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budową kamienic w XIX w. oraz z okresem niwelacji lerenu po rozebraniu kamienic w XX w. 
Znaczna część nawarstwień w południowej części badanego terenu została zniszczona przez 
liczne doły chłonne (kloaczne), funkcjonujące na terenie podwórzy gospodarczych od XVI do 
XIX w., a także przez współczesne zsypy na odpadki.

b) w centralnej części Kazimierza, na rogu ul. Meiselsa i pl. Nowego przeprowadzono 
badania w wykopach w iązanych  z odbudową domu modlitwy „Bene Amuna", pochodzącego 
z XIX w. Stwierdzono, że podobnie jak  w innych częściach m iasta Kazimierz utworem calco- 
wym je s t tu  mocno zgliniony piasek. Na jego stropie zalegała szarobrunatna w arstw a kultu ro 
wa oraz utwory o charakterze nasypowym. Z warstw tych nie uzyskano dotychczas materiału 
zabytkowego;

c) w południowej części m iasta, na skwerze u wylotu ul. Krakowskiej. W związku z projek
tem rekonstrukcji przebiegu średniowiecznego m uru obronnego Kazimierza prowadzono prace 
ziemne mające na celu rozpoznanie przebiegu m uru miejskiego na tym odcinku. Relikty jego 
partii fundamentowej o szer. ok. I m  rozpoznano na długości ok. 10 m. Prace nie zostały 
jeszcze zakończone.

Dokumentacja i materia! zabytkowy z badań na terenie Kazimierza znajdują się w Dziale 
Krakowa Przedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
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 Kraków — Stare Miasto kościół św. Wojciecha patrz wczesne średniowiecze

Kraków — Wawel patrz wczesne średniowiecze

Muzeum Archeologiczne Środkowe- 
go Nadodrza w Zielonej Górze______

Badania prowadzili mgr mgr Edward Dąbrowski i Jarosław  Lewczuk 
(autor sprawozdania). Finansował — WKZ w Zielonej Górze. Pierwszy 
sezon badań. Osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne. XTV/XV 
— XVIII w.

W czerwcu 1990 r. — na zlecenie WKZ w Zielonej Górze — przeprowadzono krótkotrwale 
badania poszukiwawcze kaplicy późnośredniowiecznej [znanej ze źrodel pisanych) stojącej na 
miejscu obecnego lapidarium przy ul. 1 Maja nr 41 w Koźuchowie: dawny cmentarz ewangelicki.

W części północnej cm entarza, wewnątrz zabezpieczonych jako trwała ru ina pozostałości 
kaplicy nowożytnej, założono 5 wykopów o łącznej powierzchni około 33 m2. Dostarczyły one 
materiałów przemieszanych, ale stanowiących syntezę osadnictwa na tym terenie —■ będącym 
w przeszłości częścią dawnego Przedmieścia Żagańskiego m iasta Kożuchów.

Tÿpowe fragmenty naczyń stalowoszarych z szerokimi okapami jak  i fr. zdobione kółkiem 
zębatym — stanowią wskaźnik, iż osadnictwo rozwijało się tu  przynajmniej od drugiej połowy 
XTV wieku.

Dla wieku XV charakterystyczne są  fr. ceramiki kremowej i kremowoszarej, a  być może 
i polewanej. Dla okresów późniejszych — tj. renesansu i baroku — charakterystyczne są: 
liczne fr. ceramiki polewanej — o bardzo dużej różnorodności kolorów użytych do szkliwienia, 
kafle, fragmenty naczyń zdobione strygUtami. rozetkami, fragmenty szyb okiennych ze szkła 
walcowanego, fragmenty naczyń kamionkowych — zdobione stempelkami i inkrustowane bia
łymi kamykami, na tle czarnej polewy, fragmenty fajek kaolinitowych, gwoździe kowalskie (ale 
nie od trumien), polepa.

Liczne fragmenty zwęglonych konstrukcji drewnianych wskazują, że ta  część m iasta zosta
ła  spalona zanim założono tu w końcu cmentarz. W świetle obecnych danych należy to 
datować n a  czasy przypadające na około połowę XVIII wieku.

Pozostałości kaplicy nie od ryto.
Badania nie będą kontynuowane.

I  Lubiń, woj. leszczyńskie patrz wczesne średniowiecze

Łapczyca, gm. Bochnia woj. 
tarnowskie AZP 104-60_____

Badania prowadził zespół kierowany przez prof, dr hab. Klementynę 
Żurawską; prace archeologiczne mgr Anna Tyniec (au tor sprawozdania). 
Finansował Instytut Historii Sztuki UJ. Pierwszy sezon badań. Badania 
archeologiczno-architektoniczne. Gotycki kościół pod wezwaniem Naro
dzenia Najśw. Marii Panny.

Uniwersytet Jagielloński, Insty tu t 
Historii Sztuki Zakład Archeologii 
Małopolski Polska Akademia Nauk 
Insty tu t Historii Kultury Materialnej 
w Krakowie
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Badania miały na celu uzyskanie informacji o pierwotnym rozplanowaniu, fundowanego


