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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-
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ozony na przerysle planu Łomży z 1824, budynek murowany przez
naczony do rozbiórki, znajdująoy się w odległośol ok. 167 m od 
rynku na ówczesnym zakoóozeniu ul*Senatorskiej, oraz raport 
burmistrza z 1820 r* donoszący, że "Zamku nie ma od dawna"*

Blorąo to wszystko pod uwagę wytyozono w odległośol 167 m 
od Bynku koło ul* Szkolnej wykop (1,5 m z 2,5 m)* Na gł* 2,5 m 
natrafiono na róg murowanego budynku z oegły o wymiarach odpo
wiadających oegle z przełomu XIV/XV w*

W drugim wykopie "B" (3,0 m z 5,0 m) na gł* 1,5 m pod gru
zem odsłonięto relikty ulioy istniejącej w XIX w*, poniżej na 
gł* 1,9 m podłogę dębową budymcu murowanego, użytkowanego jesz
cze w XVII w. 1 później* Pod podłogą 1 w szparaoh znaleziono kil. 
ka srebrnyoh monet z 1663 - 1666 r* oraz szeląg Jana Kazimierza* 
Nad podłogą zalegała warstwa spalenizny*

u'ydobyto również zabytki oeramiozne, żelazne, kafle, płyty 
posadzkowe, daohówkl 1 inne przedmioty znajdująoe się przeważ
nie na wtórnym złożu,w gruzie*

Podsumowująo można przyjąć, iż natrafiono na ślady dawne
go zamku łomżyóskiegó, zbudowanego najwcześniej na przełomie 
XIV/XV w.

M A L B O R K  - Zamek Muzeum Zamkowe w Malborku
środkowy

Badania prowadzilit mgr Madej Kilarski i mgr Mleozysłcw 
Haftko, finansowało Muzeum Zamkowe w Malborku*

Badaniami systematycznymi objęto najniższą kondygnaoję 
piwnio Pałaou Królewskiego*


