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W praktyoo od ztrony waohodnloj teren ek zp lorac jl był ogranlozeny bo- 
dcwanyn z cegły częśolowo zawalonym kanałom śclokowyn biegnącym w klo- 
runku południowym? Według podziału arowego wykopy objęły głdwnlo ary 
2$ 1 27 z tym, że w częśc i środkowej przytykającej do południowego no
rm zamka pozcetawlono teren, ktśry obejmował zawalony wykop archeolo
giczny z roku 1949? Odkryto ezerog nnrśw pochodzących z opoki zazklej 
oraz z okreeo wazowaklego? W ramach wmrztw niwolacyjnyoh oprścz n le- 
zzanego m aterlałn oeramloznego 1 Innego, pochodzącego ze znaoznego od- 
olnłm ozazowego znaleziono azoreg monet w tym "bom tynkl"? Do olekaw- 
zzych odkryś w tym wzglądzie należy wynlenlś brązową monetą F ilip a  IV 
hizzpadzklego znalezioną w warztwaeh niwelacyjnych wo wkopie, założo
nego w okrozle międzywojennym kanału centralnego ogrzewania? Trzeba to 
wyra śnie zaznaczyd, że z wyjątkiem nikłych waretw we wzchodnlej oząścl 
obzzarm badawczego poohedzącyoh z okrezo wazówzklego 1 zazklego, wczy- 
ztk le  owarztwlenla miały charakter niwelacyjny 1  powalały w okrozle bo
dowy zamku wazewzklego?

Jedynym znalezlzklem e nloeo wląkzzej wadze było odkrycie roze
tek zazypanej piwnicy bodynkn pśśnzgotyeklogo? Obiekt ten zorientowa
ny zgodnie z uklermnkowanlem mnrdw wazowzklch, był odzoniąty od p śś-  
n lejzzegz pśłneonego moro licowego zamkną Ołśwna jego eząśś wchodzi 
jednak na teren objęty wykopom z 1949 r?  tak , że nie można o z ta l lś  peł
nych jego parametrśw?

Proztekątny w zazyzle obiekt powiadał od z trony pśłnocnej rozet
ki z fundamentowania z dnżych kamieni narzutowych, natomlazt od ztroły 
wzohodniej 1  zachodniej ś lad  atundanantowanla w poztaol wylanej zapra
wy e azaryn zabarwieniu? Eh odkrytym frmgmenele ściany zachodniej 
z twierdzono rozetk i l i c a  wewnętrzne gc plwnloy, okładającego z lę  z k i l
ku ceg ie ł gotyckich ułożonych wg *wątku pclaklego" /głśw ka, wozśwka/? 
Spoeśb zachowania uaryau bodynkn wzkazoją, że zo zta ł on ztozonkcwe 
trookllw ie rozebrany? W śbrąhlo na ryzo śolan  zachowały z lę  wyjątkowe 
n ik łe  ślady pierwotnego wypełnia ka? nyztąplły to rozetk i zprśchnlałego 
drewna, k tśre  miało ich dośś allnogo zakłścenla można oznaś na rozetk i 
podłogi? V obrębie t e j  waratwy ztwlerdzono zzerwg monet, z ktśryoh na 
owagę nazługnjo źrebmy groaz Gdadzkl oraz moneta Kazimierza Ja g lo l-  
iodczyka?
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W klakąaya aaaanla akaBoaBtrawaaa praaa wawnątrz жжажкв? Wkkap 
aałakana w рАкпаава-жваЬаАв1в naratnikn aawBętranyah ввгАж?

OAakaBlęta ж  aakaj aaahawaaaj Akagaśal /Ю  в /  funAaaant wawaę- 
tranaga нпгв aaahaAnlaga акгжуАка жввкв? РВвАавав! ja a t  akaAouaay ж 
gkaaAa, gAma aaęśA ja g t  aaglam V Dalna waratwa кв n ian i ja a t  вкакава 
вж waratwla plaakn? PunAanaat ja a t  AkboAawaay вв atyk A# pAknaonaga жж- 
WBętłCBBagt ВВГВ ВЖВкВ?

РЖ aaBBlęala gruaa ж panlęAay ввгАж а кгж yd кв, akaplarewana ввг- 
atwę prAahnlay, aaw larajątą  aananlkę ж HV -  XV в .  W t a j  waratwla жвв- 
1жж1жаж 15 gratAw kakta ква^, gałkę rę k a ja śa l в1жжжж i  fragnant głow
ni BlaBBB?

РжА wnrakaą prAaknloy aalagaka waratwa рж1жру в1ж aaw larajtaa 
n atarlaka aakytkawagt аргАаж Ankaj llaA el gwaAAal, кжкАж 1  М аваг Аж 
łąaaaB la Агжжва? Рж1жрв plarwatnla кукв pokryta Amnio ааЛ Arwwnlanywl 
вв жж wakaanją AlaAy жаакявава w рАкваова -̂ waabaABla j  aaęAal awawlana- 
ga акжжуАка? W t a j  waratwla aAkryta napadnięty р!жж ж кврквгжв, кквАж- 
ваву ж gl lay па кжв1вва[ув funAananala. aa raton рж1жру кука вкакава вв 
Arawnlanaj kanatm kajl naśnaj /lagaay  1 paA alągl/?

PaalęAay kalką lagarn а Ижжв ввгв жвв1вж1жвж вгжкгву pAłgraga 
кагавяжу ЖкаАуаквав Aaglakky /kanawakl 518/?

ЖАжауАажава p agłęb laala  в  жрв tyłka вв jaA ny* жАж1вкв /5 /^

РжА waratwą pianka жкжр1жгжвввж waratwy ргАжкв1ажва, aaw lam ją- 
жж Arkbłgr grna aaglaay , kaaałk l makakanaga Arawna, Anką llaAA węgli 
Arzawnyah, вв tar lak  ажгвж1ажжу ж XHI-XIV 1 XIV-XV w?,kaAal awlaraęaa 
1 B lallaana nakytkl natalawa. wykap Bla aaatak wyakaplarawały Aa a a la a j

OAałanlęta aa AkngaAal 1 ,5  в  AaatawlaBy вв atyk Aa wawnętranaga 
ввгв aaohaAnlaga akrayAka fBBdanaat wawBętmnaga ввгв pAknaanaga акгжу- 
Акв жввка?

V awląakn ж tiwająaywl jaAnaaaadnłla praaaal пвжагака-капаагиа- 
tarak lB l kaatynaawana aAgmaawywanla aawBętmwykh ввгАж жввкв?

Ргваа kęAą кавкуввааапа^

WIELDД^Ю, paw?Wkbraaśna EktaAm A rohaalagil gklwaraytata
StBBawlaka 1 M ikałaja Xaparalka w Torunia

Мажаав w GroAaląABB

BaAaala praaaA alll ggr Andraaj Kala 
1 ngr ДуажагА Baguwalakl? PlBanaawaka 
РРЯ8 w wąkmaśnla? Planwaay a aa aa ba-


