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rzeozu Nysy Łużyckiej, podjęto ratownioz* prace wykopaliskowe na
grodzisku.
Miały one na celu określenie chronologii i rozpoznanie wiel
kości oraz zabudowy wnętrza grodu. Założono wykop krzyżowy w trzech
aiejscaoh poszerzony do powierzchni 1 ara.
Odsłonięto na głębokości o ,45 m ślady 3 budynków o wymiarach
4,50 x 2,80mt 2,80 x 2,0 mi 3,0 x 2,0 a oraz Jedno luśne palenisko.
V części zachodniej natrafiono na resztki konstrukcji prze
kładkowej wału oraz ławy kamiennej.
Grodzisko Jest wklęsła, założone na planie owalu o wymiarach
54

x 23 m, leży na prawym brzegu starorzecza Rysy Łużyckiej. Jest

datowane na TIII-Z wiek.
V chwili obecnej, w trakcie pisania tego komunikatu, badania
są kontynuowane.

ZRAZOM

Muzeum Archeologlozne w Kra
kowie, Konserwator Zabytków
Archeologicznych w Krakowie

Badania prowadzilit mgr mgr Kazimierz Radwański, Teresa
Łenkiewioz-Radwańska, Władysław Morawski, Alina Wałowy.
Finansowało Muzeum Archeologlozne w Krakowie i KZ w Kra
kowie. Osadnictwo miejskie od wozeenego średniowiecza
po czasy nowożytne*

Kraków - Śródmieście
1/ Mały Rynek - w związku z generalną przebudową placu prze
prowadzono na tym terenie planowe badania i prace ratownicze*
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a/ Wykop planowy /nr Y/ usytuowano w północnej części Małego Ryn
ku. Rad calcem odsłonięto dwie wyraśne warstwy wczesnośredniowiecz
ne /lila 1 Illb/ o łącznej miąższości ok. 45 cm, datowane na okres
od XI do XIII w. Wyżej zalegała warstwa średniowieczna o mląższoś- '
ol do 140 cm, z dużą ilością zabytków ruchomych.
b/ Praoe ratownicze. Wykopy instalacyjne w południowej częśoi pla
cu ujawniły głębokości występowania calca oraz poziomy wczesnośred
niowiecznych, średniowiecznych 1 późniejszych nawarstwień kulturo
wych. Podkreślić trzeba, iż tutaj«warstwa wczesnośredniowieczna,w
przeciwieństwie do północnej części plaou, zawiera materiały póź
niejsze pochodzące głównie z XIII w. Ogółem miąższość warstw kul
turowych w południowej częśoi placu jest wyraźnie mniejsza niż w
północnej.
W czasie badań ratowniczych w tym rejonie, zinwentaryzowano
szereg murów średniowiecznych. Są to zapewne pozostałości średnio
wiecznej szkoły Panny Marii oraz, na północ od niej, mury jatek
mięsnych. Uchwycono również biegi murowanych kanałów z różnych
okresów.
2/ Ul. Sienna - Kontrola wykopów instalacyjnych, u wylotu
ul. Siennej na Planty, przyniosła dane co do pierwotnej topogra
fii oraz zabudowy terenu.
3/ Rynek Główny - Sukiennice. W związku z pracami budowla
nymi 1 ziemnymi, w południowej części gmaohu, odsłonięto 1 prze
badano wątki różnych murów średniowiecznych, m.ln. pierwotne zam
knięcie hali od Btrony południowej, gdzie stwierdzono wyraźny
wjazd do wnętrza Sukiennic. Uzyskano pełne przekroje nawarstwień
wnętrza tej części budynku /kolejne poziomy użytkowe, bruki ka
mienne, podłogi drewniane, ślady pożarów, przebudowy itp/. W pozłomach ponadcalcowych zaobserwowano przynajmniej trzy warstwy
wczesnośredniowieczne datowane na schyłek tego okresu.

