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ków pozwalająoyoh na datowania obiektu.
Ha grodzisku I rozkopano dalszy odcinak majdanu. W obrę

bie dwóoh głównych, warstw.kulturowyoh o miążezośoi kilkunastu 
oentymetrów stwierdzono skąpa występowania drobnych zabytków 
oeramioznyoh z późnej fazy kultury łużyckiej oraz - nieoo lloz- 
niejszych niż dotąd - znalezisk z w. XIII - XIV. Znaleziska ta 
i poozynione obserwaoja potwierdzają wysunięta w latach 1964 - 
66 wnioski na temat formy 1 etapów fortyfikacji przełomu Dunaj- 
oa. Grodzisko o stosunkowo niewielkiej powierzchni wytypowano 
eksperymentalnie do oałkowitego przekopania.

Na grodzisku II oddalonym o około 1 km od poprzedniego, 
wykonano praoe pomiarowe oraz drobne odkrywki, które ujawniły 
ślady silnego pożaru w półnoono-zachodnlej częśoi obiektu 
(zwęglenie drewnianyoh elementów konstrukcji 1 zaczerwienienie 
ziemi) leoz nadal nie przyniosły nojmniejazyoh artefaktów umoż- 
llwlająoyoh jego klasyfikację chronologiozną. Hipotetycznie 
grodzisko wiązane jest z kulturą łużyoką 1 stanowi domniemane 
czwarte ogniwo łauouoha halsztaokich (?) mlejso obronnyoh w re
jonie Kurów - Uaroinkowloe - Blałowoda.

L I P N I C A  U C H O W A N A ,  Wojewódzki Konserwator Ze- 
pow. Brzesko bytków w Krakowie

Badania prowadzili dr Hanna Pieókowska 1 doo, ar. 
Zakl, współpraoa Z.Taborowski, finansował WKZ w Krakowie.

Praoe miały charakter wstępnych rozpoznaó. Celem ich była 
lokallzaoja i rekonstrukoja ćrednlowieoznyoh murów miejskich
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wraz z założeniami urbanistyoznymi Llpnioy Murowanej, znanyoh 
jedynie fragmentaryoznie z przekazów źródeł pisanyoh.

Główny wysiłek badawozy skonoentrował się w trzeoh punk- 
taohi przy koóolele parafialnym, w miejsou domniemanej Bramy 
Krakowskiej, 1 na rynku. Ponadto wykonano kilka mniejszych sond 
dla śoiólejszego odtworzenia przebiegu muru obronnego. V wlęk- 
szoóoi odkrywek uohwyoono relikty poszuklwanyoh murów obron
nych w tym również 1 Bramy Krakowskiej przy której stwierdzono 
ponadto późniejsze - barokowe - reszty murów z domniemanej za
padni (?)• Nie zdołano zlokalizować drugiej bramy miejskiej 
zwanej Bądeoką.

V lioznyoh wykopaoh badawozych poozynlono szereg obserwa- 
oji 1 ustaleń związanyoh ze stratygrafią nawarstwień. V niek
tórych partiaoh osady np. na terenie rynku, po wewnętrznej stro
nie Bramy Krakowskiej uległy niemal oałkowltemu znlszozenlu 
starsze warstwy kulturowe na skutek dzlałalnośol mleazkańoów 
(nowa zabudowa, niwelaoje terenu). W innyoh, zwłaszoza po zew
nętrznej stronie dawnych obwarowań, zaohowały się najozęóoiej 
rozbudowane układy warstw ozego przykładem są odkrywki przy bra
mie Krokowskiej, gdzie wyróżniono zespoły warstw poohodząoe z 
ozosów poprzedzająoyoh budowę murów (óreónlowleoze) z okresu 
loh istnienia (ćrednlowleoze - ozasy nowożytne) i po ich de- 
strukojl, oo w znaoznym stopniu przyozynlło się do ućoiólenia 
ohronologii przemian urbanistyoznyoh Llpnioy.

Wyniki pierwszej serii tyoh prao stanowią jednoozeónie ba
zę do spreoyzowania planu badawozego 1 kierunku dalszyoh poszu
kiwań zakrojonyoh na kilka lat.


