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Faza VI. W latach 1861-1864 Henryk Burghard Abegg 
przedłuża łącznikiem barokowe skrzydło w kierunku zachodnim 
do ściany budynku fazy IV.

Faza VII. Kolejny właściciel Henryk Heydebrand w  latach 1Θ95-1906 przebudowuje zamek.
Wydobyte zabytki ruchome to głównie fragmenty 

średniowiecznej ceramiki.
Badania zostały zakończone, materiały znajdują 

się w PAK PP PKz Oddział Wrocław.
OPŁOCZYN patrz
woj.włocławskie neolit
Stanowisko 5
PŁOCK-Stare Miasto FP Pracownie Konserwacji
ul. Grodzka 14/16 Zabytków
Stanowisko 1 Pracownia Archeologiczno-

Konserwatorska 
Oddział w Warszawie

Badania prowadził mgr Dariusz 
Makowski. Finansował WKZ w Płoc
ku. Pierwszy sezon badań. Zabu
dowa działki miejskiej - Blok 
Miejski I /XIV-XVII wiek/.

W związku z realizacją programu rewaloryzacji za
budowy Bloku I Staromiejskiego Zespołu Zabytkowego w Płocku, 
przeprowadzono badania na stanowisku 1 przy ul.Grodzkiej 14/ 
16. Za lokalizacją wykopalisk w tym miejscu przemawiał fakt 
prowadzenia tu wcześniej wykopalisk /w 1979 r. oraz w 1981г./, 
Słabe procesy urbanizacyjne, jakie występowały na terenie 
miasta w przeszłości dawały szansę na uzyskanie w miarę 
kompletnego obrazu rozwoju zabudowy działki miejskiej od 
czasu lokacji do dnia dzisiejszego. Poważnym problemem 
okazała się niezbyt dokładnie zinwentaryzowana sieó insta
lacji komunalnych, niszcząca w dużym stopniu relikty archi
tektury.

W trakcie badań otworzono pięć wykopów archeolo
gicznych oraż kontynuowano prace w wykopie Zp1981 r. Całko-' 
wita powierzchnia wykopów wynosi ponad 100 m · Calec osiąg
nięto na poziomie od 3,5 do 5,5 m od poziomu użytkowego, 
współczesnego.

W wyniku badań odsłonięto fundament oraz ścianę 
ceglaną z fragmentami gllfów okiennych obiektu zamkniętego.
Vie wnętrzu odsłonięto fundamenty dwóch pieców, grzewczego 
i gospodarczego. Plan obiektu zrekonstruowany jest hipote
tycznie ze względu na zniszczenia spowodowane XIX-wieczną 
architekturą oraz instalacjami komunalnymi. Obiekt datowa
ny jest na XIV-XV wiek. Odsłonięto również kamienny funda
ment oraz zniszczoną ścianę obiektu w konstrukcji szachul-
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cowej, datowane na XIV wiek. Ha ̂wcześniejszym obiektem 
architektonicznym związanym z pierwszym poziomem osadniczym jest półziemianka z zachowanymi fragmentami ścian z 
dartych bali dębowych w dużej mierze zbutwiałych. We wnęt
rzu odsłonięto pozostałość po piecu grzewczym oraz po wę
dzarni, Obiekt datowany jest na pierwszą połowę XIV wieku. 
Architektura murowana, azachulcowa i najwcześniejsza drev/- 
niana koncentrują się w poł dniowo-wschodniej części dział
ki miejskiej od strony ul.St.Małachowskiego.dawniej św. 
Michała; natomiast od strony ul. Grodzkiej występuje zabu
dowa drewniana o przeznaczeniu gospodarczo-produkcyjnym. 
Całość materiału archeologicznego datowana jest na XIV- 
XVII wiek.

Materiały archeologiczne i dokumentacja znajdują 
się w PAK PP PKZ Oddział Warszawa.

Badania będą kontynuowane.
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Polska Akademia Nauk 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej
§akład Archeologii Polski 
Środkowej w Lodzi 
Muzeum Y/armii i Mazur 
w Olsztynie

Kierownikiem badań był Ęrof.dr 
Andrzej NadolskI, bezpośrednio w 
terenie prace prowadzili doc.dr 
hab.Andrzej Nowakowski /kierujący 
ekspedycją PAN - stanowiska 24,25, 
26/, dr Marian Głosek, dr Zdzisła
wa Y/awr z on ows ka, mgr Marcin Le
wandowski, mgr Marek Olędzki /au
tor sprawozdania/ oraz mgr Romuald 
Odoj z Muzeum Warmii i Mazur /sta
nowisko 1/ przy współpracy z antro
pologiem dr.Bogdanem Łuczakiem z 
UŁ. Finansował Y/KZ w Olsztynie. 
Drugi /po wznowieniu/ sezon badań. 
Pobojowisko z 1410 r.

Na stanowisku 1 /kaplica/ kontynuowano prace z lat 
1958-1960 i 1980. Badania potwierdziły ustaloną wcześniej 
dwufazowość budowy kaplicy oraz fakt ostatecznego zniszcze
nia obiektu w 1414 r. Przy kaplicy odkryto 7 pochówków po
chodzących z XVII-XVIII w. /z czasu kiedy Kaplica była już 
ruiną/ oraz kilka skupisk kości na wtórnym złożu. 'V/ jednym 
ze 3 kup is к stwierdzono fragmenty rękavricy pancernej. Prócz 
tego luźno odkryto liściowaty grot strzały.


