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zalegająoe w jej wnętrzu warstwy kulturowe. Plwnloa zamkowa ma 
wymiary 7,5 x 4,25 (w przybliżeniu, gdyż kształt jej Jest nie
regularny).

Miąższość zbadanyoh warstw wynosi 2,4 a. Zalegająoa piwni- 
oę ziemia składała się z dwóoh warstw. Najwyżej zalegała warst
wa rumoszu. Pod nią odsłonięto warstwę ziemi olemno-ezareJ. Za
wierała ona drobna ułamki naczyć glinlanyoh, ułamki naczyć 
azklanyoh, fragmenty kafli, kilka drobnych przedmiotów z żelaza 
oraz płytki oaglanej posadzki. Chronologia zabytków odałoniętyoh 
w wymienionej warstwie Jest rozbieżna. Obok nlelloznych ułomków 
oeramiki kultury łużyoklej, przypadająoej na okres haleztaokl(7)
znaleziono fragmenty naczyć z koćoa XII 1 c XIII wieku, dużą

>ilość oeramiki z XIV 1 XV wieku oraz ułamki naozyć szklanych 
z wieku XVH •

Płytki posadzkowe 1 fragmenty kafli pochodzą z XVI i XVII 
wieku. Jednocześnie należy dodać, że na częśolowo odsłoniętym 
dnie piwnloy, etanowląoym caleo zalegał rumosz, przypadająoy na 
wiek XVII.

Jak się więo wydaje piwnico na górnym zamku odrzyko.'sklm 
zasypana była w wieku XVII. Ziemię do zasypywania piwnicy brano 
ozęśolowo z dziedzlćoa zamku dolnego, na którym podczas badać 
prowadzonyoh w 1958 r. natrafiono na ślady osady kultury łu- 
żyoklej.

P Ł 0 0 K Zakład Archeologii Wczesno
średniowiecznej IHKM Pan

Badania prowadzili doo.dr Włodzimierz Szafraćski, finanso
wał ihkm p a n.



355

Badania przeprowadzono w dzielnioy staromiejskiej na za» 
pleozu rataeza. Doprowadziły one do odkryola na głębokośol 3 m 
XI7-wleczneJ paroell miejskiej na powlerzohnl półarowsj gotyc
kiego miasta zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego«

Uohwyoono poszczególne elementy składająoe się na oałoóó 
paroell, a mlanowiolet kwadratowy, o boku zaledwie 3-metrowym 
budynek mieszkalny z towarzysząoym mu budyneozklem gospodarozym 
ustawionym przy niewielkim podwórsozku« Zaobserwowano ślad só- 
lldnego opłotowanla posesji, które pojawiło się dopiero w 17 
stuleoiu« Dość dobrze zaohowany ostatni wlenleo zrębu domu ujaw
nił teohnlkę węgłowych zaolosów "na obłap", a ustawione dookol- 
nym rządkiem kołki wskazały na pleoionkową budowę óolanek kleol 
gospodarozej, pełniąoej zapewne funkcję śpiohlerzyka« Zarówno 
domostwo, jak 1 stodółka oraz podwórko posiadały tok gliniany«

Zawartość warstwy kulturowej wewnątrz domu (odizolowanej 
w plonie stratygrafioznym od X7-wieoznego poziomu warstwą kle
piska) zdradziło profesję jego mieszksóoa, którym okazał się 
ezewo« Odkryto wielką ilość kawałków skóry, wśród któryoh wys
tąpiły i fragmenty buolków damskiob z wydłużonymi gotyoklml no
sami, pantofli dzieoięoyoh i męskiob butów, liozne zrzynki skó
ry, oraz spleciona z rzemienia pętelka, zaplęole do kożuoha, 
wytwór rymarsko-kuónlerskl« Ponadto znaleziono zespół narzędzi 
praoyi dwa szydła, żelazne 1 koćoiane oraz brązowy naparstek«
Na uwagę zasługuje konoentracja wymienionych przedmiotów we 
wschodnim rogu izby na niewątpliwym mlejsou praoy rzemieślnika, 
gdzie natknięto się na szozątki/ odwróoonego do góry dnem garnka 
obok kamienia o płaskiej, gładkiej powlerzohnl kształtu kostki 
sześciennej«

Polowa analiza znalezionego w domu szewoa materiału osra-
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nieśnego, wśród którego występują ozernione skorupy siwaków z 
oharakteryetyoznym wybłyezozenien powierzohni w różne wzory, 
jak również znaleziona w warstwie oegła-paloówka o typowyoh wy- 
nlaraoii, wskazują na pojawienie się domostwa 1 jego istnienie 
w 2« połowie XIV wieku*

Stwierdzenie lokalizaoji XIV-wlecznej praoownl ezewaklej 
na jałowym oalou, zamyka szereg ldentyoznyoh obserwacji zebru- 
nyoh w olągu kilku lat w rejonie starego miasta 1 wynlkająoą z 
nloh konkluzją, że założone tu przez Kazimierza Wielkiego XIV- 
wieozne miasto powstało "na surowym korzeniu", że kolebka tysląo« 
letniego miasta ogranioza się głównie do odkrytego na wzgórzu 
Tumskim podgrodzia z X wieku 1 - sprawa najistotniejsza - że 
przestrzenny rozwój miasta szedł w kierunku północno-zaohodnlm 
zgodnie z biegiem Wisły, a nie na odwrót, jak to niekiedy sugero« 
weno* Tak wlęo kolosalna inwestyoja urbanistyczna Kazimierza 
Wielkiego zakoóozyłaby półtysląoletni prooee kształtowania i 
rozrastania się przestrzennego miasta Płooka od wozeanośrednlo- 
wieoznych zalążków w rejonie grodu i katedry po nowoozesny wte
dy, rozległy organizm miejski opasany solidnym murem oeglanym*
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