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Szmukiera. Obecnie poszerzono obszar eksploracji w kierunku 
wschodnim mając na celu odsłonięcie apsydy rotundy. Przeba
dano nawarstwienia nowożytne z okresu drugiej okupacji au
striackiej, związane z budową zewnętrznego muru obronnego 
oraz nasypy będące przypuszczalnie pozostałością akcji po
rządkowej przeprowadzonej w czasie Wolnego Miasta Krakowa. 
Odsłonięto dalszy fragment muru cegalnego o niewielkiej 
grubości, pochodzącego z pierwszego etapu fortyfikacji au
striackich oraz wewnętrzne lico odcinka muru obronnego, 
wzniesionego w drugim etapie, w latach 1852-54.
6. Północno-zachodnia krawędź wzgórza, rej.II.VII.VIII /L.takwaj/ '

Na raiędzymurzu, pomiędzy gotyckim a austriackim 
murem obronnym prowadzono badania ratownicze związane z wy
mianą kanału burzowego przez ekipę "Hydrokopu" /ode.1-8/ 
oraz badania stacjonarne /wyk.5/85 rej.VII/ rozpoczęte w 
celu dokładniejszego rozpoznania nawarstwień. W wykopach 
instalacyjnych stwierdzono dwa główne zespoły warstw: XIX- 
wieczne nasypy humusowe z gruzem kamienno-ceglanym, zapra
wą i szczątkami organicznymi oraz stars ze *'wars twy gliniaste, 
ciągnące się również na znacznym obszarze w rej.II i VII. 
Odsłonięto 5,66 m długie lico przypory przy gotyckim murze 
obronnym na wysokości budynku nr 7 /XV-wiecznego dworu Oleś
nickich/, fragment muru kleszczowego z lat 1790-92 zamykają
cego linię tych umocnień na styku z budynkiem Seminarium 
/d.dworu Oleśnickich/ oraz odcinki muru policzkowego scho
dów przechadzki z okresu Wolnego Miasta Krakowa i obudowy 
zlokalizowanej w tym samym miejscu rampy fortyfikacji au
striackich z połowy XIX w.

V/ wykopie 5/Ö2 o wym.1 , 2  x 2 m przebadano kompleks 
warstw W większości gliniastych do głębokości 1,6 m, nie osią
gając jeszcze ich spągu. Posiadają one charakter nasypowy, 
układ zgodny z nachyleniem stoku wzgórza. Górna partia nasypu 
uległa wielokrotnej niwelacji, stwierdzono także szereg wko- 
pów. Materiał zabytkowy stanowi ceramika wczesnośredniowieo? 
na z niewielką domieszką gotyckiej i nowożytnej. Wstępnie 
można wiązać ten kompleks nawarstwień z jedną z późniejsz; 
faz drewniano-ziemnych fortyfikacji grodu wawelskiego /XII 
lub XIII w./.

Badania będą kontynuowane.
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Cmentarzysko położone jest na południowo-zachod
nim skłonie niewielkiego wzniesienia, na gruntach należących - 
do Franciszka Zaręby. jeGt to nieużytek porośnięty częściowo 
wysokimi sosnami, używany obecnie jako paśnik.

Stanowisko zostało w 90>ί zniszczone przez wybiera
nie kamieni bruków i obudów na cele gospodarskie oraz na bu
dowę drogi biegnącej z Siemiatycz przez Czartajew do Grodzi
ska. największemu zniszczeniu uległ środek cmentarzyska, któ
ry został pozbawiony całkowicie kamieni obudów i jak należy 
przypuszczać, kamieni bruków /teren jest wyraźnie obniżony/. 
Zachowały się jedynie, nieco mniej zniszczone, fragmenty kon
strukcji kamiennych położone w południowo-zachodniej i pół
nocno-wschodniej części /ary 5 i 1 1 oraz częściowo 4,12 i 17/*
Kłopoty z nabyciem siły roboczej spowodowały, że prace pro
wadzone były przeważnie własnymi siłami. W okre3ie tym prze
badano około jednego ara. Wykopy założono w południowo-za
chodniej części cmentarzyska /arty 4 ,5 , 1 1 i 1 2/ oraz niedale
ko granicy wschodniej na arze 1 7 « Po изunięciu warstwy darni
i odczyszczeniu kamieni bruku okazało się, że odkryte groby 
są zniszczone w większym stopniu niż przypuszczano. Ogółem 
odkryto 1 1 grobów i tylko w jednym natrafiono na małe frag
menty kości długich /grób 1/. Większość grobów pozbawiona 
była wyposażenia. Są to przeważnie groby w dużym stopniu 
zniszczone. Jedynie w czterech grobach zachowało się wypo
sażenie "ubogie" w postaci: noża, 2 krzesiwek, pierścionka
brązowego, 4 paciorków szklanych i silnie skorodowanego 
przedmiotu żelaznego /groby: 1 ,4 »5,7/. V/ wypelnisku jamy
grobowej znajdowały się drobne węgle drzewne oraz fragmenty 
ceramiki.
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Kontynuowano prace wykopaliskowe na południowym 
3 toku Wzgórza Zamkowego /wykop IVA/. Celem prac było dalsze
odsłanianie umocnień grodu kruszwickiego oraz prześledzenie 
przemian zachodzących v; urbanistyce wczesnomiejskiej. ■

Odkryto sześć XII-wiecznych poziomów osadniczych 
złożonych z budowli z rębowy cli, ulic i palenisk. V.' 'dwóch 
górnych poziomach odsłonięto bogaty materiał kulturowy.
Oprócz ceramiki, kości, szczątku·;/ botanicznych na uwagę 
zasługują wytwory ze szkłu /obrączką, paciorek ze złotą 
folią/, bursztynu /paciorek/, brązu i żelaza.


