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- 322 sezon badań. K ościół i k lasztor Franciszkanów w ob rę
bie miasta z XVII i XVIII wieku.
Badania skoncentrowano w dwu punktach. Jeden wykop założono
prostopadle do zachodniego skrzydła k lasztoru, uzyskując przekrój
przez całe skrzydło, drugi zaś wytyczono tak, aby odsłonić połączenie
klasztoru z kościołem .
L okalizację wykopów ustalono w oparciu 6 wyniki badań geo
fizycznych. Badania u staliły:
l / stratygrafię uiatkowanla terenu,
2/ Istnienie poziomów budowy, remontów 1 rozbiórki k lasztoru,
3/ brak piwnic pod zachodnim i północnym skrzydłem klasztoru,
4/ mury klasztoru zostały dostawione do murów kościoła,
5/ możliwość, że w północno-zachodnim narożniku klasztoru była
ustawiona w ieża,
6/ badania dostarczyły dużą ilo ść metariału zabytkowego? ceram iki,
sz k ła, k afli, metali 1 kości z okresu egzystowania klasztoru tzn.
wieku XVII i XVIII, a także z okresu bezpośrednio przed wystawie
niem klasztoru z przełomu ^(Vl/XVII wieku.
W związku z propozycją władz m iasta rekonstruowanie zarysu
murów klasztornych na powierzchni placu,zostanie rozszerzone z a 
równo badaniami archeologicznymi jak i geofizycznymi.
M ateriał uzyskany z badań złożono w Pracowni Archeologicznej
PKZ w W arszaw ie.
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Wykopaliska w obrębie bastionu VII stanowią wstępny etap prac
konserwatorskich zmierzających do zabezpieczenia reliktów forty fi
kacji 1 zagospodarowania obiektu. Chodziło o zorientowanie się w:

- 323 l / przebiegu, system ie, m ateriale budowlanym i stanie zachowania mu
rów bastionu z ewentualnych uchwyceniem kolejnych faz istnienia i r o z 
budowy; 2/ stanie zachowania architektury obronnej na plateau b astio 
nu /kazam aty, chodniki i t p ./ , 3/ układzie nawarstwień i pierwotnym
przekroju fo sy , 4/ ewentualnych reliktach dzieł obronnych bezpośred
niego przedpola bastionu.
Wykonano sz e ść wykopów szerokoprzestrzennych o powierzchni
około 475 m2. Pozwoliło to m .ln. na odsłonięcie w trzech punktach mu
rów czoła i barku bastionu. Mury czoła bastionu wykonane były z łam a
nego kamienia wapiennego, od strony zewnętrznej 1 przynajmniej c z ę śc io 
wo od wewnętrznej, licowane cegłą. We wszystkich wymienionych punk
tach stwierdzono celowe zniszczenie korony murów przez ich wysadzenie.
W wykopie III mur bastionu odsłonięto, aż do stopy fundamentowej zarów 
no po jego stronie zewnętrznej jak i wewnętrznej, stw ierdzając bardzo
różne wysokościowo posadowienie tych partii muru. Zewnętrzna c zęść
muru, od strony fosy zachowała w głębszych poziomach dość staranne
licowanie cegłą, ze śladam i tynku. Uzyskano również profil przyległego
do muru stoku fosy oraz jej późniejsze nawarstwienia związane ze zn isz
czeniem bastionu i wielokrotnymi pracami niwelacyjnymi. W wykopie VI,
który zlokalizowano w rejonie przypuszczalnego styku czoła bastionu i je 
go prawego barku, obok innych współwystępujących murów ceglanych
i kamiennych odsłonięto odcinek półkolistego w rzu cie, ceglanego muru
barku bastionu. Je st to zapewne relikt jednej z w cześniejszych faz fo r 
tyfikacji tego terenu. W wykopie IV usytuowanym w głębi plateau b astio 
nu, w pobliżu istniejącego budynkunadszańca, odkryto zawalone sk le 
pienie i górne partie ścian , fragmenty różnych czasowo komnat, chodni
ków, pochylni. Zaznaczyć trzeb a, iż teren plateau bastionu został s i l 
nie zniszczony przez pomieszczenia i podziemne urządzenia istn ieją
cej:. tu do niedawna bazy transportow ej. Badania rejonu bezpośrednie
go przedpola bastionu -wykop II nie przyniosły większych rezultatów.
Wynika to z faktów, iż teren ten był poddawany częstym niwelacjom od
chwili likwidacji twierdzy w roku 1866. Uzyskano materiały dla rozezna
nia układu pierwotnego terenu oraz nikłe ślady robót związanych z d zie
łami obronnymi przedpola twierdzy.
W wyniku prac zgromadzono liczne ruchome zabytki archeologicz
ne, wśród których przeważa ceramika 1 fragmenty naczyń szklanych po
chodzących z XVI-XIX wieku. Występują dość licznie monety, a także
zabytki o charakterze militariów.
Przewiduje się kontynuację badań.

