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PtAW NlOW ICE, st. 1,
gm. Rudzieniec, 
woj. katowickie,
AZP 9 5 -4 2 /-

obozowisko z epoki kamienia 
ślady osadnictwa późnośredniowiecznego 

Badania sondażowe, przeprowadzone przez mgr E. M. Fołtyn (Uniwersytet Śląski w Ka
towicach). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad. Pierwszy sezon ba
dań. Sondaże o łącznej powierzchni 131 m2 założono przy zachodniej krawędzi wybierzyska 
piasku, w hipotetycznej strefie odkryć z okresu międzywojennego (1932, 1937) oraz na pół
noc od tego obszaru.

Zastano następujący układ stratygraficzny: poziom trój- i dwudzielnego humusu o miąż
szości 25-65 cm, poniżej poziom bezstrukturalnych piasków drobno- i średnioziarnistych 
barwy żółtej, w stropie przechodzących miejscami w poziom wmywania z naskorupieniami 
orsztynowymi. Nie ujawniono pewnych obiektów o pradziejowej bądź średniowiecznej chro
nologii. Wśród często pojawiających się jam rozpoznano jedynie formy naturalne w postaci 
struktur pokorzennych oraz współczesne formy antropogeniczne (m.in. ślady dołów po eks
ploatacji piasku). Nie stwierdzono warstwy kulturowej. Materiał ruchomy był ubogi i mało 
charakterystyczny. Pozyskano 18 ułamków naczyń późnośredniowiecznych i nowożytnych oraz 
rdzeń krzemienny z epoki kamienia. Wszystkie zabytki zalegały w humusie. Sądząc z nikłych 
śladów kulturowych (uwzględniając nawet znaczne zniszczenie), stanowisko miało charakter 
co najwyżej krótkotrwałego obozowiska.

Płock, pl. Narutowicza 5 patTZ: wczesne średniowiecze

PŁOCK, PSM 52, 
pl. 13-tu Straconych, 
AZP 50-54/52

miasto średniowieczne i nowożytne (XIV-XV1 w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od sierpnia do września 

przez mgr. Andrzeja Gołembnika (Zespól Archeologiczno-Konserwatorski „ARCHEOPAG”, 
Ostrówek, ul. Kościuszki 25). Finansowane przez Urząd Miasta Płocka. Pierwszy sezon ba
dań. Przebadano powierzchnię 298 m2.

Założono dziesięć wykopów. Wykopy od A do E tworzyły jeden ciąg i miały na celu odsło
nięcie reliktów kościoła Św. Ducha. W wykopach F i H starano się uchwycić granicę między 
placem przykościelnym a zabudową wnętrza bloku. Określenie charakteru tej zabudowy pró
bowano uzyskać w wykopach J i K. Zadaniem wykopu G było rozpoznanie zabudowy miesz
kalnej wzdłuż ulicy. W trakcie badań wydzielono i opisano 425 warstw i 85 obiektów nieru
chomych, wykonano 172 rysunki terenowe i fotografie, zebrano i zinwentaryzowano 7000 
przedmiotów.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w archiwum PSOZ w Płocku.

Podlęże, st. 12, 
gm. Niepołomice, 
woj. krakowskie

patrz: neolit

Podzamcze-Góra Birów, st. 1,
gm. Ogrodzieniec, 
woj. katowickie

patrz: paleolit

ШЁЁЯЁШЁЁШШЁЯЁЁЁЯШ
POLKOWICE-Starc Miasto, 
kw. A, BI i B2, 
gm. loco, 
woj. legnickie,
AZP 71-19/-

miasto późnośredniowieczne i nowożytne 
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Wacława Pogorzelskiego (Muzeum 

Archeologiczno-Historyczne w Głogowie). Przebadano powierzchnię 1438,75 m2.
Wyeksplorowano 31 obiektów nieruchomych, 7870 fragmentów ceramiki, 1430 frag

mentów kafli, 7 przedmiotów metalowych, 69 fragmentów przedmiotów szklanych i szydło 
kościane.

Poznań, pi. Kolegiacki patrz: wczesne średniowiecze

ЯШШЁЯШШШЁЁ^ШЁШШ
Poznań, ul. Rynek Sródecki 4 patrz: wczesne średniowiecze
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