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no, że oprócz warstw nowożytnych i średniowiecznych występują tutaj r e 
likty osadnictwa wczesnośredniowiecznego w postaci prawdopodobnej cha
ty. Nie stwierdzono śladów pierwotnych założeń ogrodowych. W joku 1975 
planuje się wykonanie w ogrodzie około 50 m długości wykopu, który nie
wątpliwie pozwoli na odsłonięcie śladów ścieżek, których układ pomoże 
przy rekonstrukcji średniowiecznych założeń ogrodowych.

Drugi etap badań obejmuje wykopy w zabudowaniach klasztornych i w 
samym kościele. Celem ich jest uzyskanie danych dla statystyki budowli, 
ustalenie poziomu z czasu budowy kościoła oraz stwierdzenie stratygrafii 
nawarstwień. W ramach tego etapu wykonano wykop w tzw.dużej zakrystii 
o jednym filarze, który pozwolił na ustalenie pierwotnego poziomu posadzki 
/80 cm poniżej, trzeciej z rzędu, obecnej posadzki/. Według polowych ob
serwacji, nie stwierdza się tutaj śladów osadnictwa średniowiecznego, być 
może na skutek niwelacji terenu w czasie budowy kościoła, o czym może 
świadczyć zaleganie wczesnośredniowiecznej warstwy bezpośrednio pod pier
wotną posadzką. Oprócz materiału ceramicznego uzyskano 3 monety Zygmun
ta 111.

Badania w dalszym ciągu trwają.

KRAKÓW - KLEPARZ 
Plac Matejki

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy 
sezon badań. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, 
średniowieczne i nowożytne.

Badania archeologiczne usytuowano po południowej stronie fundamen
tu Pomnika Grunwaldzkiego. Wykop położony był w odległości około 90 m 
na północny-wschód od Barbakanu i około 170 m na północ od Bramy Floriańs
kiej i murów obronnych. Stwierdzono następujące warstwy:
- Pc&d obecnym poziomem bruku wystąpiły warstwy związane z porządkowa

niem placu w czasie budowy Pomnika /1910 r . / .

- Na głębokości 40 - 60 cm, uchwycono warstwę o miąższości dochodzącej 
do 70 cm z XVII - XIX w. Poniżej, do głębokości 180 cm, występowały

warstwy o charakterze nasypowym z materiałem ceramicznym średniowiecz
nym i nowożytnym.

- Na głębokości 180-220 cm stwierdzono warstwę kulturową z bardzo dużą 
ilością przedmiotów żelaznych: gwoździe, fragmenty okuć, skobli i pod
ków, znaleziono klucz do kłódki, fragment noża i ułamki cegieł, kości
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oraz fragmenty naczyń nowożytnych i średniowiecznych /XV-XVI w. / .
W środkowej części warstwy wystąpił zwarty poziom niewielkich kamieni 
wapiennych i otoczaków rzecznych tworzących bruk.

- Następnie uchwycono warstwę o miąższości 8-15 cm z fragmentami na
czyń średniowiecznych i późnośredniowiecznych /XIII - początek XIV/. 
Warstewka ta jest pozostałością średniowiecznego poziomu użytkowego.

- ha głębokości 230-260 cm zalegała warstwa z dużą ilością fragmentów na
czyń wczesnośredniowiecznych oraz z grudkami polepy i węgielkami drzew
nymi. Pod nią stwierdzono dwie jamy wkopane w calec. W ich obrębie zna
leziono ceramikę wczesnośredniowieczną, przepalone kamienie wapienne 
oraz grudki polepy i węgle drzewne. Materiał zabytkowy z warstwy i jam 
datowany jest na okres od początku wieku XII do połowy wieku XIII.

KRAKOW - SIDZINA patrz
Stanowisko 1 wczesne średniowiecze

KRAKOW - ŚRÓDMIEŚCIE Muzeum Archeologiczne
Brama Floriańska w Krakowie

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie. ^rzeci sezon ba
dań. Osadnictwo wczesnośredniowieczne i średnio
wieczne oraz średniowieczne fortyfikacje miejskie.

Badania o charakterze sondażowym prowadzono w związku z rewalory
zacją Bramy Floriańskiej i murów obronnych w jej rejonie. Wykonano 2 wy
kopy usytuowane w północnej częścfbram y: wykop 111 zlokalizowano po we
wnętrzne) stronie wschodniego ramienia bramy, wykop IV wzdłuż północnego 
i wschodniego lica zachodniego ramienia bramy. W wykopach tych stwierdzo
no wczesnośredniowieczną warstwę kulturową i 2 średniowieczne poziomy 
użytkowe bramy. Odsłonięto fundamentową część muru bramy i mur szyi krót
kiej.

Wczesnośredniowieczna warstwa kulturowa o miąższości 25-30 cm wys
tąpiła na głębokości 220 cm t  zalegała nad warstwą calca. Stwierdzono wys
tępowanie fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych 
oraz ułamków kości zwierzęcych i drobnych grudek polepy. Ceramika dato
wana jest na pierwszą i drugą połowę wieku XIII.


