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KRAKOW Muzeum Archeologiczne
Kazimierz i Zwierzyniec w Krakowie

Badania prowadził mgr Emil Zaitz prąy współudziale 
Stanisława Kołodziejskiego. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie. Osadnictwo wczesno
średniowieczne, średniowieczne 1 nowożytne.

Kontynuowano prace ratownicze 1 prowadzono kontrolę wykopów 
instalacyjnych 1 budowlanych na terenie Krakowa. Ciekawsze rezulta
ty uzyskano w następujących punktach:

a/ Stare Miasto
- ul.Kanoniczna 7, podwórze posesji 1 chodnik przed p o sesją .

W trzech wykopach Instalacyjnych stwierdzono średniowieczne 
i nowożytne poziomy użytkowe;

- u l.S to larska 11 i 13, podwórza p o sesji. Badania prowadzono 
w dwu wykopach wykonanych w związku z zabezpieczeniem s ta 
rych kanałów blokowych. V  wykopie na terenie posesji nr 13 
stwierdzono średniowieczne i wczesnośredniowieczne warstwy 
kulturowe;

- ul.Szczepańska 2 - Pałac Krzysztofa, dziedziniec budynku.
W wykopie instalacyjnym odkryto pozostałości drewnianych 
zabudowań gospodarczych /sta jn ia-obora?/ 1 nowożytne w arst
wy nasypowe;

- Rynek Główny - Sukiennice, piwnice pod wschodnią częśc ią  bu
dowli. W wykopie badawczym odkryto średniowieczny obiekt o 
charakterze półziemlankowym;

- PI.Wiosny Ludów 5 - klasztor O .O .Franciszkanów,rejon zabu
dowań gospodarczych /m .in . tzw .brow ar/. Kontrolowano 4 
wykopy instalacyjne i budowlane. W jednym z wykopów /c zę ść
wschodnia podwórza gospodarczego/ uchwycono calec 1 pozosta
łości wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej;

b/ Kazimierz

- u l.Szeroka 7 - dawna "Mykwa", piwnice budynku. W wykopach 
budowlanych stwierdzono pozostałości średniowiecznego muru 
obronnego Kazimierza oraz nawarstwienia średniowieczne i no
wożytne .
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c/ Zwierzyniec
- kpryto Wisły na odcinku Zwierzyniec-Przegorzały. W osadach 

akumulacyjnych Wisty znaleziono w czasie  pogłębienia koryta 
2 naczynia późnośredniowieczne.

KRAKÓW - STARE MIASTO Muzeum Archeologiczne
ul.Senacka 3 w Krakowie
św.Michał - ogród, wykop II
uł.W aryńskiego - Planty
Skarpa, wykop VI i VII

Badania prowadził mgr Emil Zaitz /autor sprawozdania/, 
ogólne kierownictwo dr Kazimierz Radwański. Finanso
wało Muzeum Archeologiczne w Krakowie. W czesnośred
niowieczne osadnictwo 1 umocnienia obronne Około. 
Średniowieczne mury obronne.

W ramach kontynuowanych od wielu lat badań nad fortyfikacjami 
Krakowa prowadzono wykopaliska:

1/ w ogrodzie Muzeum Archeologicznego /dawny klasztor Karmelitów 
Bosych z kościołem św .M ichała/ od strony u ł.P ose lsk ie j, w re jo 
nie nieistniejącej baszty Murarzy /3  sezon badań/,

2/ na tzw. Skarpie na Plantach od strony uł.W aryńskiego /6  sezon
badań/.

1. W wykopie zlokalizowanym w ogrodach Muzeum odsłonięto fra g 
ment baszty Murarzy oraz znacznej m iąższości wczesnośredniowieczne 
nawarstwienia kulturowe.

Odkopany fragment baszty stanowi południowo-zachodni narożnik 
budowli. Uchwycono partie naziemne i fundamentowe. Fundament po
sadowiony na plasku calcowym posiada wysokośd 340 cm w stosunku do 
poziomu odsadzki. Wykonany byt z nieregularnych kamieni wapiennych 
o średnicy 30-40 cm łączonych zaprawą murarską w lukach między ka
mieniami sporadycznie występują kawałki cegły. Naziemna, południowa 
ściana baszty zachowała się w pierwotnym układzie, pod dz isie jszą  po
wierzchnią terenu, do wysokości około 110 cm, natomiast w formie b ar
dzo zniszczonej widoczna jest w murach ogrodzenia do wysokości 
420-460 cm w stosunku do poziomu odsadzki. Zbudowana jest z dużych 
łamanych kamieni wapiennych o średnicy 25-40-50 cdi. Przestrzeń  mię
dzy bryłami wapienia wypełniono drobnymi kamieniami zalanymi zaprawą 
m urarską. Naziemna częśó baszty wykazuje układ warstwowy. Szerokoś
ci poszczególnych warstw wahają się  w granicach 45-50 cm. Baszta zo s
tała zniszczona w czasie budowy północno-zachodniego skrzydła k lasz-


