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pozwolił na uzyskanie przesłanek dotyczących funkcji nasypu, nie potwierdzono również 
sugerowanej wcześniej wczesnośredniowiecznej metryki obiektu. Znalezione w przypowierz
chniowej warstwie wykopu ułamki ceramiki naczyniowej (7 fragmentów), z wyjątkiem jednego 
„pradziejowego” (?) z poziomu nasypowego, wypalane były w atmosferze utleniającej i pre
zentują cechy typowe dla garncarstwa nowożytnego. Nie dokumentują one osadniczego uży
wania kopca, a raczej informują o wtórnych ingerencjach, być może związanych z funkcjono
waniem na tym terenie zabudowy jednodworczej, której tradycje kontynuuje istniejące 
gospodarstwo. Definitywne rostrzygnięcie kwestii chronologiczno-funkcjonalnych stanowi
ska mogą przynieść jedynie badania wykopaliskowe o znacznie szerszym programie eksplora
cyjnym.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w PSOZ w Sieradzu.
Badania nie będą kontynuowane.

Petrykozy, st. 6 , gm. Białaczów, 
woj. piotrkowskie

patrz: wczesne średniowiecze

Piotrków Trybunalski, st. 12 patrz późne średniowiecze

Płock, PSM 52, 
pl. 13-tu Straconych

patrz: późne średniowiecze

Płock, PSM 53, 
pl. Narutowicza

patrz: wczesne średniowiecze

Polkowice-Stare Miasto
kw. A, Bl i B2,
gm. loco, woj. legnickie

patrz: późne średniowiecze

POZEZDRZE, st. 1,
gm. loco, 
woj. suwalskie,
AZP 16-74/-

nowożytny warsztat garncarski (XVI-XIX w.)
Ratowniczo-sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Jerzego Marka 

Łapo (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie). Finansowane przez Muzeum Kultury Lu
dowej w Węgorzewie i Urząd Gminy Pozezdrze. Pierwszy sezon badań.

Badania podjęto po odkryciu fragmentów ceramiki nowożytnej w wykopie inwestycyj
nym. Odkryto jamę odpadkową warsztatu garncarskiego. Fragmenty naczyń ceramicznych 
miały cechy warsztatów wiejskiego i miejskiego.

Materiały przechowywane są w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Poznań, pl. Kolegiacki patrz: wczesne średniowiecze

Poznań, Wzgórze Św. Wojciecha patrz: późne średniowiecze

PRZEDBÓRZ, st. 7,
gm. loco,
woj. piotrkowskie,
AZP 81-55/9

miasto nowożytne (XVII-XX w.)
Ratownicze przedinwestycyjne badania wykopaliskowe, przeprowadzone w październiku 

przez mgr. Aleksandra Andrzejewskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i Pra
cownia Dokumentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej A. Andrzejewski, T. Grabarczyk). 
Finansowane przez Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszy sezon badań. 
Na działce położonej w strefie zabytkowej miasta, u zbiegu ul. Mostowej i Krakowskiej, wyko
nano 2 wykopy oraz nadzorowano karczunek rosnącej między nimi topoli. Łącznie przebada
no powierzchnię 1 0 0  m2.

Zgromadzono zbiór materiału ruchomego liczący 3068 zabytków, ujętych w 123 pozycje 
inwentarzowe. W  wykopach zarejestrowano relikty fundamentów trzech budynków. Odkry
ty w wykopach 1 i II budynek datowano na XVII w., drugi — na przełom XVIII i XIX do 
przełomu XIX i XX w., trzeci, odkryty również w wykopie II, nastawiony na budynek nr 2, 
na początek XX w. Nawarstwienia ziemne o charakterze niwelacyjnym związane są z porząd
kowaniem terenu po rozebraniu funkcjonujących tu budynków. Skromne pozostałości fun
damentów nie pozwalają na określenie rzutu budowli i ich funkcji.
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