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W 1991 r. przeprowadzono prace archeologiczne w 2 punktach położonych na obrzeżu
średniowiecznego Kleparza. We wschodniej części miasta, przy ul. Zacisze 8, badania
prowadzono w wykopie budowlanym usytuowanym na podwórzu posesji. Stwierdzono, że
na stropie piasku calcowego zalegała tu warstwa kulturowa o miąższości 30-40 cm, zawie
rająca ceramikę późnośredniowieczną i pojedyncze ułamki naczyń nowożytnych z XVI w.
Nakrywała ją warstwa o podobnej miąższości, z bardzo dużą ilością zbutwiałych szczątków
organicznych oraz ułamkami cegieł, grudkami zaprawy wapiennej, bryłkami żużla i ułam 
kami naczyń nowożytnych z XVI-XIX w. Nad nią rozpoznano przemieszane utwory o cha
rakterze nasypowym, związane zapewne z zabudową tego terenu w XIX i XX w.
Podobną sytuację stwierdzono także w 2 wykopach badawczych zlokalizowanych na
podwórzu posesji przy ul. Św. Filipa 7 (wykop I i II), w północnej części Kleparza. Również
i tu na stropie piasku calcowego zalegała warstwa kulturowa o miąższości 70-90 cm,
zawierająca ceramikę późnośredniowieczną z XIV i XV w, oraz ceramikę nowożytną
z XVE-XIX w. W obrębie tego utworu stwierdzono także drobne okruchy cegieî, grudki
zaprawy wapiennej, ułamki kości zwierzęcych i drobne węgielki drzewne. Warstwę tę
nakrywały utwory nasypowe wytworzone w czasach współczesnych w związku z obecną
zabudową ul. Św. Filipa.
Prace archeologiczne przy ul. Zacisze 8 i Św. Filipa 7 nie dostarczyły materiałów
odnoszących się do wczesnego średniowiecza, można więc przypuszczać, że osada przedlokacyjna obejmowała tylko centralną część Kleparza, rejon obecnego pl. Matejki i pl. Kleparskiego. Tereny, na których prowadzono prace archeologiczne w 1991 r. zostały włączone
w obręb osady dopiero po jej lokalizacji w 1366 r.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Dziale Krakowa Przedlokacyjnego Mu
zeum Archeologicznego w Krakowie.
K ra k ó w -S tare M iasto patrz wczesne średniowiecze
K ra k ó w -S tare M iasto, Brama Floriańska patrz wczesne średniowiecze
K raków -W aw el, rejony IV, V/В, VI/C-VIII, Vil, IX, XI, XIV patrz wczesne średniowiecze
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Konserwator Zabytków Archeologicznych w Opolu.

Badania prowadzili pracownicy Państwowej Służby Ochrony Zaby
tków w Opolu: Krzysztof Matusiak, Mirosława i Klemens Macewicz
(autor sprawozdania). Finansowane przez Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków. Drugi sezon badań. Nawarstwienia miasta średnio
wiecznego.
Badaniami ratowniczymi objęto część posesji przewidzianej pod zabudowę. Odsłonięto
i udokumentowano 7 poziomów konstrukcji drewnianych i nawarstwienia kulturowe się
gające gł. 3 m poniżej współczesnego poziomu gruntu. Wśród szczątków drewna wyróżnio
no m.in. pozostałości podłogi i ścian plecionkowych. W licznym materiale ruchomym domi
nowały ułam ki naczyń glinianych, kości zwierzęce i skraw ki skóry. Z rzadkich
przedmiotów na szczególną uwagę zasługuje żelazny nóż ze śladami powleczenia metalem
kolorowym. Stwierdzono, że nawarstwienia średniowieczne w tej części starego miasta
w Koźlu mąją miąższość 2-2,1 m i że zalegąją pod nowożytnym zasypiskiem gruzu o g r lm .
I L egn ickie P ole, gm. loco, woj. legnickie patrz okres nowożytny

