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Badania koncentrowały się głównie w otoczeniu domu opata na te
renie klasztoru przy skrzydle wschodnim /wykop VI/, Zrealizowano ko
lejno dwa wykopy VII i  VIII.

W wykopie VII, usytuowanym po wschodniej stronie domu opata,od
słonięto kolejny filar kamienny będący jednym z elementów konstrukcyj
nych budynku stojącego prostopadle do obecnej bryły istniejącej budowli. 
F ilar usytuowany jest na osi ściany północnej, która zamykała budynek* 
poprzeczny od strony południowej. Uchwycenie fundamentów ściany pół
nocnej tego budynku stało się niemożliwe z uwagi na zniszczenia, jakie 
poczyniły wkopy do kanalizacji.

Wraz z filarem  odkryto fundamenty budynku łącznika pomiędzy do
mem opata, a sąsiednią gospodą. Budynek ten datowany jest materiałem 
archeologicznym i ikonograficznym na wiek XVIII.

W odległości około 20 m na północ od ściany szczytowej domu opa
ta w wykopie VIII odsłonięto fundamenty XVII-wieczne go parkanu biegną
cego wówczas pomiędzy zabudowaniami domu opata, a bramą wjazdową, 
prowadzącą na dziedziniec przed skrzydłem wschodnim klasztoru, *

W wykopie VI realizowanym, od roku 1979, odsłonięto na długości 
13 m ławy fundamentowe i fundamenty ściany wschodniej skrzydła wschod
niego wraz z podziałami wewnętrznymi. Odkryto narożnik skrzydła po
łudniowego. W części północnej wspomnianej ściany wschodniej natrafio
no na przerwę w fundamencie kamiennym ze śladami sklepienia. Sugeruje 
to wykorzystanie wody z kanału dla celów gospodarczych lub sanitarnych 
wewnątrz klasztoru.

P rzy murze skrzydła wschodniego natrafiono na szereg konstrukcji 
drewnianych, które tworzyły w tym miejscu mały most lub kładkę nad 
kanałem. Z dna kanału zebrano materiał ceramiczny /XH-X1U w, /,
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Badania prowadzili mgr Teo fil Dębówaki, 
mgr Wiesław Kie, mgr Czesława Kozak, 
mgr Krystyna Kruczek, mgr Ewa Kwaś
niewska i mgr Marian Myszka. Finansował 
Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych 
m, Krakowa, Piąty sezon badań. Zabudowa 
staromiejska od XIV do XIX w.

Kontynuowano całoroczny nadzór archeologiczny nad pracami zie
mnymi prowadzonymi przy wykonywaniu Bond geotechnicznych i zago
spodarowywaniu terenu w obrębie rewaloryzowanych posesji. Obecnie 
z nadzoru wyłączono teren najstarszej części miasta, Okołu, który 
przejęło Muzeum Archeologiczne w Krakowie, rozszerzając jednocześ
nie jego zakres terytorialny o dzielnicę Kazim ierz.

Do najciekawszych osiągnięć należało odsłonięcie przy ul.Gołę
biej 16 dobrze zachowanego cokołu pieca renesansowego z zespółem 
kafli gotycko-renesansowych zsypanych do jego wnętrza, W jego skład 
wchodziły zarówno kafle garnkowe jak i bogaty zestaw kafli płytko
wych, zdobionych różnorodnymi motywami geometrycznymi i roślinny
mi w postaci stylizowanych rozet, wici itd. Kafle z ul. Gołębiej znajdu
ją  pełne analogie w kaflach pochodzących z warsztatów wawelskich,
W trakcie nadzoru natrafiono w różnych punktach Starego Miasta na po
zostałości średniowiecznych warstw kulturowych - Pałac Sztuki /Plac 
Szczepański/, Gołębia 16 i Rynek Główny 44, gdzie udało się uchwycić 
bruk kamienny, będąey poziomem użytkowym, roboczo datowanym cera
miką na X III-X IV  w.

P rzy  zbiegu ulic Solskiego i Sw.Jana natrafiono natomiast na kilka 
wkopów grobowych związanych najprawdopodobniej z użytkowaniem wczesno
średniowiecznego cmentarza przy kościele św.Jana, znajdującego się 
w bezpośrednim sąsiedztwie. Jak co roku interesujących danych dostar
czyła eksploracja dołów chłonnych, niejednokrotnie z doskonale zachowa
ną obudową w postaci poziomo ułożonych belek drewnianych. -  Sławkow
ska 17, Solskiego 14, Floriańska 13, Z  dołów tych pochodżi bardzo bo
gata kolekcja ceramiki średniowiecznej i  nowożytnej datowanej głównie 
na XV-XV I w ., przy czym, co warto podkreślić, wiele z naczyń zacho
wało się w całości. Zestaw ich form obejmuje rozmaite typy mis, dzban
ków i garnków, a także trójnożne rondle i talerze z dekoracją malarską. 
Występują też interesujące miniaturowe gliniane skarbonki a także frag
mentarycznie zachowane wyroby ze szkła, wśród których wystąpił unikal
ny pucharek zdobiony karbowanymi listwami plastycznymi.
Na szczególną uwagę zasługują wyroby z surowców organicznych dosko
nale zachowujące się w wy pełni sku dołów chłonnych. Należy do nich za
liczyć między innymi skórzane buty, drewniane sztućce 1 misy, a nawet 
wiadro z zachowanymi żelaznymi okuciami.

Nadzór archeologiczny będzie kontynuowany.


