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Ponadto założono wykopy badawcze w środkowej partii dziedzińca,
poczynając od rozszerzenia ku wschodniej kurtynie jednego z wykopów ek s
plorowanych w ubiegłym roku, w którym stwierdzono wówczas warstwy gru
zowe o dużej m iąższości. Okazały się one być zasypiskiem wykutej w skale
studni, której cembrowinę odsłonięto na głębokości 1,30 - 1,50m. Cembro
wina ta o kształcie owalnym, o wymiarach 4,00 x 2,50 m wykonana jest z
kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Część fundamentowa cembrowi
ny posiada bardzo interesującą konstrukcję, a mianowicie występują tu, pier
wotnie 4 - obecnie zachowane są fragmentarycznie 2, quasi trompy. Studnia
usytuowana jest w środkowej partii sztucznie wykonanego w calcu zagłębienia,
być może związanego z piwniczną kondygnacją wcześniejszego budynku.
W wykopie założonym po zewnętrznej stronie kurtyny zachodniej /na pół
noc od wieży zachodniej/ stwierdzono istnienie przybudówki, najprawdopodob
niej o charakterze gospodarczym z I połowy XVII w. Wymiary jej wynoszą
11 x 4 m, przy czym dzieli się ona na 2 pomieszczenia, w przybliżeniu 5 m
długości. W południowym pomieszczeniu odkryto posadźkę z płyt kamiennych,
w północnym z ceramicznych - obydwie zachowane szczątkowo. Pod posadzką
pomieszczenia północnego, na głębokości 0,50 - 0,60 m, w warstwie datowa
nej na XV1/XVII w ., znaleziono szkielet ludzki.
Poza w/w założono wykopy na południowym stoku wzgórza, między zam
kiem i fa r ą , gdzie odkryto wybraną w litej skale wapienną suchą fosę 8 m
szerokości. W obniżeniu terenu na północ od zamku fosy nie stwierdzono, a
jedynie naturalne zaklęśnięcia. W toku prac pozyskano dużą ilo ść zabytków
ruchomych, głównie ułamków naczyń, tak średniowiecznych, jak i nowożyt
nych.
W przyszłym roku badania będą kontynuowane.
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W trakcie nadzoru archeologicznego przy pracach budowlanych w wy
kopie przylegającym do frontowej ściany budynku wyróżniono dwa poziomy
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użytkowe: przedlokacyjny i lokacyjny, a w rumowisku wypełniającym pa
chy sklepienne natrafiono na ciekawy zespół kafli datowanych na przełom
w.XV na XVI, zbliżonych do kafli wawelskich.
Badania będą kontynuowane.
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W trakcie nadzoru prac ziemnych w piwnicach budynku odsłonięto i
wyeksplorowano jamy ziemne zawierające ułamki ceramiki datowanej na
11 połowę XII wieku oraz XVI-wieczny osadnik z obudową drewnianą.
Wypełnione jamy związane są z osadnictwem średniowiecznym w tym rejo 
nie Krakowa.
W dalszym ciągu, równolegle z pracami budowlanymi przy fundamen
tach budynku, sprawowany jest nadzór archeologiczny.
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Badania archeologiczne prowadzone są w ramach kompleksowych
studiów: historycznych, architektonicznych, pierwotnych założeń ogrodo
wych i innych, mających na celu ratowanie tego cennego, klasy zerowej
zabytku.
W pierwszym etapie badań wykonano 4 sondy na terenie ogrodu przy
średniowiecznym murze obronnym miasta Kazimierza, z których uzyska
no szereg danych dotyczących struktury muru, pcśadowienia jego partii
fundamentowej, stratygrafii nawarstwień i zalegania calca. Stwlerdzo-

