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Przy kazamatach zachodnich kontynuowano eksplorację wnętrza 
drugiej budowli bramnej z końca XV wieku. Uchwycono również dalszy 
przebieg zewnętrznego lica murów budowli oraz odkryto poziomy użyt
kowe przed portalem bramnym. Odkryto ponadto fragment wału ziemne
go oblicowanego kamieniami i dochodzącego do budowli od stropy połud
niowej.

Przy tzw. baszcie Bony odkryto najwcześniejszy poziom użytkowy 
dziedzińca gospodarczego zamku z 11 połowy XV wieku. Uzyskano dużą 
ilość materiału zabytkowego, głównie z XVII wieku, pochodzącego z 
warstw zasypowych. Poziomy użytkowe z XV 1 XVI wieku dostarczyły 
Ciekawych fragmentów naczyń i kafli.

Badania będą kontynuowane.

OLKUSZ, patrz
woj. katowickie średniowiecze

PODGRODZIE, gm. Ćmielów patrz
woj. tarnobrzeskie średniowiecze

POZNAN Muzeum Archeologiczne
Rejon kościoła św.Marcina w Poznaniu

Badania prowadziła mgr Krystyna Dębska-Luty. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. 
Pierwszy sezon badań. Okres nowożytny.

Celem badań było zlokalizowanie osady koło kościoła św.Marcina, 
ustalenie jej metryki i typu. Istnienie bowiem w połowie XIII wieku na 
lewym brzegu Warty kościoła pod wezwaniem św.Marcina potwierdza do
kument z 1252 roku.

Badaniami objęto teren wzgórza na południe od kościoła do ul.Wy<- 
sokiej. Założono 5 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 31 m^. 
Nie natrafiono na jakiekolwiek ślady osady wczesnośredniowiecznej ani 
średniowiecznej. Stwierdzono jedynie, że badany teren był użytkowany
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od XVI-XVHI wieku. Większość materiału archeologicznego stanowi ce
ramika. Znaleziono ponadto luźno monetę Kazimierza Jagiellończyka.

Badania będą kontynuowane.

POZNAN - STARE MIASTO patrz
ul.Kramarska 17/18 średniowiecze
Stanowisko 10

POZNAN - STARE MIASTO patrz
ul.Wroniecka 11/12 średniowiecze
Stanowisko 9 /fosa/

PRZEMĘT, gm.Mochy patrz
woj.leszczyńskie okres halsztacki
Stanowisko 1

PRZEMYŚL patrz
Zamek średniowiecze

RADOM Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska P .P .PK Z  
Oddział w Kielcach

Badania prowadził mgr Edward Ćwiartek. F i
nansował WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon 
badań. Byłe Kolegium Pijarakie z XVM-XIX w.

W związku z adaptacją zezpołu popi jar słd ego na budynek muzealny, 
rozpoczęto badania archeologiczne i architektoniczno-historyczne.


