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badań. Grodzisko średniowieczne /?/•

Przeprowadzono badania sondażowe /5 - 12.X/ grodziska 
zachowanego w postaci niskiego, zniszczonego wału 1 słabo wi
docznej fosy.

pWykonano trzy wykopy o łączenj powierzchni 28 m . W połu
dniowo-zachodniej części wzniesienia odsłonięto resztkę wału 
wraz z fosą. Szerokość wału u podstawy wynosi 2 - 2,5 m, zacho
wana wysokość śladów konstrukoji drewnianej wynosi 0,3 m, fosy 
2 - 2,5 m szerokość, głębokości około 1,1 m.

W warstwie zalegającej pod wałem znaleziono fragment na- 
ozynia toczonego z XII-XIV w. W pozostałej częśol wzniesienia 
nie stwierdzono występowania warstwy kulturowej, ani też zabyt
ków ruchomyoh.

KWIDZTH - Zamek Państwowe Muzeum w Kwidzynie

Badania prowadzili mgr Jerzy Szmyt 1 mgr Mie
czysław Haftka. Finansowało Muzeum w Kwidzy
nie. Pierwszy sezon badań. Zamek średniowieoz- 
hy i nowożytny.

* Prace archeologiczno-architektoniczne na Zamku w Kwidzy
nie miały charakter zwiadowczy. Badaniami objęto najniższą kon
dygnację piwnic w płn.-wsch. partii zamku. Dwie sondy w piwni
cach nie wykazały istnienia warstw kulturowych. Fundament muru 
magistralnego od wsch. i płn. zalega bezpośrednio na calcu, któ
ry stanowi zielona glina.

Odkrywki archeologiczno-architektoniczne potwierdziły h i -
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potezę, że zamek powstał jako samodzielny człon obecnego zes
połu zamkowo-katedralnego.

Nie znaleziono żadnych zabytków ruchomych.
W przyszłym roku nie przewiduje się kontynuacji badań.

LANCKORONA, pow. Wadowice patrz okres nowożytny

LIMANOWA - powiat patrz wczesne średniowiecze

LIPOWIEC» pow. Chrzanów Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska PKZ» Oddział 
w Krakowie

Badania prowadziła mgr Halina Ginter przy 
współudziale Jerzego Kozaka. Finansował 
WKZ w Krakowie. Drugi sezon badań. Zamek 
średniowieczny i nowożytny /XV-XX w./.

W bieżącym roku przystąpiońo do planowych prac archeolo
gicznych na terenie przedbramla zamku.

W wykopie» założonym między istniejącymi obecnie muraml 
szyji bramy» odkryto "zapadnię" dla mostu zwodzonego» zmianę 
przebiegu zachodniej partii muru szyji oraz ślady dwu pożarów. 
.Wykop ten nie osiągnął poziomu calca na całej długości.

Równocześnie prowadzono prace w wykopach założonych pro
stopadle do muru ohwodowego wzdłuż osi bramy i furtki dla


