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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.

KRAKÓW Pracownia Archeologiczno-
u l.P ijarska 15 Konserwatorska P .P .P K Z

Oddział w Krakowie

Badania prowadził Jerzy Kozak. Finansowało Mu
zeum Czartoiyskich. Pierwszy sezon badań. Ka
mienica /okres od H połowy XII i XVI w ./.

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.

KRAKÓW - Kazimierz Urząd Parafialny przy
kościele św.Katarzyny

Badania prowadził mgr Józef Niżnik. Finansował 
Urząd Parafialny przy kościele św.Katarzyny. 
Pierwszy sezon badań. Zabytkowy zespół po- 
klasztomy OO.Augustynów /XIV i XV w ./ nad
to relikty wczesnośredniowiecznego osadnictwa.

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-
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no, że oprócz warstw nowożytnych i średniowiecznych występują tutaj r e 
likty osadnictwa wczesnośredniowiecznego w postaci prawdopodobnej cha
ty. Nie stwierdzono śladów pierwotnych założeń ogrodowych. W joku 1975 
planuje się wykonanie w ogrodzie około 50 m długości wykopu, który nie
wątpliwie pozwoli na odsłonięcie śladów ścieżek, których układ pomoże 
przy rekonstrukcji średniowiecznych założeń ogrodowych.

Drugi etap badań obejmuje wykopy w zabudowaniach klasztornych i w 
samym kościele. Celem ich jest uzyskanie danych dla statystyki budowli, 
ustalenie poziomu z czasu budowy kościoła oraz stwierdzenie stratygrafii 
nawarstwień. W ramach tego etapu wykonano wykop w tzw.dużej zakrystii 
o jednym filarze, który pozwolił na ustalenie pierwotnego poziomu posadzki 
/80 cm poniżej, trzeciej z rzędu, obecnej posadzki/. Według polowych ob
serwacji, nie stwierdza się tutaj śladów osadnictwa średniowiecznego, być 
może na skutek niwelacji terenu w czasie budowy kościoła, o czym może 
świadczyć zaleganie wczesnośredniowiecznej warstwy bezpośrednio pod pier
wotną posadzką. Oprócz materiału ceramicznego uzyskano 3 monety Zygmun
ta 111.

Badania w dalszym ciągu trwają.

KRAKÓW - KLEPARZ 
Plac Matejki

Badania prowadził mgr Emil Zaitz. Finansowało 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Pierwszy 
sezon badań. Osadnictwo wczesnośredniowieczne, 
średniowieczne i nowożytne.

Badania archeologiczne usytuowano po południowej stronie fundamen
tu Pomnika Grunwaldzkiego. Wykop położony był w odległości około 90 m 
na północny-wschód od Barbakanu i około 170 m na północ od Bramy Floriańs
kiej i murów obronnych. Stwierdzono następujące warstwy:
- Pc&d obecnym poziomem bruku wystąpiły warstwy związane z porządkowa

niem placu w czasie budowy Pomnika /1910 r . / .

- Na głębokości 40 - 60 cm, uchwycono warstwę o miąższości dochodzącej 
do 70 cm z XVII - XIX w. Poniżej, do głębokości 180 cm, występowały

warstwy o charakterze nasypowym z materiałem ceramicznym średniowiecz
nym i nowożytnym.

- Na głębokości 180-220 cm stwierdzono warstwę kulturową z bardzo dużą 
ilością przedmiotów żelaznych: gwoździe, fragmenty okuć, skobli i pod
ków, znaleziono klucz do kłódki, fragment noża i ułamki cegieł, kości

Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie


