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pieszych /?/.
W wykopie wzdłuż osi bramy odkryto prawdopodobnie fragment 

filara. Prace w obrębie tych wykopów zostały przerwane na gł.180 cm.
Wśród odkrytej ceramiki przeważają fragmenty naczyń średnio

wiecznych» występuje również ceramika wczesnośredniowieczna» frag
menty naczyń kultury łużyckiej odkryto na wtórnym złożu. Do cie
kawych znalezisk należy zaliczyć dwie siekiery żelazne« nóż i frag
menty kafli.

Prace archeologiczne będą kontynuowane w przyszłym roku.

ŁAGÓW« pow. Opatów Zakład Badań Polskiego Sred-
% niowiecza Uniwersytetu War

szawskiego 1 Politechniki 
Warszawskiej.

Badania prowadził mgr Stanisław Michno. Pinansował 
WKZ w Kielcach. Pierwszy sezon badań. Kościół śred
niowieczny.

Przeprowadzone wstępne badania na stanowisku Łagów objęły:
1. Inwentaryzację architektoniczną kościoła św.Miohała poło

żonego w północnej części rynku miasteczka.
. 2. Pomiar geodezyjny» zdjęoie sytuacyjno-wysokościowe tere

nu przykościelnego.
Rozpoznanie architektoniczno-historyczne bryły kościoła. U- 

jawniono zasadniczo 2 fazy budowy» które przypadają na okres peł
nego i późnego średniowiecza. Celem» dla którego rozpoczęto bada
nia» była potrzeba rozwarstwienia chronologicznego obiektu» wyka
zującego zakłócenia formalne« widoczne szczególnie w jego części
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wschodniej. Wybrzuszona na zewnątrz wschodnia ściana prezbiterium 
sugerowała istnienie fragmentu wcześniejszej budowli, zaadaptowa
nej przy budowie kośd~oła gotyckiego. Analiza struktury budowla
nej tej oeęćol budowli ujawniła jej jednorodność - niemniej nie 
można ob obeonym etapie badań wykluczyć istnienia fundamentów bu
dowli wcześniejszej.

4. Badania topograficzne dotyczące układu przestrzennego mia
steczka Łagów i jego okolicy, oparto na analizie materiałów Y rto- 
graflcznyoh. W odległości ok. 2,5 km na południowy-wechód od Ła
gowa, nad rzeką Łagowioą i jej dopływem Piotrówką, obok wal Nowy 
Staw, udało się wyróżnloć stanowisko określone "Zamozyskiem". To
pografia owego "zamozyska", fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecz
nej, zebranej powierzchniowo z jednej, a śródła archiwalne z dru
giej strony sugerują miejece dla poszukiwań przedlokaoyjnego Ła
gowa.

MALBORK - Zamek Średni Muzeum Zamkowe w Malborku

Badania prowadzili i mgr Antoni Pranaazek, mgr lnż.Ma- 
oiej Kilarski, mgr Mieozyaław Haftka. Finansowało Mu
zeum Zamkowe w Malborku. Drugi sezon badań. Zamek 
średniowleozny i nowożytny /XIII, XIV-XVIII w./.

Badania objęły najnlżesą kondygnację plwnlo Pałacu oraz częś- 
oiowo fosę tzw. "auchą", pomiędzy Zamkiem Wysokim, a Średnim.

W wyhiku prowadzonych badań poznano założenia fundamentowe 
XIII-wlecznej wieży obronnej oraz uchwycono długość częściowo ro
zebranego dawnego muru obronnego.

Materiał ruchomy przedstawia się bardzo ubogo. Niewielka i-


