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Badaniami kierował doo.dr Jerzy Kmito i£*kl.7rao· prowadził mgr Tadeusz J.Horbact /autor »pra
wozdania/. Finansował WKZ w· Włocławku. Drugi
eezon badań. Ruiny гайки pokrzyżaokiego /?/*
XIV w.
Wykop o vymiaraoh 20x2 m /prostopadle do zaohowaryoh fragmen
tów północnego юиги obwodowego саяки/ι - przecinając obszar aiędzymurza północnego - siał na oelu rozpoznanie jego obeonych nawars
twied, oraz odsłonięcie 1 stwierdzenie stanu zachowania reliktów
przedmurza północnego.
V wyniku bedań stwierdzonoI
1/ obecność reliktów przedmurza północnego o szerokości ok.240260 (»a 1 wysokości each, około 250 см jądro stanowią różnej
wielkości kamienie polne połączone zaprawą wapienną: od półno
cy i południa lioo ceglane - wątektandyjski i polski /niesta
rannie ułoiony/ł prawdopodobnie fundament arkadowy /brak moż
liwości poszerzenia wykopu* obrywy i osypywanie sie gruzu nie
pozwoliły w br. na ostateczne rozwiązanie tej kwestii /»
2/ zaleganie w południowej partii wykopu - na długości około 7 m
- luźno ułożonego, równanego do poziomu, jednowarstwowego bru
ku z kamieni polnych, pod którym nie odkryto tadnych śladów
kulturowyoh,

3/ obecność znaoznej ilośoi gruzu ceglanego 1 dachówkowego oraz
kamieni, który przykrywa kilkumetrową warstwą teren między
nurza, a takie znajduje sie na przedpolu północnego przedmurza. Zdaje al$ to wykluozac moŁliwośc odsłonięcia mledzymursa
w przypadku podejmowania prao konserwatorskich obiektu - w
obecnym stanie wydaje się ono lepiej zabezpisozone przed wpły
wami zewnętrznymi.
Uzyskany materiał, zabytkowy - fragmenty ceramiki, kafli,
kośol zwierzęcych, szkła, przedmiotów metalowych /głównie gwoidzi/i itp. - jest całkowicie przemieszany w wypełnisku między·
murza i mieści się w przedziale ozasowym k. XIV - XVIII w.
Brak jakichkolwiek materiałów woześniejszych.
Badania będą kontynuowane*
BUDZYŃBK, gm*Dalików,
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