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waloną i zasypaną kamienicą.
Wykop VIII stanowił odcinek głównego traktu komunikacyjnego na 

3tarym Mieście, od Bramy Krakowskiej ku Bramie Grodzkiej. Pod 
współczesnymi warstwami nasypowymi stwierdzono na głębokości około 
1,30 m bruk z kamieni wapiennych, pod brukiem i warstwą podsypki 
piasku, na głębokości 2 m wystąpił starszy bruk, ułożony bardzo śc iś 
le z drobnych kamieni i fragmentów cegieł. Nawierzchnie te datować 
można zapewne na XVI wiek. Poniżej "starszego" bruku wystąpiły frag
menty drewnianych belek, stanowiące najprawdopodobniej pozostałość 
średniowiecznej nawierzchni. Pod nią zalegała warstwa zawierająca za
bytki ruchome datowane na XIV-XV wiek. Na głębokości 2 ,6  - 2 ,9  m 
stwierdzono calec.

Odsłonięto również fundament muru kamienicy Bramowa 5, którego 
stopa znajdowała się na głębokości około 3 ,4  m.

Wyniki badań archeologie znych ̂ formułowane w postaci wniosków 
konserwatorskich, zostaną wykorzystane w projekcie konserwacji i adap
tacji kamienic.

Dokumentacja z badań znajduje się w posiadaniu Miejskiego Konser
watora Zabytków w Lublinie oraz w archiwum P .P .PK Z  Oddział w Lubli
nie.

LUBLIN Pracownia Archeologiczno-
Wzgórze Zamkowe Konserwatorską P .P .PK Z

Oddział w Lublinie

Badania prowadził mgr Andrzej Hunicz. Finan
sował WKZ w Lublinie. Wczesne średniowiecze, 
średniowiecze i okres nowożytny.

Badania prowadzone na Wzgórzu Zamkowym, między północną 
ścianą kaplicy, a nowozbudowanym skraydłem zamku, potwierdzimy 
istnienie murów widocznych na planie zamku z około 1807 r . , któzyąh 
przebieg jest zgodny z opisem zawartym w inwentarzu z 1564 r . Odsło
nięto mur obwodowy, znaczny odcinek fundamentu kapłicy oraz narożnik 
budowli dostawionej do północnej ściany kaplicy, mającej znaczenie pb- 
ronne. Eksplorowane warstwy wyznaczały poziony wewnątrz ograniczo
nego murami pomieszczenia.

Rezultaty prac wskazują, że mur obwodowy, w części przylegają
cej do kaplicy, mógł być zbudowany w początkach XIV wieku.



-  291 -

W wyniku dostawienia dolnych partii muru obwodowego do ściany 
krypty, powstała wnęka o szerokości 80 cm, w której na głębokości
3 ,4  - 4,7 m od powierzchni dziedzińca, w warstwie ziemi o dużej wil
gotności znaleziono ceramikę wczesnośredniowieczną, datowaną na XIII 
wiek. W pozostałej części wykopu do głębokości 3,7 m zalegał gruz ka
mienno-ceglany z ceramiką z XVII-XVIII wieków oraz: denar koronny 
Zygmunta III Wazy z datą wybicia 1623, tem ar /trzeciak/ łobżenicki 
Zygmunta III Wazy z lat 1610-1630, szeląg liwoński Karola X Gustawa 
z lat 1654-1657.

W warstwach leżących niżej z zawartością cegieł i grud zaprawy, 
znaleziono ułamki kafli z ornamentem pokrytym białym szkliwem na grana
towym, które datować należy ńa koniec wieku XVI1 wiek XVII.

Przeprowadzone wiercenia wykazały, że ną głębokości 5 ,8  m znaj
duje się warstwa lessu wymieszanego z iłem, a poniżej gleba rodzima 
w postaci czystego lessu.

Dokumentacja z badań znajduje się w posiadaniu WKZ w Lublinie 
oraz w archiwum P.P .PKZ Oddział w Lublinie.
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Pracownia Archeologiczno- 
Konserwatorska P .P .PK Z  
Oddział w Krakowie

Badania prowadził mgr Eligiusz Dworaczyński. 
Finansowało Kierownictwo Odnowienia Zamku 
Królewskiego na Wawelu. Szósty sezon badań. 
Zamek z XV-XVII wieku.

Kontynuowano badania na terenie dziedzińca zewnętrznego w dwóch 
rejonach: pray bramie wjazdowej oraz przy kazamatach zachodnich.Pro
wadzono również badania w piwnicach kordegardy bastionu północnego, 
stajniach pod kurtyną zachodnią oraz w piwnicach bastionu południowo- 
zachodniego. Pomiędzy bramą wjazdową tzw. basztą pod fontanną odkry
to dalszy przebieg murów budowli bramnej z końca XV wieku, jak rów
nież poziomy użytkowe z tego samego okresu..W wykopie, w pobliżu fon
tanny odkryto ponadto fragment wału ziemnego, dochodzącego do budowli 
od strony południowo-wschodniej.


