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BKSIZZURf, paw? Łęczyca Zakład Arohaclcgil Polaki środkowej
Inatytutn Hia t a r l i  Kultury B t a r i a l -  
naj PAN w Ladal

Badania prawadzlł dr Tadanaz Paklawaki?
Pinanaawał ЖК w Ładzi? Plorwzzy aazan 
badad? Zanak z XV/XVI-XVII w?

Calan badad była dokładna rozeznania m iny wialafazawaj budow
l i ,  a  naatępnia afaraułowanla propozycji apaaabn zabaaplaazania ja j  
akapazyajl 1 owantualnaga przyazłaga wykarzyatania?

zyrddnlana dwia zaaadnlaaa fazy budowli; l^plarw ataą budowlę 
Wawrzydaa Sakaławakiaga^ wajawady łęaayakiaga z ak? 1500 r ? ;  zaaad- 
n lazą  przabndawę przaz Szynana Szazawldaklaga, a ta raa tę  łęaayakiaga,
ak? 1650 r?

Budowla I  fazy ta  otaczany waran aoglana-baniannyw praatakątny 
dziodzin laa z dndyn, parukaadygnzcyjnyn aaglazyn danan za bnrtynla p ś ł-  
naanaj, z ryzalitów  praatakątnoj wia^r braanaj na a a l a law aajl połud
niowej? C ałaśś wznlaalano na aztnoznaj wyapia, na zztnaznyw atawia? Wo
da daahadzlła bazpaśro^ala da fundanantdw? Cała budowla, ad po atopę 
funda wantową była wałowana na azarwana? rdwniad 1 wnętrza; w przywia
n ia  aklaplana krzydowa?

Architekt XVII w? zaadaptował w pałn l plarwatny plan zankc da- 
rznaająa dwukondygnacyjny o iąg arkad wzdłud k n rty v  w zahadłiajf Wio da 
branna atraynała adniabaazną nadbudowę? Zaaadniazaj zniania a lag ły  
wnętiza w dana głdwnyw, gdzlo poza a ia n ią , ak lapiania krzydowa-dabro- 
wa zaatąplano atrapan i Mb ak lap ian ian i krzydowyni a atlakowyw wyatro- 
ju ,  zn ian ia jąa  poza tyu wykrdj akian? Nadto wa wazyatklch ścianach 
znad ślady re p arac ji 1 przouarowad? Cały bndynak zankn, wiodę 1 c iąg  
arkadowy otynkowana, a  częściowa Wnętrzu arkad/ pokryta barwną p a l i-  
chrowią? Wadę atawu adaunięta od wnrśw paazarzająa aztuczną wyapę tak- 
da na zewnątrz wurśw? w wynika przebudowy zanak zachował z zownątrz 
charakter średniowiecznej budowli obronnej z ia ją c  a ię  w obrębia dzio- 
dzldca aczywlatą rezydencją?

Interoaujące ja a t  atwiardzania zadytkowanla przaz budawnlezych 
zawkn ck? 1500 r ?  cegły edniennaj, -fabrycznie" nowej, k tśrą  według 
rozeznania zazpału badającego wodna by w Łęazyakiow aM i a ś ś  aajpśśnl^ j 
da achyłku XIV w. Byłaby ta więc chyba cegła pochodząca z jak ich ś daw
nie jazy  oh zapaadw, aada związana a zaakian łęczyokln ?

рж^жя^ж nie w yśw ietliły daatataczała  ay tu aa jl dwa bndynkda przy- 
brannych i  wawnętrznaga podjazdu da brany /ad  dzladzldaa/2 Doprowadzi
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ły ^ t e n ie e t  de zrokenetmewonle kolejnych pozlonśw dziedzidee zonko- 
wege?

BodtoUo nieły oho rektor ezerokiege eendodnj wydoje * 1 * ,  de pro- 
blenetyką wynikająoą z zełodonogo oeln w yśw ietliły doe teteczm io; d la
tego ted nie przewldnje e ią  leh kontynnecjl?

BIAŁOOAND potrę wezeene średniowiecze

BŁOKKg pen? Pmozhśw potrę weeeeoe średnlewleoze
Stonewieke 2 -  kelegie to

DARŁOWO, pewl Słowne Proeewolo Aroheologlczno-^eneerwo-
tereko P?PT?EZ Oddzioł w Szozeoinio

Bodeolo prewodelł ogr Todenez Bowroloklf 
Pineaeoweł WEB w E oezelin ie? Piorwezy 
eeeea bodod? Zonok średn^owieozny^ Mor 
obwedowy e XVII wf

Bodomlo prewodeeoe no zewnątrz oookn, bezpośrednie przy połud
niowej bronie zonkn, w niejoon prejektewonege wykepn pod bodową okłodn 
opołm? W wykopie o pewleroehni 82 n^ preebodone woretwy knltorowe ze- 
legojąoe de głąbekośol oe 3 n, t j^  de peeienn wody gruntowej^ Wezyet- 
k ie woretwy przy pełndniowyn norze żonko zeetoły eołkewleie znlozczo- 
ne petądnyn wkopen, no ktśroge dnie znojdoje e ią  ceglozy hznoł zwloze
ny z edełen lątą nm -w ioozną letryną^

W ed leg łeśe i 8,50 o od noro zonkn odkryte nor obwodowy otocze- 
jąey  zenek od etreny pełndniewej i  doohodzeoy de ezyi brony? Mor obwo
dowy je e t  pśśnlojegy od zonkn i  wetąpnle jego bodową nodno dotować no 
EPII w? Bśwniod i  w t e j  eząśc l wykepn woretwy eą noono znlezezene 1 
przonieozoncf Oprśoz proe wykepoliekewych prowędzono nodzćr archeolo
gio zły ned odgmzowywenien piwnie zaohodnlego ekrzydłe zenknt?

D̂ BNO, pew? Brzeeko Prooownio Archoo logio zno-Eoneorwo-
toreko P?P?PEZ -  Oddzloł w Erekowio

Bolonie prowodzlło ngr Czoełewo Eozok?
Pinoneewoł WEB w Emkowie# Drugi oozon 
beded? Benek /EV-EH wf/T

Bo don ln archeologio zne koncentrowały e lą  na dziedzińca zamkowym? 
W ozoeie preo no głąbokości średnio 40-70 on odełoniąto fragmenty bru-


