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126 Późne średniowiecze

nej technice redukcyjnej, 42 fragm. przedmiotów żelaznych (gwoździ, grotów beltów i sier
pa) i 2 zdobione przedmioty kościane (okładzina rękojeści noża i stempel?).

Dokumentacja i zabytki znajdują się w archiwum Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków w Piotrkowie Trybunalskim.

Badania będą kontynuowane.

I  Podzam cze, Góra Birów, gm. Ogrodzieniec, woj. katowickie patrz środkowa i późna epoka brązu

P o z n a ń -S ta re  M iasto  P racow nie K onserw acji Zabytków
w Poznaniu Sp. z o. o. Pracownia Na
ukowo-Badawcza

Badania prowadzili mgr mgr Edward Krause i Piotr Wawrzyniak 
(autor sprawozdania) przy udziale mgr. Zbigniewa Karolczaka z Mu
zeum Archeologicznego w Poznaniu. Finansowane przez Wojewódzki 
Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu. Czwarty sezon badań. 
Miasto średniowieczne i nowożytne wraz z przedmieściami.

Kontynuowano całoroczny nadzór archeologiczny prac ziemnych związanych z remon
tem sieci gazowej i wymianą rur w rejonie Starego Miasta i przyległych dzielnic.

W wykopach na ul. Wrocławskiej i Wielkiej zarejestrowano dobrze zachowane partie 
fundamentowe murów miejskich — bram. Udało się — w ograniczonym oczywiście roz
miarami wykopów zakresie — prześledzić poszczególne fazy rozwojowe tych budowli od 
momentu ich powstania w 1. 80. XIII w. po ich ostatnią rozbiórkę na przełomie XVIII 
i XIX w. Niestety, w trakcie robót ziemnych uległy zniszczeniu znaczne połacie murów, 
zwłaszcza na ul. Wrocławskiej. W wykopie biegnącym przez całą długość ul. Wrocławskiej 
natrafiono w kilkunastu punktach na nawarstwienia kulturowe datowane od początków 
miasta lokacyjnego (1253 r.) po dzień dzisiejszy. Stwierdzono m.in. pozostałości moszczeń 
drewnianych (XIXI-XV w.?), szczątki wodociągowych ru r drewnianych (głównie 
ΧΙΧ-wiecznych — fundacja Edwarda Raczyńskiego). Podobnych znalezisk (m.in. relikty 
rur drewnianych) dostarczyły wykopy na ul. Wielkiej.

W wykopach na ul. Św. Marcina obserwowano warstwy kulturowe związane z funkcjo
nującą na tym obszarze osadą. Stwierdzono m.in. pozostałości konstrukcji drewnianej — 
chaty? (pol. XVI w.?).

W wykopach biegnących obok północnej ściany kościoła Św. Marcina zanotowano na gł. 
zaledwie 0,2-0,5 m szczątki bardzo zniszczonych pochówków ludzkich pojedynczych i zbio
rowych, związanych z założonym jeszcze w wiekach średnich i zamkniętym w końcu 
XVIII w. cmentarzem przykościelnym.

Dokumentacja i materiały przechowywane są w Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ 
Sp. z o. o. w Poznaniu.

Nadzór będzie kontynuowany.

P u ck  — Z am ek  Uniwersytet Warszawski Insty tut Ar-
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Badania prowadzili J. Kruppé, M. Milewska. Relikty zamku, 
‘Literatura: Sprawozdania г badań..., s. 26.


