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słonej do niwelacji terenu, fragmenty oeramlki XIV-IVII w., ka
fle /od renesansowych do dziewiętnastowiecznych/, fragmenty go- 
tyokiej dachówki, gliniana fajka, fragmenty płytek okiennych, 
dużo fragmentów przedmiotów szklanych, drobne przedmioty żelaz
ne, monetka z epoki Wazów, bardzo dużo kośoi zwlarzęoyoh.

Dotychczasowe badania postawiły przed nami szereg proble
mów, których nie można rozwiązać całkowiola w oparoiu o jeden 
sezon badań, dlatego byłoby wskazane kontynuowanie prao wykopa
liskowych na terenie pałaou w Starej Wsi.

STARE DRAWSKO - Wyspa Bielawa patrs okras halaztaskl
pow. Szozeoinek

STRZELNO, pow. Mogilno patrz wozeane średniowieoze

SZCZECIE - Zamek patrz wozesne średnlowleoze

TARHOW - Oóra św. Maroina Towarzystwo Opieki nad Za
bytkami miasta Tarnowa

Badania prowadziła., mgr Marla Nowosad-OryIowa, 
konsultanoi naukowi« prof. dr J.E. Dutkiewicz 
i doo. dr A. 2aki, konsultant naukowo-teohni- 
cznyt mgr lnż. W. Gryl /opracował sprawozdanie/. 
Finansowali« WRN w Krakowie, MRN w Tarnowie,
Komitet Budowy Parku Kultury w Tarnowie. Szósty

-  402 -



-  403 -

sezon badań. Zamek średnlowleozny 1 nowożytny 
/XIV-XVI w./, cmentarzysko średniowieczne.

W latach 1963-67 odsłonięto relikty zamku wysokiego z XIV- 
XV wieku znajdujące się pod naaypąm z roku 1848 ofaz dokonano 
częściowego zabezpleozenla odkrytych p}ągóf murowych.

W lataoh 1967-63 praoe prowadzi aię przede wazyatkim w obrę
bie piętrowego budynku tsw. arsenału, kurtyny wschodniej 1 baszty 
północno-wschodniej, przy ozym odgruzowano w 80% arsenał oraz w 
50% kurtynę. W roku 1968, w związku z zamierzoną lokalizację mu
zeum skansenowskiego na teranie bezpośrednio przyległym do ruin, 
przeprowadzono dwa wykopy sondażowe' od a trony półnoono-waohodnie j 
i półnoonej wzgórza zamkowego, które pozwoliły na określenie rkla- 
oji wschodniej i zachodniej części zamku wysokiego orda północno- 
wschodniej części zamku renesansowego.

1 lataoh 1963-68 odkryto dwa skarby monet z XVI-XVII wieku - 
łącznie 998 sztuk oraz monety pojedyńcze z XV-XIX wieku /60 sztuk/. 
Znaleziono również dużo fragmentów ceramiki zduńskiej 1 kuohennej, 
szkła i przedmiotów żelaznyoh /goapodarczyoh i ozęścl rynsztunku 
wojskowego z XIV-XVI w./.

Zamek wysoki zbudowano na wcześniejazym cmentarzysku szkiele
towym bez wyposażenia.

Badania będą prowadzone w aeząnle 1969 a od roku 197Q ąosta
ną* objęte planpm państwowym*

WARSZAWA - q. Stołeczny Urząd Konserwatorski
m. Warszawy

Badania prowadził mgr Bogusław Gierlach.


