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jak się wydaja duża znaozaula dla wyjaśnienia dziejów zamku* 
Wskazuje« że około połowy Zll-wleku w rozplanowaniu osady zasz
ły znaczne zmiany« które utrwaliły się 1 są czytelne w relik
tach czternastowiecznych* Wtedy to od wsohodniej strony drogi 
powstał mur obronny zamku*

Tuż pod ulloą zalegała gruba warstwa spalenizny (V) zwią
zana z pożarem. Pod nią. w warstwie VI, wystąpiły bardzo sła-I
bo zaohowane konstrukoję domów pleelonkowyoh* Warstwę, związa
ną z tym poziomem osadnlozym oeohowała znikoma llośó zabytków*
W warstwach VII 1 VIII wystąpiły konstrukoje domów zrębowych* 
Znaleziona w nloh oeramlka pozwala datować ten poziom na. ko- 
nieo XI lub poozątek XII wieku*

Badania tegorobzne dostarozyły duże lloćol oeramlkl, koś
ci zwlerzęoyoh, łusek 1 kośol rybich, oraz próbek botanloanyohi 
Z zabytków na apeojalną uwagę zasługuje ażurowa ozdoba odlana 
z oyny lub ołowiu, której oentralnym punktem jest stylizowany 
ptak z rozpostartymi skrzydłami* Poza tym znaleziono paciorki 
szklane, bursztynowe, przedmioty żelazne,1 drewniane*

T A R H 6 W - Góra św.Uarolna Konserwator Zabytków w Kra
kowie, Towarzystwo Opieki 

. nad Zabytkami w Tarnowie

Badania prowadzili! doo.dr Andrzej Zakl 1 M.Gry Iowa, 
finansowały - 0KZ w Krakowie i Tow* Opieki nad Zabytkami 
w Tarnowie*

Praoe były kontynuacją badać stacjonarnych nad średnlo- 
wieoznyui Tarnowem, poajętyoh w r«1960. Skupiły się na wsohod-
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niej, węższej ozęśol zamczyska w Tarnowie (zwanego dziś Górą 
św*Maroina), kryjąoej ruiny średniowiecznego zamku Spytka z 
Meleztyna oraz relikty fortyfikacji nowożytnych*

W obrębie górnej ozęćcl tzw. zumku wysokiegof zbadano 
fragmenty nie przekopanych w latach ubiegłych warstw kulturo
wy oh# uzyskująo szereg zabytków ruchomych (m*In*kilkanaście mo
net)« Dokonano także ustałeś stratygraficznyoh, ważnych dla 
rekonstrukcji dziejów obiektu 1 doraźnyoh prao konserwatorskich* 

W przyległej| od południa 1 wschodu* niższej części zam
czyska rozwinięto badania na większy skalę i tu też uzyskano 
najważniejsze wyniki« Odsłonięto przede wszystkim dalsze partie 
ceglano-kamiennego buóyrku nowożytnego, zwanego w źródłeoh pi
sanych cekhauzem* Chociaż obiekt nie został jeszoze całkowi
cie odkopany, można już dziś stwierdzić, że jest najokazalszy 
w Polsoe, 1 jeden z najbardziej oryglnalnyoh w Europie, 171- 
wieozny arsenał wzniesiony zapewne przez hetmana Jana Tarnows
kiego « Mury ćolan wielkiego budynku zachowały się do wysokośol 
dwu kondygnaoji, widoczne są okna strzelnlo, korytarze Itp* 

Zupełnie nieoczekiwanym odkryciem jest natrafienie na 
dwa skarby monet z XV - XVII w«, ukryte we wnękach korytarzyka 
arsenału« Jeden z nioh liczy około 600, drugi 800 numizmatów«

T R O P I E ,  pow« Nowy Sąoz Wojewódzki Konserwator Za
bytków w Krakowie

Badania prowadził mgr Stanisław Kozieł . rzy współpraoy 
dr lnż«aroh« A«Grygorowicza, mgr A«Kozieła, J«Orłowsklego, 
finansował WKZ w Krakowie«
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