Maria Supryn,Maria
Sydoruk,Stanisława
Hoczyk-Siwkowa
Lublin. Stare Miasto. Zespół
Dominikański
Informator Archeologiczny : badania 10, 273-274

1976

- 273 LUB1SZEWO
woj. gdańskie

patrz
okres nowożytny

LUBLIN
STARE MIASTO
ZESPÓ Ł DOMINIKAŃSKI

P .P .P racow n ie K on ser
wacji Zabytków - Pracownia
Archeologie zno -Konserwa torska Oddziału w Lublinie

Badania prowadzili mgr M aria Supryn i mgr M aria S y doruk przy współpracy z dr Stanisław ą Hoczyk-Siwkową.
Finansował M iejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Lub
lin ie. P ierw szy sezon badań. Zespół dominikański. M a
teriały z przełomu wczesnego 1 późnego średniow iecza,
późnośredniowieczne 1 nowożytne.
Badania archeologiczne prowadzone przy zespole dominikańskim
w Lublinie stanowią jeden z etapów kompleksowych prac związanych z
rew aloryzacją zabytkowych obiektów na terenie Starego M iasta. P ierw 
szy etap miał na celu odkrycie przebiegu muru obronnego i ustalenie
współzależności muru i warstw kulturowych. Kolejnym problemem było
określenie związku muru obronnego z zabudową zespołu klasztornego.
Wykop I zlokalizowano w pobliżu krawędzi wzgórza starom iejskie
go, na placu przed wejściem do Teatru Lalki i Aktora.
Na całej długości wykopu /5 m/ odsłonięto poszukiwany mur i od
wewnętrznej jego strony wyraźnie czytelny, niezakłócony układ warstw.
Mała ilo ść zabytków utrudnia śc isłe określenie chronologii, są jednak
podstawy do tego, ażeby najniższe w arstw y datować na okres przełomu
wczesnego i późnego średniow iecza. Czytelna jest także straty grafia
warstw powstałych w okresie późniejszym.
Wykop 11 usytuowany został na terenie wewnętrzengo dziedzińca
klasztoru, prostopadle do zabudowy południowego skrzydła. Także
i tutaj odkryto poszukiwany mur, którego stopa usytuowana była na
calcu na głębokości 5 m. Na głębokości 3 ,8 m, natrafiono na relikty
drewnianego obiektu, o stosunkowo dobrze zachowanej podłodze.
W świetle wstępnie przeprowadzonej analizy obiekt ten należy
datować na XIII-XIV w. Przewiduje się poszerzenie wykopu i odsło
nięcie pozostałych części konstrukcji budynku, co pozwoli u śc iślić
datowanie.
Układ stratygraficzny w wykopie U był dobrze czytelny, a w arst
wy zaw ierały znaczne ilo ści zabytków, zw łaszcza ceram iki.

- 274 N ajstarszy materiał zabytkowy pochodzi zapewne z przełomu
wczesnego i późnego średniow iecza. Znaczną ilo ść ceramiki datujemy
na okres późnośredniowieczny /X1V-XV w ./ . Kolejne warstwy osadni
cze 1 nasypowe zaw ierają zabytki, głównie ceramikę datowaną na XVI,
XVII i XVIII wiek.
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Badania prowadził mgr Zygmunt Włodzimierz Pyzik.
Finansowało Muzeum Narodowe w K ielcach. P ierw szy
sezon badań. Grodzisko stożkowate /połowa X1U połowa XIV w ./ .
Grodzisko znajduje się na skraju płaskowyżu i prawobrzeżnej
terasy zalewowej Nidy, w pobliżu kościoła romańskiego z połowy
XIII wieku. M iejscowa ludność nazywa je "Dworską G ó rą". Według
lokalnej tradycji jest ono pozostałością po nie dokończonym zamku
Floriana z M okrska biskupa krakowskiego. Grodzisko je st zachowane
częściow o. Tworzy je sztuczny nasyp ziemny z dużą ilo ścią drobnego
m argla. Zniszczona została jego c zę ść południowa. Od strony zachód*
niej otoczone jest fo są , szeroką u góry do kilkunastu metrów. M aksy
malna wysokość stożkowatego nasypu grodziska w stosunku do dna
fosy wynosi 4 ,5 m, a jej szero k ość u dna 3 m. W południowej c z ę ś 
ci grodziska szczytowej jego partii zachował się szczątek muru z k a 
mienia marglowego na zaprawie wapiennej.
P race eksploracyjne prowadzono na szczycie gro dziska, w wy
kopie o wymiarach 5 x 10 m. Występująca w nim warstwa kulturowa
składała się z próchnicy, plasku, sporej ilo śc i przeważnie drobnego
margla i niedużych wkładek podglebia llasto-glln iastego. Zaw ierała
ona liczne ułamki naczyń glinianych obtaczanych na kole i wypalanych
w atm osferze utleniającej 1 redukującej oraz 1 nóż żelazny.
Badania będą kontynuowane.

