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ZE

LA
ZA terenie posesji Szeroka 18 odkryto mury gotyckich i barokowych piwnic, które zostały zni

szczone i zagruzowane w czasie II wojny światowej. W  wykopach nie natrafiono na nawarstwie
nia średniowieczne, nie uchwycono także śladów starszego, przedlokacyjnego osadnictwa.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.

Badania będą kontynuowane.

Kraków-Kurdwanów, st. 10 patrz: paleolit

Kraków-Kurdwanów, st. 11 patrz: neolit

Kraków-Stare Miasto, st. 1 patrz: wczesne średniowiecze

KRAKÓW-Stare Miasto, st. 2,
AZP 102-56/6

miasto lokacyjne i nowożytne (XIII—XX w.)
ślady osadnictwa i osady otwarte (paleolit — wczesne średniowiecze)

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w okresie od stycznia do grudnia 
przez mgr. Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Badania prowadzono w wykopach instalacyjnych i budowlanych 
na terenie Rynku Głównego (w sąsiedztwie wieży ratuszowej i posesji nr 7), w obrębie kwar
tałów w południowej i wschodniej części miasta lokacyjnego i w rejonie umocnień obronnych.

Zadokumentowano warstwę kulturową ze schyłku wczesnego średniowiecza i serię na
warstwień późnośredniowiecznych oraz powiązane z nimi mury gotyckiego i renesansowego 
ratusza. Nawarstwienia późnośredniowieczne i nowożytne rozpoznano również w rejonie po
sesji przy ul. Floriańskiej 14 i 42, św. Marka 17, Gołebiej 6 , Grodzkiej 13,15 i 18 oraz przy pl. 
Wszystkich Świętych 3/4. Natomiast na Plantach (u wylotu ul. Gołębiej i Szewskiej oraz 
przy ul. Basztowej) stwierdzono nawarstwienia niwelacyjne z okresu likwidacji umocnień 
miejskich. We wszystkich punktach badawczych na terenie Starego Miasta zarejestrowano 
relikty zabudowy z późnych faz średniowiecza i z czasów nowożytnych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. 
Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych".

Badania będą kontynuowane.

Kraków-Wesoła, st. 16 patrz: wczesne średniowiecze

Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5, 
st. 101, gm. loco, woj. chełmskie

patrz: okres nowożytny

K ra S n ik -S ta re  M iasto , 

ul. Wesoła
patrz: wczesne średniowiecze

KRÓLIKÓW, kościół,
gm. Grodziec, 
woj. konińskie,
AZP 6 0 -3 8 /-

kościół romański(?), gotycki i renesansowy (XI1I-XV11I/XIX w.)
Ratownicze badania wykopaliskowe i nadzór archeologiczny w związku z remontem koś

cioła, przeprowadzone w dniach od 15 do 30 października przez dr Łucję Pawlicką-Nowak 
(Muzeum Okręgowe w Koninie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań.

Celem badań było sprawdzenie hipotezy o romańskich początkach zespołu kościelnego, 
co sugerują zachowane płyty nagrobne z XIII w. i relikty grodziska w pobliżu. Niedaleko koś
cioła odkryto pozostałości bliżej nieokreślonej budowli kamiennej oraz cmentarza przyko
ścielnego. We wnętrzu świątyni odsłonięto kryptę gotycką i grób księdza, który dokonał 
przebudowy kościoła na przełomie XV1I1 i XIX w. Pozyskano wiele przedmiotów o charakte
rze religijnym (m.in. fragmenty różańców i medaliki) oraz monet. W  części przebadanej nie 
stwierdzono reliktów starszych niż gotyckie, nie potwierdzono zatem tezy o romańskich po
czątkach kościoła.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Koninie.
Badania będą kontynuowane.
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