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Badania prowadaił agr MaolaJ 0 u m o k i . P i n a n a o «i2 WKZ w ЬошАу· Plarwaayaaaon badań* Huiny pakaou a praafceeu XTII-ITIII я.
Badania archeologiom· aaja na oclui 1/ abadania aałoftań
M ł a w , abudowanago dla podkanoleraago Saoauki * lataoh 16691714 praa* architektów» da Plantar«. Plola» fsntana oraa
2/ aHti'jflkowaai· hlpota ąy historyków aatukl M.Karpowleaa 1
J.Kubiaka o plyolokątnya narjraie fortyfikaojl «d·Jakloh 1 pataoowyeh.
Badania aaJą równi·A oal konaarwatoraki alboHlea poaoatatoiol pałaou po oałkowltya odałonijoiu aoataną pra«kaatałoona
я tww.ruinę trwałą*
Tagorooan· badania poawollły uatalió narya «ia*y w południ o»»»aaohodni· narotu pałaou. Postukiwania fo* - poaoataioiol
fortyfikacji в1·wayoh jak dotąd daiy wynik negatywny«
Badania bfdą kontynuowana.
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Wojewódaki Konaexwator Zabyt
ków Odrodek Badań i DokuMntaoji Zabytków V Lodai
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Badania prowadaił agr Jaraj Auguatynlak.Ploanaowa2 Odrodak Badań i Doknaentaojl Zabytków w Lo
da 1. Drugi aason badań. Dwór obronny a XVI w.
Kontynuując praoa ublagiorooana akonoenirowano aie na
wyjadalenlu eabudowy oaedoi północnej orai weohodniaj dworu
/praekopano tąosnla 90 a2/. Stwlerdaono, i* w oafrfol półnoo-

- 276 ne j nie występują podziały wswnytraie. Analiss saprnw wykaaa“
ła ten ваш skład chemiczny варгану ■ fundan»nci· miru północ
nego zewnętrznego 1 muru dwócn widoc»nyoh na powierschnl pomiesccseń. Całoió odsłoniętego założenia składa al· t oassol
północnej o wymiarach około 10 x 20 в i południowej - dwóch
poalessoseń o wymiarach 5,5 x 7,3 m i 5,5 x 10 m.
W północno-weohodnia narożniku odsłonięto półokrągły ва
гу· fundamentów wiety.
Badania bydą kontynuowane·
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PP Fraoowni· Konserwacji Zabytków Pracownia ArohsologicsnoKonserwatoraka
Oddalał w Zaaofolu
Badania prowadBlli ngr mgr Qrafcyn* i Tadeus* Xawrolacy. Finansowała Dyrekcja Roibudowy Miasta
Samoicla. Drugi вевоп badań. Fortyfikacje miejs
kie / IVI-XXI w./.

Prace wykopaliskowe obejmowały kilka odcinków fortyflkaoji· Hajwlyoej uwagi poświęcono bastionowi VII,gdtie kontynu
owano badania rospocByte w 1976 г. ргвев ekipy ltuseum Aroheologlosnego w Krakowie. Założono 4 dalsse wykopy, koncentrując
prace w południowej ogyéoi bastionu.
Podosas tegoroosnyoh badań odsłonięto w 70% sklepienie
III-wiecznej kasamaty wbudowanej w południowy bark bastionu.
Uohwyoono także na długoicl 23 m korony muru oryloau· Wykopy
prBeclnająoe poprsecsnie orylon poswoliły »orientować aiy w
jego zabudowie wewnętrznej orac stratyfikacji,
Stwierdaono, że mur oroła bastionu jak i aur orylonu w»mocnione były iebrani konstrukcyjnymi. Ba niob ргву murze orylonu
w późnłejsByoh okresach, wybudowano systemy sklepień kolebko
wych, biegnących prostopadle i równolegle do muru. Wewnątr·
orylonu uchwycono poeiony budowlane póenisjscycb fas muru.
Stratyfikaoja Jest sakłóoona 1 tylko w kilku miejscaoh można
sugerowaó istnienie ziemnych wałów.
Wykop VIII, »»łożony pray nadasańcu, poszersył usyskan·
dotychczas informacje o pochylni i eysternie praesklepionych
chodników, które częściowo zostały »niazoeone odgałęzieniem
kazamaty. Niemniej w obecnej obwili można mówić o 6 fasach
przebudowy arohitektury obronnej istniejącej wewnątr» bastio
nu.

