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zondażn na znacznej głębokości. Drogi oondaż poprowadzono na przedłu
żenia wnm, który zawyła bndowlę z portykami od nachodn? V wynika z al
ane zoś, którym uległy wnętrza kąpielowe /A-Ę/ od ozaoa lob cdkryoia,
poważała nożliweóó w yjaśnienia takich opraw jak neytnewanie ołapków
anapenaorowyoh w hypokanaten pod podłogą środkowego ponieezezenia /C /,
eyetean odprowadzania wody, położenia praefnm lon oraz zalań w kenatmko jl weohodniogo nam poaloezozonia BJ Uchwycono za ryzy niektórych
wnętrz położonych na weehód od dziedzldea? Weetateozzya wynika odałon lęte w olągn 10 kampanii 2?000 n^ powleraehnl na odolnku IV?
Najważniejene analaaiaka z odolnka IV: klMmnaócie oegieł z odelakzni zten p ll Legienn I Italzklogo /który otacjenował w Nowae/, g l i 
niane lampy, głównie z V wieka n?e?, o o r a a l^ naczyniowa, przeważnie
odłamki naczyń moobowyoh o grdbych óotankach, także miaa o środnicy
1,15 m, odłamki kamiennych mortarlów, wyroby z metalu, azkła /azhło
okienne 1 łłaomrniowe we fragmentach/ oraz k o ści? w zondażn wzohodnlm
natrafiono na odłamek hamionnoge tyapmnonu z dekoracją w keztałolo ro
zety, uzytaowmnej oen tralnle?
Na odcinku XI zatrzymano z lę yrzy otarannlo żbadowanym murzo hadewll, biegnącym zo wachodu na zachód? O pozloalo j e j wypoaażenia świadozą m?ln? fragmenty holerowege tynku?
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Muzeum Aroheeloglczne w Krakowie

Badania były prowadzone pod kierownic
twom p re f? dr Kazimierza Majewokiogo?
Na jednym odolnkr badania przeprowa
dzał mgr Kblgnlew Tkbaaz z ramienia
Muzeum Arehecloglcmmego w Krakowie?
Plnanzował Uniwerzytet Warzzawzki? Po
byt na badaniach mgr- Zb?Tabaaza finanoowało Muzeum Aroheeloglczne w Krakowie?
Autor oprawomdanla prowadził akeplorację 1 dokumentację rm edelnkn XI - ł w centralnej eząóel mlaata? Badania te ulały na eela wy
jaśn ie n ie zabudowy te j ezęśel Norae? V trakcie załadowczej ekzplerao jl kwadratu XVH/371 1 XVI1/372 odzłonlęte rozetki póśnogo kanału
oraz woześniejzze fragmenty mnrów / I I I - IV w? n?e? ? /? Analiza odkry
tych zabytków archeologicznych pozwoli eoharakteryzowaó za^d n ien ia
związane z chronologią zabudowy na gadanyn odcinka J

