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K L I K I ,  pow. Łosio« Konserwator Zabytków .̂rcheo-
logloznyoh woj. warszawskie

Badania prowadził mgr Maoiej O żarna o ki, finansował '.7ZK 
w Warszawie.

Przeprowadzono badania sondażowe na osadzie 1 grodzisku. 
Łąoznle przebadano 30 m̂ . Be terenie osady wystąpiło doóć bo
gata warstwa kulturowa. Wyeksplorowano ozęćć obiektu, prawdo
podobnie mieszkalnego 1 stwierdzono istnienie óladów produkcji 
hutniozej.Na grodzisku warstwa kulturowa bardzo uboga. Cały 
zespół w Klimaoh datować można na Z - U l  w.

I H A K <J W Muzeum archeologiczne w
Krokowie

Badania prowadzili» mgr.leresa Lenklewioz, mgr Alina 
tfułowy, mgr Władysław Morawski na przełomie 1966 i 1967 r., 
finansowało - uuzeum Aroheologlozne w Krakowie oraz WEZ w 
Krakowie.

Ważniejsze wyniki uzyskano w wykopaoht
1. lia ul. Krzyża 4 (rejon sąsiadujący z Jawny Gródkiem 

wójtowsldm). Stwierdzono nawarstwieniu oraz obiekty wczesno
średniowieczne, uzyskując llozny materiał osramlczny 1 wyjąt
kowo tylko zubytki metalowa.

2. ul. Jana 22 - w w\ kopach budowlanych stwierdzono licz
ne materiały średniowieczne zalegające w nawarstwiających się
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poziomaoh oeednlozyoh*
3* Poza taranem śródmieścia Interesujcie* ustalenia dały 

prace r;itownloze prowadzone na ul.Westerplatte (rejon Hotelu 
Turysty), ul.Słowiańskiej, ul.Karmelioklej 31, pl.Sikorskiego
13 oraz ul.Krupniczej gdzie m.ln. natrafiono na reszty pleców

%garnoarsldoh z Z7I w. oraz bardzo liczny materiał ceramiozny 
średniowieczny 1 nowożytny*

Prowadzone przez zespół od szeregu lat systematyczne 
praoe planowe oraz badaniu ratownicze zbliżają nae stopniowo 
do możliwie pełnej rekonstrukojl oałośd zjawisk dotycząoyoh 
Krakowa wczesnośredniowiecznego, tj. jego topografii, zasięgów 
osadnictwa, przebiegu głównych szlaków 1 dróg oraz założeń ur- 
banlstyoznyob wczesnośredniowiecznego miasta. Dane te w połą- 
czenlu z analizą pierwotnej hydrografii terenu, zasięgami wy
lewów krakowskioh rzek oraz Innymi zjawiskami pozwolą na re- 
konstrukoję krakowskiego wozesnośrednlowleoznego zespołu osad
niczego.

W końcu 1967 r* przeprowadzona zostanie nowa seria wler- 
oeń aroheologiozno - geologloznyoh. Pracami kieruje Dział Kra
kowa Przedlokaoyjnego tluzeum, wieroenla wykonywane są własnym 
przystosowanym do tego rodzaju robót sprzętem wleltnlozym.
V br. praoe będą się konoentrowały w północno - wschodniej 
ozęśoi Starego Miasta na obszarze tzw, terasy średniej, oraz 
poza jej zasięgiem no terenaoh terasy powodziowej.

K R A K  Ó W -  Okół Muzeum Aroheologlozne w
Krakowie

Badania prowadziła mgr Teresa Lenkiewioz 1 mgr Władysław


