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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*
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Oelem badać jest uohwyoenle olągu murów plarwotnago (XIII- 
wleoznego) obwarowania Zamku Średniego (część murów jeazoze 
ozytelna w piwnioaoh) oraz poznania w miarę możliwości faz 
rozbudowy pałaou. W wyniku prowadzonyoh prao odsłonięto naroż
nik. XIII-wieoznej baszty związanej funkojonalnie z# wspomnianym 
murem.

Materiał ruohomy przedstawia się bardzo ubogo. Niewielka 
ilość mało ohara kt ery ety ozny oh fragmentów oeramiki średniowieoz- 
nej (XIV - XV w*) i nowożytnej (XVI-XIX w.).

Kontynuaoję prao przewiduje się w przyszłym roku.

M A I Ł A K, patrz paleolit i mezolit
pow. Suwałki

M I E C H O C I N ,  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
pow. Tarnobrzeg

Badania prowadziły mgr Ewa Szarek-Waszkoweka, 1 mgr Teresa 
Sseleta.

Wykopaliska prowadzone w Mieohoolnie były kontynuacją ba
dać z lat 1962 1 1966. Potwierdziły one hipotezę, że w Mieoho
olnie znajduje się duża osada garaoaraka datowana na sohyłek 
XVI 1 XVII w. Tak samo jak woześniej badane stanowiska tak 1 
stanowiska na działkaoh Wł.Oybusa i St.Maliborsklego obfitowały 
w wielką ilość wybrakowanej malowanej oeramiki po pierwszym wy
pale tzw. biskwit.