-

- 254 Do ciekawych smalę2 lek należy odkrycie trzech pochówków szkie
letowych* Szkielety ułożone były na wznak wzdłuż linii wechód-zaohód z głowami na zachód* Na jednej z czaszek stwierdzono nacieki
brązowe, zapewne ślad po znlazozonej ozdobie. Szkielety związane
eą ze epągiem najmłodszej warstwy wczesnośredniowiecznej.
4/ Ul.Szewekm - W wykopaoh instalaoyjnyoh u wylotu ul.Szewekiej na Planty prowadzono inwentaryzację odsłoniętych, a silnie
w tym rejonie rozbudowanyoh dawnych fortyfikacji miejekioh Krako
wa* Uzyskano kolejne pozlonjy ulicy /m.in. bruk kamienny/*
5/ RyneK Główny - pałac Krzysztofory - W wykopie instalacyj
nym na dziedzińcu gmachu prowadzono obeerwaoję nawarstwień oraz
inwentaryzaeję odsłoniętego muru kamiennego*
6/ Ul* Józefa 13 - Kazimierz* W wykopaoh budowlanych w plwnir

i
caoh budynku zlokalizowano fragmenty murów średniowiecznyoh* Ioh
układ wekazuje, iż jest to najpewniej wycinek murów obronnych mia
sta Kazimierza*
7/ Wleroenie archeologiczno-geologiczne. Kontynuowano prowa
dzone od 1959 r* badania przy pomocy wierceń. Wywlerty wykonano
na dziedzińoach budynków przy ul .Sławkowskiej, św. Marka, św.Jana,
ul.Solskiego, ul*Szczepańskiej, pl*Szczepańskim, oraz na Plantach
od strony ul. Westerplatte, Basztowej 1 1-go Maja* Przyniosły one
daleze ustalenia topografii oraz zasięgu 1 nasilenia osadnictwa
wczesnośredniowiecznego Krakowa 1 warunków zalegania warstw śred
niowiecznych i nowożytnyoh. W listopadzie 1 grudniu br* wiercenia
będą kontynuowane w blokach budynków na półnoo od Rynku Głównego*
Badania poza Śródmieściem*
1/ W sąsiedztwie Kopoa Kościuszki, w związku z planowanymi
pracami niwelacyjnymi, zaistniała konieczność przebadania podłuż
nego nasypu tzw*mogiły kosynierów. Naeyp okazał aię budowlą zwią
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zaną z XIX—w łącznymi, fortyfikacjami austriackimi •
2/ Ul.Królowej Jadwigi - Zwierzyniec. Pomiędzy posesjami nr
84 a 124, w wykopach instalacyjnych, stwierdzono zabytki /cerami
ka/ XIII-wieczne oraz typową ceramikę średniowieczną i nowożytną.
Znaleziska są przyczynkiem archeologicznym do rekonstruowania za
sięgów pierwotnego osadnictwa bezpośredniego zaplecza Krakowa.

KRAKÓW - Zakrzówek

Muzeum Archeologlozne w Krakowie

Badania prowadził mgr Władysław Morawski. Finansowało
Muzeum Archeologiczne w Kraków ie i KZ w Krakowie. Dru
gi sezon badań. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne!
ślady osadnictwa z okresówt paleolitu,mezolitu, neoli
tu, z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich.

Stanowisko położone jest na prawym brzegu Wisły, w rejonie
ujścia Wilgi. Podłoże stanowią plaszozyste aluwia Wlsły-Wllgi
osadzone na pobrzeżu skalistych wzgórz jurajskioh.
W olągu dwu sezonów przebadano łąoznle 7,5 ara. Odkryto 32
groby w wlększośol w układzie rzędowym /min.3 rzędy/. Wszystkie
szkielety leżą wzdłuż linii W - B. Orientacja głowy jest zmienna,
przypuszczalnie związana z płcią. Z elementów wyposażenia odkry
to! kabłączkl, pierścionki, korale, osełki kamienne, krzesiwa,
noże, sprzączki do pasa, grot oszczepu, grot dzirytu /7/, naczy
nia gliniane, wiaderka drewniane i zabytki krzemienne.
Zasługującym na uwagę jest grób 19 /I9f8 r./ - męski, boga
ty, wyposażony w grot dzirytu, 2 noże bojowe, wiaderko drewniane

m
/cis/ i rdzeń krzemienny - wokół którego ntwierdzono prostokątne

