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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 ArcheologicznoKonserwatorska 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
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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 Sredniowiecza 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. Ujawniono 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

