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L I P O W I E C  - Zamek, 
pow. Chrzanów

Praoownia Aroheologiczno- 
Konserwatoraka PKZ w Krakowie

Badania prowadzi mgr Halina Ginter, finansuje WKZ w Kra
kowie*

Od sierpnia b.r* prowadzony jest nadzór przy pracach ziem- 
nyoh, które obejmują teren przedbramla zamku, zamkniętego pierś- 
olenlem murów* Botyohozasowe obserwaoje, wykopów wzdłuż pierś
cienia murów przedbramla, ustaliły występowanie warstw kulturo- 
wyoh od przełomu wieku XIII/XIV do XX*

Wjrkopy dostarozyły bardzo dużo oeramiki, kafli, fragmentów 
fajek oraz jedną monetę srebrną*

Na omawianym terenie planowane są w latach 1968-69 eyste- 
matyozne badania aroheologlozne*

L U B L I N  - Czwartek patrz wczesne średniowiecze

L A N C U T - zespół Muzeum Ziemi Przemyskiej
pałacowy

Badania prowadzili i mgr Antoni Kunysz i Edward Pudełko, 
finansowało Muzeum w Łaóouole*

Badania systematyczne nad fortyfikacją obronną*
W toku badać odkryto relikty budynku bramnego oraz muru 

kurtynowego z X7I/X7II wieku*
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Pozyskano olekawe materiały dotyoząoe umoonień baetłono
wy oh. Odsłonięto prawie oały zarys budynku bramnego. Natrafio
no na dwa zagadkowo tunele. Od strony płd.-wsch. tunel miał 
przypuszczalnie oharakter wyoleozkowy. Od zaohodniej odkryto 
drugi tunel prowadząoy od gmachu głównego do budynku bramnego, 
jego przeznaozenie komunikacyjne wydaje alę również uzasadnio
ne. Z pozyskanego Inwentarza na uwagę zasługują* fragmenty oe- 
ramlki oraz detale arohitektoniozne z portalu bramy wjazdowej 
itp. Chronologia XVI - XVII wiek oraz XVIIl/XIX w.

Ł O M Ż A  - Zamek Muzeum Ziemi Łomżyńskiej
w Łomży

Badania prowadził mgr Tadeusz Żurowski i J.Sobieoh, finan
sowało PBN w Łomży.

Celem badań było poszukiwanie mlejsoa położenia d. zamku, 
ponieważ dokładna lokalizaoja nie była dotyohczas określona. 
Bóżni autorzy umieszozall zamek w innym miejsou, na grodzisku 
w Starej Łomży, w mieśole na Łyse-j Górze, koło katedry przy 
ul. Giełozyńskiej, koło klasztoru pp. benedyktynek i na terenie 
d. szpitala żydowskiego.

Z przeprowadzonych dotąńbadań archeologiczny oh oraz obser- 
waojl różnych wykopów wykonywanyoh dla celów gospodarozyoh 
wynikało, że zamek mógł być zlokalizowany między gmaohem Zawo
dowej Szkoły Zasadniczej 1 ul. Senatorską, a ul. 22 Łipba,, 
d. Dworną. To przypuszozanie potwierdzał napis "miejsce po daw
nym zamku" znajdujmy się na planie dla terenów położonyoh 
wzdłuż rz. Narwi, sporządzony przed 1800 r., następnie zazna-


