarpie /w miejscu domniemanych 
obwałowań/, wału drewniano-ziemnego, którego ruszt zachował się na 
wysokości 140 cm.

Badania w Pokr żywnie będą kontynuowane w celu wyjaśnienia roli 
i ustalenia dokładnej chronologii grodu wczesnośredniowiecznego.

POLANOWICE, pow. Lubsko patrz
okres halsztacki

POZNAŃ - STARE MIASTO patrz
ul.Kramarska 25 średniowiecze
Stanowisko 10

POZNAŃ - OSTROW TUMSKI Muzeum Archeologiczne
Katedra w Poznaniu

Badania prowadziła mgr Eliza Naumowicz-Śmigiels
ka oraz mgr Krystyna Dębska-Luty /autorka spra
wozdania/. Podgrodzie. Okres wczesnośredniowiecz
ny/IX/X -XIII w. / .

Badania ratownicze w obrębie katedry poznańskiej podjęto w związku 
z przebudową centralnego ogrzewania i budową kotłowni. Prace prowadzono 
w obrębie zakrystii północnej /prałackiej/ na powierzchni około 56 m .
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Stwierdzono:
1/ ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego z IX/X - 1 poł.X w.

/tylko ułamki ceramiki naczyniowej/
2/ podgrodzie o wnętrzu moszczonym drewnem od poł.X w.
3/ warstwę pożarową związaną z najazdem Brzetysława w 1038 r .
4/ warstwę zaprawy wapiennej związanej z wzniesieniem katedry romań

skiej w poł.XI w.
5/ osadnictwo od poł.XI do początków XIII w. z obiektem mieszkalnym 

z zachowanym wycinkiem podłogi drewnianej datowanym na XI1/XI11 w.
6/ po wyrównaniu terenu wzniesiono kaplicę gotycką z zachowanym frag

mentem posadzki ceglanej z XIV/XV w.
V trakcie badań znaleziono materiał ceramiczny, osteologiczny, 

ichtiologiczny jak również wyroby z rogu i kości /2 łyżwy/ i innych su
rowców.

Przeprowadzone badania wykazały istnienie osadnictwa o charakte
rze trwałym po połowie X w. i umożliwiły prześledzenie narastania osad
nictwa do XIV w. W wyniku badań ustalono również rzędne zalegania calca, 

uzyskując konkretne dane do rekonstrukcji pierwotnej topografii tego re - 
jonu.

PRZEMYŚL - ZAMEK patrz
okres nowożytny

PUŁAWY - WŁOSTOWICE patrz
Stanowisko 1 okres wpływów rzymskich

RACIĄŻ , pow.Tuchola Katedra Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego

Badania prowadził doc.dr Jerzy Kmieciński.Sprawoz
danie opracowała mgr Wanda Wesołowska. Finanso
wał Uniwersytet Łódzki i Urząd Powiatowy w Tucho
li. Szósty sezon badań. Grodzisko wczesnośrednio
wieczne, stolica kasztelanii /XI - XIII w^/.

Prace prowadzone w północno-zachodniej części grodu, kontynuując 
badania nad charakterem jego zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. P rze
badano powierzchnię 212 m . Eksplorowano dwa następne obiekty mieszkał-


