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/wykop I na zewnątrz północnego skrzydła obiektu/, zasięg niw elacji 
terenu z okresu budowy pałacu.

Badania koncentrowały eię w dwóch punktach: przy styku koś
cioła i k lasztoru  i przy m urach wewnętrznych. Według koncepcji bu* 
downlctwa karm  elita  ńskle go w P o lsce  najpierw  budowano kościół 
1 skrzydło wschodnie k lasztoru , następnie te  dwa elem enty od strony 
południowej łączono dobudowywanym skrzydłem , W poprzednim  sezo 
nie w czasie badań udało s ię  uzyskać dane mówiące o ]ednoczasojvym 
budowaniu skrzydła wschodniego i południowego. Tak więc nie potw ier
dziła s ię  teza o sposobie karm  elita  ńskle go budownictwa. Również w tym 
roku na styku kościoła 1 skrzydła południowego nie stwierdzono żadnych 
śladów łączenia czy dostawiania murów tych elementów budowli. Wobec 
tego m oi na wysunąć tezę, że kościół, skrzydło E l skrzydło S były 
budowane w jednym czasie . M yślę tu oczywiście o ich partiach  funda
mentowych. W partiach  wyższych widoczne dylatacje w m urze, św iad
czyć by mogły o etapach budowania kościoła 1 k laszto ru .

Drugi rejon  badań dotyczył wewnętrznych murów klasztornych. 
Oprócz m ateriałów  zabytkowych datowanych na przełom  XVI i XVII 
wieku stwierdzono arkadowy sposób budowania" murów w p a rtii  funda
mentowej.

Badania zostały zakończone. Pełne opracowanie wyników badań 
nastąpi w pierwszym  półroczu przyszłego roku.
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Badania koncentrowały s ię  wokół reliktów Baszty Kowalskiej 
przy m urach obronnych. Z akres p rac był bardzo zawężony. Chodzi
ło tylko o uchwycenie zarysu baszty bez uzyskania danych o głębo
kości jej posadowienia i chronologii. Uzyskane wyniki m ają być wy
korzystane przy rem oncie odcinka murów m iejskich.

Prowadzone badania archeologiczne pozwoliły uchwycić zarys 
baszty . Miała ona kształt sześcloboczny o szerokości murów około 
430 cm. Powierzchnia wnętrza baszty wynosi około 200 m 2.

Na podstawie źródeł pisanych ustalono, że rozbiórka baszty 
nastąpiła pod koniec XVIII wieku /la ta  80-te tego s tu le c ia /. Zachowa
ne korony murów wystąpiły na głębokości około 2 -2 ,5  m od dzisie jsze
go poziomu gruntu. W ystąpienie trzech  monet w różnych punktach basz
ty, lecz zawsze na koronie istniejących murów z rokiem  wybicia 1859 
pozwala mniemać, że relik ty  obiektu zostały zasypane na początku la t 
sześćdziesiątych ubiegłego stu lecia . Być może istn ieje  tu jakiś zwią
zek z niwelacją terenu wokół sąsiedniego klasztoru Karmelitów, Z ie
mia z niwelacji być może posłużyła do zasypania w dużej częśc i ro 
zebranych murów Baszty Kowalskiej-

W wykopach usytuowanych w centralnej częśc i Baszty Kowal
skiej znaleziono fragm ent muru równoległego do m uru m iejskiego.
P rzy  obecnym stan ie  rozeznania m ateriału  archeologicznego i a rc h i 
tektonicznego można chyba wysunąć tezę, że pierwotna baszta m iała 
kształt zbliżony do protokąta, później: nastąpiła zmiana koncepcji bu
dowy i powstało sześcloboczne puntonea.

Opracowanie uzyskanego m ateriału  nastąpi w I kwartale 
przyszłego roku.
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