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KRAKÓW-4)KOŁ Instytut Historii Kultury
Materialnej PAN, 
Przedsiębiorstwo Poszuki
wań Geofizycznych 
w Warszawie

Badania prowadzili dr Jacek Przeniosło, 
mgr Roman Rybicki /1HKM/, mgr Jerzy 
Grodzicki, mgr Andrzej lelek, mgr Sławomir 
Walendziak /P P G /. Praca wykonana społecz
nie. Klasztor OO Franciszkanów.

Badania przeprowadzono na prośbę dyrekcji Muzeum Archeologicz
nego w Krakowie, na terenie ogrodów klasztoru Franciszkanów. Wykona
no pomiary metodę elektrooporową w układzie symetrycznym, dwustron
nym, dwupoziomowym.

Wykonano około 100 pkt pomiarowych na 2 profilach, które pozwoli
ły na wyznaczenie skrajnych krawędzi fosy.

Wyniki rozpoznania archeologiezno-geofizycznego potwierdzają 
w pełni wcześniejsze badania przeprowadzone przy pomocy siatki odwier
tów geologicznych.

KRAKÓW Pracownia Archeologie zno-
Rynek 14 Konserwatorska P .P .PK Z

Oddział w Krakowie

Badania prowadził mgr Kazimierz Buszydlik. 
Finansowała Pracownia Projektowa PW-2 PKZ 
w Krakowie. Pierwszy sezon badań. Budynek 
mieszkalny z XV wieku. Chronologia: XIII- 
XX wiek.

W celu rozpoznania terenu przed projektowanymi pracami ziemnymi 
o charakterze remontowo-budowlanym, wykonano w podwórzu posesji Ry
nek 14, jedną sondę archeologiczną. W wyniku badań stwierdzono, że do 
głębokości 450 cm występują warstwy kulturowe wtórnie przemieszane, 
o charakterze zasypiska, zawierające materiał zabytkowy z okresu XV- 
XIX wieku, zalegający na wtórnym złożu. Poniżej, nad calcem, zalegały



- 249 -

warstwy średniowieczne, datowane ułamkami ceramiki na XIII - 
XIV wiek. Do calca dotarto na głębokości 5,5 - 5,7 m.

Z inwentarza materiału archeologicznego znalezionego podczas 
badań, na uwagę zasługuje dno glinianego tygielka z XVII wieku, ze 
znakiem garncarskim w kształcie litery T , stanowiące import z terenu 
Austrii i posiadające analogie głównie na terenie Węgier.

W czasie ziemnych prac budowlano-remontowych prowadzony bę
dzie nadzór archeologiczny.

KRAKOW - STARE MIASTO patrz
Sukiennice wczesne średniowiecze

KRAKÓW - SUKIENNICE Pracowania Archeologiczno-
Konserwatorska P .P .PK Z 
Oddział w Krakowie

Badania prowadził zespół pod kierownictwem 
mgr Teofila Dębowskiego. Finansował Zarząd 
Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta 
Krakowa. Pierwszy sezon badań. Sukiennice 
z okresu średniowiecznego.

Badaniami objęto halę główną i piwnice pod wschodnią częścią 
Sukiennic. W trakcie wykonywanych prac odkryto cztery bruki kamien
ne oraz liczne reUkty konstrukcji drewnianych, których podział na po
ziomy 1 funkcje ustalić będzie można po szczegółowym opracowaniu ma
teriału 1 analizie układu nawarstwień. W calcu natrafiono na cztery 
wczesnośredniowieczne pochówki szkieletowe. Zaledwie jeden z gro
bów posiadał wyposażenie w postaci paciorków szklanych i kabłączka 
skroniowego.

Dzięki wykopom wykonanym w hali głównej ustalono również po
sadowienie stopy fundamentowej murów hali. '

Z dotychczas przeprowadzonych badań pochodzi kilkadziesiąt ty
sięcy zabytków ruchomych. W przewadze są fragmenty średniowiecznej 
ceramiki. Ibnadto znaleziono kamienną formę odlweniczą, płytkę romańs
ką, grzebień kościany, topór żelazny oraz kilkadziesiąt monet.


