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afrupdv 4clan bopmyoh /oa ns wysokość 2 в/ i wewnętrznych konitrukoji nołnyoh budynku, w celu ioh Bœokuœentovania wytyczono
dwa rowy sondażowe*
Sondaż 1A - 1B usytuowano nx oxl zachód-waohód o wymiarach
100x960 o· /od śolany wschodniej do zaohodniej/· Uzyskano w t«n
apoeób przekrój· negatywów po słupach.
Sondât 2A - 2B usytuowano nx oxl półnoo-południe о wymiarxoh 100X760 ев /od éoixny północnej do południowej/, uzyskuje
przekrój negatywów po ełupeoh nr 4» 10» 16 1 22*
zalegały on· wszystkie lloząc od powierzchni klepiska przyzieBl« od 100-160 ca, χ średnica ich wahała alf od 35-45 cm. wszyst·
U * lekko zwęlająoe eię ku dołowi. Wypełniaka lob stanowił ruftosz
•prażonej w ogniu gliny 1 spalenizna*
Zaobserwowano » że negatywy po ełupeoh zewnętrznych konstrukcji
noénych zelegały najgłębiej od 145-160 oa o średnicy o· 49 cni
Materiały złożone będą w Huzeum w Grudziądzu*
Badania będą kontynuowane*

'FOZXAJt - Stare И laxto
ul.ul.Wronieoka/Wolnica
Stanowisko 9

Kuzeua Archeologiczne
w Poznaniu

Badania prowadzili dr Włodzimierz Błaszozyk 1
mgr Zbigniew Korolozok* Finansowało К ш с е ш
Aroheclogiczne v Poznaniu. Trzeol sezon badań.
Fortyfikacje miejski· /średniowiecze,czasy nowoiytn·/.

Kontynuowano ргао· ж lat 1974-79* lob celem jest poznani·
systemu fortyflkaoyjnego północno-zachodniej części miasta /bra
my Wronieokiej, przedbraale, ciągów murów/. Prace koncentrowały
się główni· nx odcinku przeabramła» w oztereoh wykopach» rozlo
kowanych ezaohownlcowo, o powierzchni 212 m2.
V wykopie pierwszym /90 m2/ usytuowanym przy śolanie zaohoAxlej przedbremla, doprowadzonymdo głębokośol 3 m poniżaj
obecnego poziomu użytkowania, odsłonięto fragment muru obronne
go linii zewnętrznej z lat 1431-33, odcinki murów przedbramla
z dwóch fas - starszej /IV-wiecznej/ oraz młodszej /XVX11/X1XХХХ-wleoznej/. Odsłonięto jedną przyporę przyściemą o wymia
rach 1,2x1,1 m, wiązaną z odcinkiem muru przedbramla starszej
fazy» wmteeionyoh w wątku gotyokia /polskim/ 1 nieregularnym»
с cegły o wymiarach 28x14x0-9 ca oraz jedną przyporę przyśoleno wymiarach 1»5xO»9 m* związaną z muren fazy młodszeji wzni*onyoh w wątku blokowym 1 aleregulamya z cegły o wymiar»oh
2βχ1^χ6 cm*
Częśolowo odsłonięto również fragment» niezidentyfikowanego na
obecnym «tapi· prao. muru narożnego, związanego zapewn· również
z zewnętrzną warownią bramy /przedbranieta/, wzniesionego v wąt- '
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ku gotyoklm /polskim/ % cegieł о wymiarach 2Bx14i8-9 oa.waaoonionago od północnej »trony preyporą ргвт4о1«хш4, wsnl*siońą * Wątku
nieregularny« a cegły o wymiarach 87x14x8 oa,
V wykopaoh - drugi· /100 ш2/. traeol* /4S вв/ 1 oiwartya
/20 m2/, doprowadeonyeh pr**cietnł· do głfbokośoi 1,5-8,0 * pani*
tej posionu ob·an«go, odsłonifto tr*y doliny eiyjl wj*sdneipr»*dbraała, «ianowioi·, ozęió tolany saohodnlej fasy starsa·j 7XTRlioBMj/, oatM dolany waohodnlej /XVI-wieosaej/ о 1 и м Ы « 1 ши
та 1.15 ■ /s odsadaką od strony aaohodniej] - 1,85 ■/, wanieaioaej
« wątku blokowy· /kowadełkowy«/ 1 п1 *г**и1 агшт a cagły о wy*iaraoh 24x12x61 5 o* ora« doprowadsoną do niej od strony weohodniej
éelanf weohodnią prsedbrania o saerokoéoi auru Of75 m/% odaadakaai « obydwóch stron - 1 ,0-1,0 5 a/» wmiecioną « Wątku |24«кму·
1 nieregularny* a oegły o wyaiaraoh 28x14x6 oa,a aaebowanym pra·ekl*pl«nl«a otworu o wymiaraoh 0,35x0.50 а, В odsłonlftyob Irmeeh
siomór bruków plarwasy datowany j··* na ł pot.XIX w*,drugi na
połowę Γ7ΙΙΙ w., traeoi sal na XV/XVI w.
Badania bfdą kontynuowan·,
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FI Praoowni· Koaaerwaoji tabrtków
Praoownla Badawoaa Aron*ologlosno~
Kooaexwatoraka Oddalał » feanaolu
Badania prowadalli «gr Marek Owetaoh 1 шрг Bdward
Krause /autor aprawoadanla/· finansował uraąd foJewćdakl w Poenaniu.Drugi s«son bądaa. Kaai*nioa
«UssosAńaka abudowana w kedoa XIII wlaku·

Kontynuowano prao· wykopalisko·· ■ wykopią 2,połoAonym oa
terenie dawnego poawórsa kaalenloy. ïraoe prowadaoeo nad eJoiplo*aojąpo»io*ów osadnioayob a Г П , X7 i H Y wieka.
wytyoaono taki· dwa dala*· wykopy /3 i 4/ w obaonaj piwnicy
pi«rwaaego traktu. Stwierdaono tutaj, *· strop oaloa wyatfpuj·
ok· 0,7 » wy tej anitell w wykopaoh usytuowanych w piwnloy traktu
tylnego·
2 aateriału sabytkowego snalesłonego w wykopaoh wyalenid
nalefty ułamki naosyti glinianych s XXV-XU wieku, masety a 1667*
1797. 1900 r.t Э frmgswnty kami*nlarki renesansowej, ułamki
kafli, płytki poaadakowe.
Materiały i dokus*ntj*oja snajdują alf w РВАХ IKS W Possaniu.
Badania bfdą kontynuowane.
POSHArf * Stare Kiaato
Stary Rynek 99/100 /at,l4/
ul. Pomlnlltarteka 7 /it.15/
ul. Dalałowa 85
/wt. 2/

Мимит Archeologiom·
w Poulaniu

Badania prowadalł ngr Zbigniew Karolosak. finan
sowało Muaeun Arobaolofftoane w Poananlu* Oaadniotwo prsedlokaoyjne / Х И / П И - 1 poł.HII w,/#
miasto lokaoyjn·. praedmletoie /trednlowleose.
с easy nowożytne /.
V awląsfcu a Walisaoją Inweatyojl komunalnych i innymi prmoami, muaeun podjęło interwencyjne badania archeologioen· w kil
ku punktaoh miasta.

