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FOZHAif Muzeum Archeologio entRejon koÄolol» rfw.Harolnt « Posnanla

Bkdani« prowadiił· «gr Rrretyn* Dfb*k*-Lttty. fistnsonio HuMum Archeologiom· * Ponuaiu· Srugl MBoa b«d*ń. ânduiowleosx» 1 okr·· no
wożytny*

Kontymiowano badaal* aajaoe na celu slokalisowanie oaady swląsanej в kościoła· św.MaroIna, wymieniony« » śródłaoh ■
Uli wieku.

Badania na terenie preylegaj 407a do kośoioła od «trony 
wachodnlej preeprowadsono natoaa sonda*7 i wierceń kontrolnych« 
Doataroeyły on« wyłąosnie materiałów nowoŁytnyoh, a cały teren noal ślady dsiałalnośol budowlanej в XVIII wieku, kiedy to 
wanlealono w ty* aiejaou wleAf kośoioła i dswonnioe.

Pray aurae eaohodniej fasady wytyoaono wykop natrafiająo 
na omentarayako, którego górne partie aostały вп1ааовом ■ trakcie kolejnych reaontów kośoioła. X waretwy tej, o aląiaao- 
śol 1,50 ■, poohodal pótnośrednlowleotay i nowotytny materiał ubytkowy w poataoi llozoyoh kości ludakloh, frajpantÓw oera- aiki naoiyniowej, daohówek i aakła witraàowego. 9 dolnych partiach odsłonięto pochówek aakieletowy be* koaoi atóp, które 
uległy aniaaoBeniu pray aakładaniu fund**· ntów kośoioła, naj
prawdopodobniej w 1516 roku. Zalegająca ponitej waratwa grubo- 
slarniatago toiru /nadoalcowa/ doataroayła nleiios&ego matar- iału sabytkowsgo w poataoi ułamków naoayń в XXV/XV w*

W poasuklwanlu oaady éwlftomarolńakiej preeprowadsono wier- 
o«nla na t«r«ni· bardslaj oddalonym od kościoła, a mlanowioie 
w podwórsaob poaeaji prsy ul.Osarwoauj Araii 24 1 30* ®dile natrafiono tylko na warstwy a okreau nowożytnego« salegające bes- pośrednio na oalou.

Badania w réjoui· kościoła Św. Maro 1ла, в uwagi na trudności terenów·, aostały łakońcuone.

PQZHJUf Hus«um Archeologiom·Star· Ml·*to ш poxnanlu
Stauovlakat 11*12*13

Badania prowadaił mgr Zbigniew Karoloaak.Finansowało Kux«un Archeologiosn« w Fosnaniu, Miasto iredniowieczne, lewobrsekne - kwartał 
północny 1 wschodni, pareele budowlane,ulioe 
- trakty /średniowleoee, огаау nowożytne/.

W trakoi« nadsoni prao budowlanych, w wykopią pod васbodnią Ścian« wanoaBonago budmku, w paaie długości В a, odsło
nięto stratyfikacje ulicy SluearwkieJ - jednej в boo*nyoh,dru-

Stanowisko nr 11 /u l.Ś lu sarska 5/



goriadnyoh artaril komunlkaoyjnyoh w aiedoie· WVrdàniono * su* ■1· 2Θ uwar*twi»d, lWiąeanyon s u âyt kowanie· ulioy, poosą« · 17 
od 4r*dalowi«osa po oaaay wapdłcBeane.

Рояion piexvasy, drogi grunt0««J f uchwycony η· głębokośol 
2,8 - 3*0 n poniàej obecnego, poohodii najprawdopodoonłaj в 
drugiej połowy XIII «leku.

Poaioa drugi drogi, uohwyooay a* głebokoioi 2,5 - 2,6 ■ 
poniftej ob·od·go, r*pr*iantuj· równie* dróg* gruntową, a wito 
o najniftas· kategorii t«ołmloBiie J, niej в o u d  mosiosoną drew- 
a··, wyrównaną i sagfSBCBofią ргмв użytkowników niewymiaro- 
«2« aateriałe« kaaienny*. Pobio· ten datowaó aodna na H T  - 
XT « .

Kolejne рожloan stanowią uwarstwienia ffiąśąo· sly a uiyt- 
kowaai«a terenu я XTI - XTIII wieku /0.5 - 2,5 a poniiej po
słom ob*onego/ отав « XIX i XX wieku /0,0 - 0,5 ■ роа1в«3/·

Odsłonlęt· na linii frontu parti· fundamentów· atojao»eo 
« ty« «UJaou do 194$ v* budynku alesakalnego, ujawniły fakt uAyoia do loh wzniesienia okrągłyeh kanleni o średnloy 1,0 a, 
gjraboéoi 0,4 a - rodaaju podstaw pod basy koluan, wykorsywta- nytül niezgodnie в ieb pierwotny* prieanaoieniera, o oaya swlad- 
osy wtopieni· ich « łew« fuadaaeatową·
Par··la /d*laika budowlana/ sajfta sostała ргв«в wsnlaaiany tu aapwwne po roku 153É ourowany budynek aiasikalny»

frtaaowlako nx Î2 У Ш » ¥ « п И о к а  14/
V trakoie aadaoru prao reaoatowyoh budynku, « oa«<oi tyl

nej , pode»aa gltbienta plsnloy. pod bruki··, w aswaratwieniaoh Dowotytaroh. иаувкасо bdIÓt /ska»/ aonet ΧΤΙΙ/ΧΤΙΙΙ - wieo*- 
oy*h, polaklob ssóetakdw Jana Kaslaisrsa, Jana III, pruskloh 
Pr*d«ryfca Wilhalaa, traykrajoarówek auatriaokloh Leopolda 1 
Jda«fa I oraa gulden brunćwiokl Augusta - я eusle 26 aituk. Ebldr ten Boatał ukryty prawdopodobni· * określ· trwania wojny 
półaooaaj /1700-21/» Odsłonięta w piwnioaoh xwarwtwiaola, sa- wi*rały aaterlał od XIII do χΤΙΙΙ w. włąosnl·» prsed· waayat- 
kia owraaik« naoaynlową.

Kontynuowany jsat nadal nadaór areheologiosny obiektu* 
nr 13‘ /ni. Wodna 24/

W trakel· prao Bisanyoh, swiąsanyob в naprawą instalacji wodociągowej я wykopie usytuowanya pośrodku ul.Wodnej, na ui *  bokosol2,0 a poniMj oboonsgo po в łomu, narussono dre dni owito i- oy posioa ubytkowania t«r«nu, datowany aateriałea na XIV-i? w.
S konaa· odwierty erobeologicaa· poswollły na etwierdzenie /na tbokoJoi 2,8 - 3,0 a poniiej posłowi ob«on·go/ Istnienia pieni··· go posloau drogi - traktu, gruntowej, datowanej na dru-
C poł. XIII w· Uwarstwienia p&nl«JsBe. o Hóryoh Istnieniu 

ladosyć boś· Jedyni· wydobyty aaterlał, byty пагиавопе na 
tya odoinku, wkopaal BWiąsanyai u usbrojenlea instalaeyjnya terenu w XIX/XX w*

Prao· sakońosono*
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