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alen poaadowlenla etapy fandanentcwej narśw wewnttmzyoh bndynkn dwe- 
m ?  wykap m łcścny na zewnątrz dwom, #4 atrany wachedniej pm ebiogał 
przez wkop e azero kości około 1 п 1 głtbokośol 1,80 n, wyknty w p laa-  
kewea? W wypełń iakn tagc wkopa wyatąplł n le llozn le  n a te r ia ł  oeranioz- 
ny datowaay na wlok XVII eraz kośel bydlęce? Odległość wkopn od śc ia 
ny bndynkn wyneal 18 n? W obecayn atan ie badad nośna przypnazazaś, śe  
jc a t  te ,  być nośe, ozęść fcay?

WIZBk, pcw? Łenśa patm  średniawieoze

WŁOCIAWBB №łzann gnjawakle we Włocławka

Badania prowadziła ngr Janina Ddbraaaka 
i  n^y in ś?Jem y  S t ^ ie d ?  Flzanaował 
WBZ w Bydgoazezy? P ie rn a t  aezon badad?
Spiobrz ж ХУ111/Х1Х w.

W zaiązkn z adap tacją  apiohrza aa oele nnaealna przeprawadzena 
archeologiozno-arohitektanio zna badania, ktśryoh głśwnyn oolen byłe 
atwierdzenio przebiega nnrśw fondanantowy^ od waohodniej atrony zachc- 
wanaj bodowll? frćd ła  kartegrafiezna wakazały, 18 pierwetzy apiohrz 
był więkazy? Pmeprowadzono wiercenia om a załośene trzy wykopy, w ktć- 
ryoh odkryte frappnnt nam fandananta śeiałgr peładniowaj, k tśry pozo- 
atawieno w fa m ie  edaadzkl pod dekodowaną p śśn ie j akzrpą w aplerająoą 
waehodnlą ścian ę abeonego apiohrza?

Ba pozeatałych odcinkach fandanent zeetał renebmzy wcześniej? 
Jaga pmcbieg, a tyn аащуп i  pic mętny aaaiąg apiehrza, wykreślił wy
raźnie ryaająpy aię negatyw pe fhndaneneie?

Badania potw ierdziły ałnpzność pmypazzozed, śe p iem etzy  
apichrz był wltkany i  a ię g a ł de kcdca d z ia łk i?  Wic atwierdzene śladśw 
eaadniotwa poprzadzająoega bodowę apiehrza? Dalazyeh badad nic przewi- 
dajc a ię ?

WROCMW -  SOMfSOWICB patm  śre^ io w ie eza

WTSZOBB̂ D, pcw? Płock patrz wozcana średniowiecza
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