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poziomaoh oeednlozyoh*
3* Poza taranem śródmieścia Interesujcie* ustalenia dały
prace r;itownloze prowadzone na ul.Westerplatte (rejon Hotelu
Turysty), ul.Słowiańskiej, ul.Karmelioklej 31, pl.Sikorskiego

13 oraz ul.Krupniczej gdzie m.ln. natrafiono na reszty pleców
%

garnoarsldoh z Z7I w. oraz bardzo liczny materiał ceramiozny
średniowieczny 1 nowożytny*
Prowadzone przez zespół od szeregu lat systematyczne
praoe planowe oraz badaniu ratownicze zbliżają nae stopniowo
do możliwie pełnej rekonstrukojl oałośd zjawisk dotycząoyoh
Krakowa wczesnośredniowiecznego, tj. jego topografii, zasięgów
osadnictwa, przebiegu głównych szlaków 1 dróg oraz założeń urbanlstyoznyob wczesnośredniowiecznego miasta. Dane te w połączenlu z analizą pierwotnej hydrografii terenu, zasięgami wy
lewów krakowskioh rzek oraz Innymi zjawiskami pozwolą na rekonstrukoję krakowskiego wozesnośrednlowleoznego zespołu osad
niczego.
W końcu 1967 r* przeprowadzona zostanie nowa seria wleroeń aroheologiozno - geologloznyoh. Pracami kieruje Dział Kra
kowa Przedlokaoyjnego tluzeum, wieroenla wykonywane są własnym
przystosowanym do tego rodzaju robót sprzętem wleltnlozym.
V br. praoe będą się konoentrowały w północno - wschodniej
ozęśoi Starego Miasta na obszarze tzw, terasy średniej, oraz
poza jej zasięgiem no terenaoh terasy powodziowej.
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Morawski, mgr Alina Wałowy, finansowało Muzeum Aroheologiozne
w Krakowie oraz ozęśolowo WKZ w Krakowie«

Ea terenie wczesnośredniowiecznej oeady podgrodowej Okół
prowadzono praoe aroheologiozne o oharakterze planowym oraz
ratowniczym«
Na wymienionym terenie punkty badawcze zlokalizowano«
1« W obrębie zabudować Muzeum Aroheologicznego przy ul«
Senookiej 3 (pod tzw« salą z jednym filarem)« Badany wykop
położony jest w północno-zachodniej części Okołu« W jego obrę
bie stwierdzono dobrze widoczne nawarstwiające się wczesnośred
niowieczne poziomy osadnicze o łącznej mląższoóol 290 om, zawierająoe materiał datowany od około połowy IX w« do drugiej
połowy XIII w« Nad nimi zalega 140 om warstwa związana z budową
fortyfikacji miejskich 1 późniejszymi praoami budowlanymi pro
wadzonymi na tym terenie« Jak dotychozas odkryte nawarstwienia
są najdalej wysuniętymi w kierunku zoohodnlm śladami osadnict
wa Okołu« Znaczna miąższość warstw ..czesnośredniowiecznyoh,
zdaje się wskazywać, iż dążono do podwyższenia obszaru osad
niczego, zalegająoego w bezpośrednim sąsiedztwie terenów ta
rasy powodziowej«
2« Podjęto również praoe we wschodniej ozęśol Okołu na
tzw« "Skarpie* oelem dalszego uściślenia przebiegu oraz kon
strukcji fortyfikacji Okołu«
W wykopie o długości 18 m odsłonięto wał i fosę z;jlegtjąoą po wschodniej stronie Okołu« Jądro wału stanowi nasyp
$

wykonany z iłów gliniastych w dolnej częt-oi wzmocniony krótki-

<

mi dranicami ułożonyoii w poprzek wału« Nasyp u

odstawy posia

da szerokość ok« 10 m« Podstawę wału stanowiły dranice ułożo
ne w poprzek jego biegu« Na "jądrze" wału wznosiła elę kon-
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atrukoja drewniana lub drewniano-slemna w oelośoi wylepiona
gliną. Zewnętrzna część podstawy wału ha pewnej przestrzeni
wzmoonlona była warstwą kamieni. Powstania obiektu datujemy
na przełom X/XI ew. początek XI w. Wał w swoim zaśadniozym zrę
bie przetrwał najpewniej do połowy sw. drugiej połowy XIII w*
Pod wałem zalega warstwa oaadnloza oraa jamy. Pod zewnętrzną ozęóoią wału, podobnie jak w innych wylcopaoh w tym
rejonie wystąpił wykop pod palisadę (IX*X w.)« Misjeoami, pod
wałem 1 zalegająoą pod nim warstwą osadnloaą stwierdzono dość
liozne materiały oeramloene z okresu lateńskiego.
3.

Z ważnlejszyoh prao ratownioaych na Okolą wymienlć nalel

ty pełną kontrolę wykopów budowlanyoh przy budynku Ifucsum Geo
logicznego I/JS, ul. 8enaoka 3* V wykopaoh stwierdzono 1 przeba.«
dano warst«y kulturowa, z któryoh najwoześniajsza materiały
(oeromika) datowana mogą być na XX w.
W pozlomaoh średnlowleoznyoh zaobserwowano nawarstwlająoi
się konatrukoja drewniane zapewne o oherakterze goepodarozym,
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Badania prowedzllli mgr Sereaa Łenklewloz, mgr Władysław
Morawski, finansowało - Muzeum Aroh. w Krakowie.

Badaniami systematycznymi objęto teren na pogranioza
Dębnik i Zakrzówka.
Zostało odkryte omantarzyako w'czasie wybierania piesku.
W plarwezej fazie przeprowadzono preoe o oharakterze ratownlozym.

