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Jamy* Prowadzone były zespołowo s udziałem geologów pod kierun
kiem doo. dra J*3trzeleoklego b Akadeali Oórnlozo-HutniozeJ 
w Krakowie i doo* dra A*Voroplnowa z Wyższej Szkoły Oórnlosej 
w Morawskiej Ostrawie* Do określenia glębokośol występowanie 
akały zastosowano aetody elektryosno-oporową 1 sejsmiosną, 
uzyekująo dane dla 160 badanyoh punktów* V uzupełnieniu, wyko
nano kilkanaśole odwiertów dzięki którym poznano oharakter wys
tępujmy oh nawaratwieó* Obie te metody znalazły zastosowanie 
do wyznaozenla zasięgu murów przedroaaóskloj budowli sakralnej 
(rotunda "IP ) i potwierdziły Jedną z alternatyw rekonetrukoyj- 
nyoh tego obiektu* Warto dodać, że są to pierwsze w Polaoe ba
dania tego typu w odniesieniu do arohitektury, przy zastosowa
niu obu metod*

E D R 0 W, pow* Nowy Sąoz Komisja Aroheologioana
Oddziału PAN w Krakowie

Badania prowadzili doo* dr Andrzej Saki (wapólpraoa
Z.Taborowski 1 S.Bsltowska), finansowała Komiaja Aroheologloz- 
na Oddziału PAN w Krakowie*

Praoe stanowiły kolejny etap badać systematyoznyoh, pod
jęty oh w 1963 r* przez Komisję Arohaologiozną Oddziału PAN 
w Krakowie*

Obiektami eksploracji były dwa nowo odkryte grodziska! l-ne 
górze Zamkowej, które ujawniło dwie fazy oeadniozei "łuiyoką” 
i średniowieozną, oraz IX - na urwistym brzegu Dunajoa (dziś 
and jeziorem Rożnowskio) gdzie nie znaleziono dotyohozas zabyt-
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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


