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Badania objęły wschodnią część dziedzińca I. Wykonano sześć sond archeolo
gicznych. Na skutek przerw ania p rac badawczych przez inw estora, żadnej z sond
nie wy eksplorowano do calca. P race wykopaliskowe przyniosły odkrycie elemen
tów gotyckiej zabudowy .działki

w postaci fragmentu muru granicznego działki

domu mieszczańskiego oraz ścian dńałowych. N ajstarsze zabytki mogące datować
te elementy pochodzą z XIV-XV wieku. Datowanie nie je st pewne, gdyż jak już
wspomniano, niedotarto do calca, * ponadto na skutek częstych prac ziemnych pro
wadzonych na dziedzińcu, warstwy mają charakter nasypowy . Ponadto odsłonięto
także bruk kamienny, który na podstawie występującego m ateriału archeologicznego
uznać można za pochodzący z okresu po zabudowie gotyckiej, a przed adaptacją
kamienic na Collegium Kołłątaja. Najmłodszym z odkrytych elementów był filar,
związany zapewne z I fazą istnienia Collegium / od 1791 ro k u /.
Zabytki archeologiczne pochodzące z sondy, w której odkryto fila r, datować
można na XVn/XVm-XIX wiek.
Konieczne Jest dokończenie rozpoczętych badań oraz przebadanie zachodniej
części dziedzińca.
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Muzeum Archeologiczne

ul. Grodzka 54, W aryńskiego-Planty

w Krakowie

Badania prowadzili m gr m gr Jacek Reyniak
• Emil Zaitz pod kierunkiem m gr T eresy
Radwańskiej.Finansowało Muzeum Archeolo
giczne w Krakowie. Relikty zabudowy murowa
nej. Cmentarz /-XIX w ./. Zabytki ruchomowe
/XIV - XV w ./ .
W wykopacn Instalacyjnych zlokalizowanych na podwórzu, po północnej stro 
nie kościoła św .A ndrzeja,odsłonięto trzy knury o przebiegu wschód-zachód.
Zbudowane z kamieni wapiennych z nielicznymi ułamkami cegieł. Korony murów
wystąpiły płytko pod obecną powierzchnią / do 20 cm /, szerokość murów

około

1 m , odsłonięta wysokość około 2,20 m . Pomiędzy m uram l wyróżniono kilka
warstw kulturowych. W dolnej p artii wykopu wystąpiła ceram ika średniowieczna
z XTV - XV w. Calca i stopy murów nie uchwycono.
W wykopie instalacji ciepłowniczej na ul.W aryńskiego - Planty / wykop m listopad 1971 r / w sąsiedztwie ul. Siennej, odkryto liczne, rozrzucone kości ludz
kie. Wiązać je należy z cm entarzem skazańców, leżącym przy gotyckim kościele
św.Gertrucfy, rozebranym w 1820 r . W pobliżu kości ludzkich występowała cera
mika

średniowieczna i nowożytna.

