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ΡΟΖNAÄ-SТАДЕ MIASTO Muzeum Archeologiczneul. Dominikańska 9 w Poznaniu
ul. Szewska 5/6

Badania prowadził mgr Zbigniew 
Karolczak. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu. Drugi 
sezon badań. Oaada Д П /XIII -  
1 poł.XIII w./, miasto lokacyjne 
- kwartał północno-wschodni 
/średniowiecze, czasy nowożytne/.

Stanowisko obejmuje teren posesji przy u l.  Domini
kańskiej 9 1 u l .  Szewskiej 5/6. Badania mają charakter in 
terwencyjny, wiążąc się  z prowadzonymi na tym terenie praca
mi budowlanymi w wykopie o wymiarach 15 x 20 m, który podda
no stałemu nadzorowi archeologicznemu*
Odsłonięta stra ty fikacja  stanowiska zawiera 20 uwarstwień, 
wiążących się z użytkowaniem terenu począwszy od średnio
wiecza po czasy współczesne, w czterech poziomach horyzon- 
talno-chronologicznych. <

Poziom pierwszy, najstarszy /warstwy I i  II/ re
prezentuje osadę z końcowej fazy В okresu wczesnego śred
niowiecza /XII/XIII-1 poł.XIII w./.

Poziom drugi /warstwy IV i  XII/ reprezentuje już 
w pełn i wykształcony i  rozwijający s ię  organizm miasta 
średniowiecznego, funkcjonujący od 2 poł,XIII w, po przełom 
XV/XVT w. ;

Kolejne poziomy - trzec i /warstwy XIII-XV/ i  czwar
ty  /warstwy XVI-XX/ wiążą się  z użytkowaniem terenu w wiekach 
XVI-XVIII oraz XIX i  XX. Z poziomem tym wiąże się  również 
biegnący po l i n i i  H-S ciąg dwóch równoległych do siebie rur 
wodociągowych. Poziom czwarty wiąże s ię  z użytkowaniem tere
nu w wiekach XIX i  XX /wybrukowane podwórze oraz warstwy 
porozbiórkowe, niwelujące teren/.

Pierwszy poziom osadniczy zawierał jedynie cera
mikę naczyniową. Poziom drugi dostarczył ceramikę naczynio
wą oraz wyroby z metalu -  gwoździe, okucia, również wyroby 
ze skóry -  głównie fragmenty obuwia. Poziom trzeci zawierał 
ceramikę naczyniową i  budowlaną, wyroby szklane, wyroby z 
drewna, wyroby z rogu i  kości. Ciąg rur wodociągowych do
starczył dwa łącza -  p ierścienie metalowe.

Kontynuowany jest nadzór archeologiczny obiektu.

POZNAli-ŚRÓDKA Muzeum Archeologiczne
Rynek /kościół św.Małgorzaty/ w Poznaniu

Badania prowadził mgr Zbigniew 
Karolczak. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu. Osada 
targowa /X/XI-XIII w./, miastecz
ko /1283-XVIII w./.
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Stanowisko obejmuje teren położony w obrębie mu
ru okalającego kościół św.Małgorzaty. Badania miały charak
te r  interwencyjny, wiążąc się  з prowadzonymi na tym terenie 
pracamibudowlanymi /zakładaną insta lacją  osuszającą partie  
-podziemne kościoła/.

ÏÏ trakcie badań zadokumentowano fotograficzne 
1  techniczne ,/rysunkowo/ partie przyfundamentowe i  funda- 

unentbwe k o śc io ła , zakładając ponadto trzy  wykopy sondażowe 
irejeśtrnjąCe s tra ty fik ac ję  obiektu.

Wyróżniono 8 uwarstwień związanych z użytkowaniem · 
^terenu -począwszy od wczesnego średniowiecza po czasy współ
czesne,układających s ię  w trzy -poziomy chronologiczne.

Boziom pierwszy, najstarszy /warstwy I i  II/ - 
(reprezentuje osadę z przełomu X/XI-ÏII w. w postaci ciąg
ły ch  hWaratwień występujących na całym stanowisku.

Poziom drugi /warstwy III-V/ związany jest z użyt
kowaniem terenu w XIII-XV wieku, wykorzystywanym jako cmen
tarz przykościelny,

-t « '

Poziom trzec i /warstwy V-VI/ wiążą się  z użytko
waniem terenu w XVI-XVIII wieku, również wykorzystywanym 
jako icttentarz przykościelny.

Poziom czwarty /warstwy VII-VHI/ wiąże s ię  z 
użytkowaniem terenu w XIX i  XX wieku.

Kontynuowany jest nadzór archeologiczny obiektu.

В OZNAÖ-Zago rz e patrz
Ostrów Tumski późne średniowiecze
ul. Wieżowa 2/4
iBRZKMY5ł -Zamek PP Pracownie Konserwacji
Rotimda i  palatium ZabytkówPracownia Archeologiczno- 

Konse rwators ka 
Oddział w Rzeszowie

Badania prowadził mgr Michał Prok- 
sa /autor sprawozdania/ i  mgr An
toni lubelczyk. Finansował Zespół 
d/s Rewaloryzacji Miasta Przemyśla. 
Rotunda i  palatium /XI w./. Pierw
szy sezon badań po w ieloletniej 
przerwie.

Badania dotyczyły próby w eryfikacji ustaleń A.
Żakiego dotyczących rotundy i  palatium, dokładnego określe
n ia  ic h  funkcji i  chronologii oraz ustalenie podziału wew
nętrznego budowli. Zakres tych prac został określony wzglę
dami konserwatorskimi. Odsłonięto fragment rotundy z apsydą, 
północną i  południową ścianę palatium, jak również ustalono 
.awiąeek między rotundrIta przylegającą do niej ścianą palatium.


