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KŁOBUCK, st. 15, gm. loco, woj. częstochowskie
relikty miejskiej zabudowy XX-wiecznej•	

Przedinwestycyjne badania archeologiczne, przeprowadzone w lipcu przez mgr Iwonę Młodkow-
ską-Przepiórkowską (Usługi Archeologiczno-Konserwatorskie). Pierwszy sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 210 m².

W wyniku badań rozpoznano struktury podpowierzchniowe gruntu w postaci reliktów zabudowy 
XX-wiecznej, która nie stanowiła wartości historyczno-architektonicznej. Uchwycono linię starej pie-
rzei przyrynkowej a także podziały parcelacyjne i szerokość działek. Z reliktów zabudowy zachowały 
się fragmenty bardzo płytko posadowionych murów fundamentowych oraz fragmenty podpiwniczeń 
i mury działowe domów zbudowanych z łamanego kamienia wapiennego, mocno zwietrzałego, wią-
zanego zaprawą piaskowo-wapienną z dużą zawartością piasku i oblepionego gliną. Odsłonięto także 
fragmenty bruków kamiennych i glinianych oraz warstwę spalenizny po pożarze miasta w latach 20-
tych. We wszystkich wykopach już na poziomie 90-100 cm występowała warstwa calcowa w postaci 
zwartej formacji zbitej gliny. Materiał pozyskany w trakcie badań to głównie ceramika XX-wieczna, 
kości zwierzęce i fragmenty kafli.

Badania nie będą kontynuowane.

KOŁOBRZEG-Stare Miasto, gm. loco, woj. koszalińskie, AZP 15-15
miasto średniowieczne i nowożytne•	

Ratownicze badania archeologiczne, przeprowadzone w dniach od 7 kwietnia do 4 lipca przez 
mgr. Sławomira Słowińskiego (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie). Finansowane przez firmę 
„Kornas” z Kołobrzegu. Przebadano 600 m².

Badaniami objęto frontowe partie pięciu kamienic usytuowanych wzdłuż ulicy Armii Krajowej (nr 
9-13) od budynku muzeum do narożnika z ulicą Dubois (kwartał A 19 wg M. Rębkowskiego). W trak-
cie prac wydzielono kilka faz chronologicznych osadnictwa. Najstarszą fazę tworzą obiekty wkopane 
w calec, a datowane na okres od 3 ćw. XIII do połowy XIV wieku. Pierwsze budynki murowane poja-
wiają się początkowo na działkach 9 i 11, na działce 12 funkcjonuje budynek o konstrukcji szkieleto-
wej, działka nr 10 to wówczas uliczka, a działka nr 13 pozostawała niezabudowana. Miało to miejsce 
w 2 połowie XIV wieku. W ciągu wieku XV rozbudowano kamienice 9 i 11 (kosztem podwórek), na 
działce 9 a i 12 pojawiają się następne budynki murowane, a działka nr 9 i 11 (kosztem podwórek), na 
działce 9 a i 12 pojawiają się następne budynki murowane, a działka nr 13 zostaje zagospodarowana 
przez budynek o konstrukcji szkieletowej. W początkach XVI wieku pojawia się także na niej zabu-
dowa murowana. W ciągu okresów następnych dochodzi do likwidacji uliczki i wybudowaniu w jej 
miejscu budynku murowanego, połączenie w jedno założenie kamienic 9 i 9a. Do ciekawych odkryć 
należy zaliczyć osłonięcie moszczonej drewnem uliczki oraz systemu drewnianych rur wodociągo-
wych łączących beczki stanowiące rezerwuary wody. Podczas badań pozyskano liczny materiał zabyt-
kowy charakterystyczny dla tego rodzaju stanowisk, w tym dwie monety (półgrosz Joachima II wybity 
w Stendalu – Brandenburgia w 1542 roku oraz Ottona II i Kazimierza II, bita w Szczecinie w latach 
1413-1428).

Kończewice, st. 1, gm. Miłoradz, woj. elbląskie - patrz: neolit

Kostrzyn nad Odrą, st. 1, Stare Miasto, gm. loco, woj. gorzowskie - patrz: późne średniowiecze

KRAKÓW-Kazimierz, st. 1, AZP 102-56/10
zespół osad neolitycznych•	
osada kultury łużyckiej (epoka brązu — wczesna epoka żelaza)•	
osada z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich•	
osada wczesnośredniowieczna•	
miasto lokacyjne i nowożytne (XIV – XIX w.)•	
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Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od lipca do września przez mgr. 
Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie.

Badaniami objęto wykopy budowlane na terenie posesji ul. Skawińska 4 i przy cmentarzu Remuh 
(ul. Szeroka), a także wykopy instalacyjne przy ul. Bożego Ciała i Krakowskiej oraz pl. Wolnica 7 i 8.

Stwierdzono nawarstwienia późnośredniowieczne i nowożytne (m.in. nawierzchnie utwardzo-
nych kamieniami i brukowanych ulic), relikty gotyckiej i nowożytnej zabudowy drewnianej i mu-
rowanej oraz nawarstwienia nasypowe z okresu regulacji Kazimierza w XIX w. Na terenie posesji ul. 
Skawińska 4, położonej przy południowej pierzei dawnego rynku kazimierskiego, zadokumentowano 
mury gotyckiej kamienicy oraz nawierzchnię nieistniejącej obecnie ul. Tkaczej.

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

KRAKÓW-Kazimierz, st. 3, AZP 102-56/12
ślady osadnictwa z późnego średniowiecza•	
relikty nowożytnej zabudowy dawnego przedmieścia (Rybaki?) Kazimierza•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od listopada 1996 do lipca 1997 r. 
przez mgr Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Arche-
ologiczne w Krakowie.

Badaniami objęto wykopy towarzyszące pracom remontowym w XIX-wiecznej Synagodze Tempel 
przy ul. Miodowej 24.
Zadokumentowano nawarstwienia nowożytne (w tym głównie utwory o charakterze nasypowym) 
powiązane z przemianami osadniczymi na terenie położonym na przedpolu fortyfikacji obronnych 
Kazimierza, a także relikty barokowej zabudowy, która istniała na obszarze przedmieścia przed wznie-
sieniem Synagogi Tempel. W wykopach nie natrafiono na warstwy kulturowe i poziomy użytkowe 
z późnego średniowiecza.
      Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach Archeologicznych”.
Badania będą kontynuowane.

KRAKÓW-Łobzów, pomiędzy stan. 1, 3, AZP 102-56/71,73
ślady osadnictwa z okresu nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od maja do lipca przez mgr. 
Emila Zaitza (Muzeum Archeologiczne w Krakowie). Finansowane przez Muzeum Archeologiczne 
w Krakowie.

Badaniami objęto wykopy instalacyjne na ul. Podchorążych, która przebiega na przedpolu do-
mniemanego „fortalitium”, zbudowanego przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV w.

Zadokumentowano nadcalcową warstwę humusową, w której stwierdzono drobne ułamki naczyń 
gliniastych z czasów nowożytnych (XVIII-XIX w.), a także warstwy niwelacyjne z XX w., powiązane 
z zasypywaniem koryta Rudawy-Młynówki oraz z budową nawierzchni obecnej ulicy. Utwory te nie 
zawierały zabytków archeologicznych związanych z zasiedleniem tego terenu w późnym średniowie-
czu i w czasach prehistorycznych.

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

KRAKÓW-Nowa Wieś, st. 4, AZP 102-56/70
ślady osadnictwa z późnego średniowiecza•	
osada z okresu nowożytnego•	


