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Badania ratownicze prowadzono w wykopie budowlanym usytuo
wanym po północnej stronie hotelu Kongresowego, pn wschodniej stro- 
nie modernizowanego odcinka ul. M. Konopnickiej /budowa przejścia pod
ziemnego pod jezdnią u l,M . Konopnickiej/, Na długości około 25 m ro z 
poznano warstwę kulturową o m iąższości około 80-100 cm, zawierają
cą materiał zabytkowy z różnych fjJtpeBÓw,’ W je j spągu stwierdzono 
pojedyncze ułamki naczyń glinianych datowanych na IX -X  wiek oraz 
niewielką ilość ceramiki z okresu pomiędzy X I a XIII wiekiem, W częś
ci środkowej oraz w stropie warstwy zalegał materiał zabytkowy z póź
nego średniowiecza oraz z ęgasów nowożytnych.

Wydaje się, że rozpoznane relikty osadnictwa wczesnośrednio
wiecznego należy wiązać z południową krawędzią dużej osady odkrytej 
przy ul. Klonowej i  Ks. Marka /por. Informator Archeologiczny, Bada
nia 1971, s, 180-181/,

Materiał z badań przechowywany jest w Dziale Krakowa Przed- 
lokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie,

KRAK ÓW - ST ARE MIASTO Muzeum Archeologiczne
Stanowiska: w Krakowie
ul. Kanonicza 1,9,11,13
ul. Senacka 10, ul. Grodzka 65,
ul. Solskiego 11, ul, Straszewskiego

Badania prowadził mgr Emil Zaitz pod 
kierunkiem doc.dr.hab,Kazim ierza 
Radwańskiego. Finansowało Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie, Osadnictwo 
wczesnośredniowieczne, późnośrednio
wieczne i nowożytne, relikty późno
średniowiecznego muru obronnego Kra
kowa oraz gotyckiej zabudowy, miasta.

Kontynuowano badania ratownicze w szybikach geotechnicznych 
oraz w wykopach budowlanych i  instalacyjnych związanych z odnową 
zabytków Starego Miasta. Badania archeologiczne prowadzone były 
w następujących punktach:

1 / ul,Kanonicza 1 -  pracami objęto piwnice i podwórze budynku oraz 
przylegający odcinek ulicy Senackiej, Odkryto nawarstwienia późno
średniowieczne i nowożytne /XIV-XX w. /, w tym warstwy kulturo
we z dużą ilością żużla żelaznego, datowane na okres od XIV do 
XVI wieku. Pod jezdnią ul. Senackiej odsłonięto kolejne odcinki 
średniowiecznej budowli wykonanej z kamieni wapiennych /funda
ment/ i cegły gotyckiej o układzie polskim /parta naziemna/.
Według wstępnych ustaleń obiekt ten należy wiązać z XIV wiekiem,

2/ ul. Kanonicza 11 -  w wykopach usytuowanych na podwórzu oraz 
na terenie oficyn rozpoznano wczesnośredniowieczne poziomy użytko
wane oraz warstwy nasypowe z jądra wału obronnego, pochodzące
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z młodszej fazy osadniczej Okołu /XI-XIH w. /, relikty miejskiego 
muru obronnego Krakowa /XIV w, / wykonanego z łamanych kamie* 
ni wapiennych oraz późnośredniowieczne i nowożytne poziomy użytko- 
we terenu,

3/ ul. Kanonicza 13 - kontynuowano prace wykopaliskowe w piwnicy 
oficyny, w sąsiedztwie odkrytego w 1979 r .  skarbu żelaznych grzy
wien siekier o podobnych. Z  warstw wczesnośredniowiecznych, zwią
zanych ze starBzą fazą osadniczą Okołu /IX-X w,/, uzyskano znacz
ną ilość ułamków naczyń, połupane kości zw ierzęce oraz pojedyncze 
fragmenty małych tygli o zeszkliwionej powierzchni. Materiał cera
miczny całkowicie potwierdza wcześniejsze ustalenia odnośnie dato
wania skarbu na 1 połowę lub początek 2 połowy IX  wieku, W trak
cie tych prac odsłonięto także niewielki odcinek późnośredniowiecz
nego, m iejskiego muru obronnego Krakowa oraz poziomy użytkowe 
piwnicy z XVII i  XX wieku,

4/ ul. Senacka 10. W piwnicy oficyny rozpoznano fragment wczesno
średniowiecznego obiektu półziemiankowego datowanego na IX wiek 
/starsza faza osadnicza Okołu/ oraz nowożytne poziomy użytkowe 
piwnicy,

5 /ul. Grodzka 65 -  w wykopie zlokalizowanym na terenie podwórza 
stwierdzono późnośredniowieczne 1 nowożytne warstwy kulturowe. 
Calca nie osiągnięto.

6/ ul. Solskiego 11 /kino Apollo/ -  w wykopach budowlanych rozpozna
no i przebadano pozostałości 6 dołów chłonnych /kloacznych/ z lic z 
nymi naczyniami glinianymi pochodzącymi z okresu pomiędzy XIV 
a XVI w ,, a także wypełnisko podobnego obiektu z materiałem da
towanym na XVIII-X IX  w. W kilku p r z y p a d k a c h  uchwycono relikty 
drewnianej obudowy tych obiektów,

7/ ul. Straszewskiego - przy pracach instalacyjnych na jezdni odsło
nięto nowożytne warstwy nasypowe /XIX w. / oraz poziomy użytko
we ulicy /XIX-XX w./.

M ateriał zabytkowy z badań przechowywany jest w Dziale Kra
kowa Frzedlokacyjnego Muzeum Archeologicznego w Krakowie,

KRAKÓW-STARE MIASTO patrz
późne średniowiecze

KRAKÓW-WAWEL 
Rejon VIU

Kierownictwo Odnowienia 
Zamku Królewskiego 
i Państwowe Zbiory 
Sztuki na Wawelu

Badania prowadzili mgr Zbigniew Pianowski 
i  Janusz F ir le t /autorzy sprawozdania/ pod 
kierunkiem mgr Stanisława Kozieła, Finan
sowało Kierownictwo Odnowienia Zamku


