
Andrzej Mierzwiński,Sławomir
Moździoch,Lidia Nowacka

Wrocław, ul. Drobnera, st. 1, AZP
80-28/-
Informator Archeologiczny : badania 30, 315

1996



Wierzyce, st. 11,
gm. Łubowo, woj. poznańskie

patrz: wczesna epoka żelaza

Wincentów, st. st. I, III, 
gm. Góra Kalwaria, 
woj. warszawskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

WŁOCŁAWEK-Stare Miasto, 
ul. Matebudy 15-Tumska 8 , st. 3, 
AZP 4 7 -48 /-

miasto nowożytne
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez dr. Leszka Wojdę (Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego). Dziesiąty sezon badań. Przebadano powierzchnię 24 m2, o łącznej 
kubaturze 60 m \

Zinwentaryzowano 967 zabytków, w tej liczbie: 395 fragmentów ceramiki naczyniowej, 
74 fragmenty kafli piecowych, 41 fragmentów szkła, 18 fragmentów przedmiotów metalo
wych i 44 fragmenty kości zwierzęcych. Prace prowadzone na miejskiej działce odsłoniły 
ślady zabudowy z XV1II-XX w. Badania będą kontynuowane.

Wojnicz, st. 1,
gm. loco, woj. tarnowskie

patrz: późne średniowiecze

Wola Bachorna, st. 4,
gm. Zakrzewo, woj. włocławskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Wrocław-Mokra, st. 1 patrz: późne średniowiecze

Wrocław-Ołbin,
ul. Jedności Narodowej

patrz: późne średniowiecze

Wrocław-Stare Miasto patrz: późne średniowiecze

WROCŁAW,
ul. Drobnera, st. 1, 
AZP 8 0 -2 8 /-

osada otwarta, przedmieście (okres nowożytny)
Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzór nad pracami przygotowawczymi plac budowy 

hotelu „Park”, przeprowadzone w miesiącach od lipca do sierpnia przez dr. dr. Andrzeja Mierz
wińskiego, Sławomira Moździocha, mgr Lidię Nowacką (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk). Finansowane przez Best Eastern Plaza Hotels, sp. z o.o. Pierwszy sezon badań.

Nieznaczna głębokość wykopów przygotowujących plac budowy zadecydowała, że udało 
się uchwycić ograniczoną sekwencję warstw, głównie związanych z zabudową o charakterze 
późnonowożytnym i współczesną, wzdłuż dawnego biegu Mathiasstraße. Tylko na placu bu
dowy hotelu uchwycono sekwencję górnych nawarstwień na zapleczu dawnej zabudowy. Sto
sunkowo późnej chronologii nawarstwień nie przeczy obecność nielicznej ceramiki późno
średniowiecznej, zalegającej na wtórnym złożu w warstwach rozbiórkowych i niwelacyjnych. 
Ze wszystkich obserwowanych wykopów uzyskano wyjątkowo ubogi ruchomy materiał zabyt
kowy, bo reprezentowany zaledwie przez 58 fragmentów ceramiki naczyniowej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym — Oddział 
Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Wyniki badań zostaną opublikowane w „Silesia Antiqua”. 

Badania będą kontynuowane.

Wrocław, ul. Piłsudskiego patrz: późne średniowiecze

WROCŁAW,
ul. Piłsudskiego 13, 
AZP 8 0 -2 8 /-

miasto nowożytne (XIX-XX w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 17 do 29 października 

przez mgr. Karola Bykowskiego (AKME Zdzisław Wiśniewski). Finansowane przez ASCOPOL 
sp. z o.o. Przebadano powierzchnię 1100 m2.

Ustalono, że obecny poziom użytkowy jest około 90 cm wyżej niż w roku 1945. Calec 
w tej części Wrocławia znajduje się na głębokości 115,9-116,05 m n.p.m. W  zasypisku wyko
pu fundamentowego jednego z budynków znaleziono ceramikę z XIX i XX w. oraz część 
zastawy kuchennej w postaci sztućców produkowanych na terenie dzisiejszej Saksonii.
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