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Ze względu na olekawy materiał uzyek ,ny na atenowleku 2 
oraz na mjżllwość bliższego określanie omentarzyeka (stanowis
ko 3) wskazane jest aby wyżej wymienione obiekty zoeteły obję
te planem badać na rok 1968«

P B A H D O C I H ,  Zakład Polskiego Atlasu Aroh
pow, Mieohów 1HKM PAB

Badanie prowadzili dr Hojoleoh 8eymaćekl i dr Andrzej 
Tomaszewski w okresie od 10,VII - 10,VIII, finansował WIZ 
w Krakowie,

Badania etanowiły kontynoaoję prao podjętyoh w r.ub. Ob
jęto nimi wnętrze kośoioła rooaćskiego oraz jego najbliższe 
sąsiedztwo, odkrywająo zabytki datowane pooząwasy od neolitu 
po ozasy nowożytne, V kośolele romaćakim odsłonięto portal, 
ustalono układ weobodniej ozęśol (krótkie prezbiteriua z ab
sydą) oraz eapory zaohodniej, W odsłoniętych od półnooy funda-', 
■antach późnogotyoklej zakrystii stwierdzono enaosne llośol 
wtórnie użytyoh detali romaćskloh. Ha wzgórzu kośolelnym od
kryto, po ozęśol na złożu wtórnym wyraźne ślady oeadnlotwa z 
epoki neolitu 1 brązu oraz okresu lataćakiego 1 wpływów rsymz- 
kloh oraz omentarsyako szkieletowe założone w wieku III 1 fun- 
ko jonuj ąoe do osaaów nowożytnyob.

W odległośoi oa Ib m na południe od kościoła odkryto śla
dy fosy z XII w. szerokości oe 3,3 - 4 m, głęb, oe 2,3 - 3 z, 
pozoetejąoej najpewniej w związku z lnkaBtelaoją kościoła do
konaną przez Konrada Mazowieckiego. Brak śladów woseśnlejszyoh 
ureądzeć obronnyoh ozy Intensywnego zasiedlenie preeozyłby
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hipotezie o zlokalizowaniu kośoloła w obrębie wozesnośrednlo- 
wleoznego grodu* Kontynuacja badań przynieść noże nowe su
gestie dla lokalleaojl rezydencji komesa Prandoty Starego, 
jak teł uzupełniająoe dane do studiów nad urządzeniami obron
nymi XIII wieku*

P B 0 B 0 8 Z 0 Z 0 W I 0 B  , Zakład Polskiego Atlasu
pow* Płook Aroheologlosnego IHKM PAl

Badania prowadził dr Wojeleoh 8zymańskl, finansował - 
Zakład Polskiego Atlasu Aroheologloznego IHKM PAI*

Przeprowadzono badania sondażowe na doskonale zaohowanym 
grodzisku plerśoienlowatym* Ustalono zasadnlozy okres zasiedle
nia na w* XI* Jego pozostałością są nawarstwienia szozególnie 
intensywne w partiach prsywałowyoh (do 1 m grubośol), od stro
ny północnej przykryte grubą warstwą niwelacyjnego zasypu 
ciemno—kamiennego o nieustalonej ohronologil* Poza typową ce
ramiką obtaczaną znaleziono fragment żelaznego wędzidła z 
wąeaml* Stwierdzono również ślady starszego zasiedlenia o nie
określonym oharakterze w pestaol kilkudziesięciu fragmentów 
oeramlkl i TI - YIII wieku.

P B Z B B I 1 0 Z A H Y  , Muzeum Zup Krakowskioh
pow* Kraków w Wiellozoe

Badania prowadził mgr Antoni Jodłowski, finansowało


