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Odkryto pozostałości urządzeń komunalnych pochodzących z 
XIV - XV wieku* Zbadano 3 kloaki założone na piani· koła o średnicy 1,2 - 1,4 m. äciany zbudowan· były w konstrukoji plecionko
wej z prętów o średnicy 2-3 om. V lab wypełnisku znajdowały się między innymi naczynia glinian·) fragaenty naczyń szklanych 1 drew
nianych, wyroby skórzane, a ponadto Jedna podkowa4
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LUBLIN - Star· Miasto PP Pracownie Konserwaoji Zabyt-
Z*spół Klasztorny к ów Pracownia Arch*ologioz»o-0.0. Dominikanów KonserwatorskaOddział w Lublinie

Badania prowadził mgr Andrzej Kiniez.Finansował Miejski Zarząd Budynków Mi*#zaklnyoh w Lublinie* Drugi sezon badań. Zespół klasztorny 0.0;Dominikanów, Materiały z przełomu wozesnego i późnego średniowiecza, piónoiredniowieom· i nowożytne;

Badania archeologiaza· prowadzone prxy zespól* klasztornym 
0.0.Dominikanów stanowi· etap kompleksowych prao konserwatorskich. V poprzednia s«zoni· baoawozym w 1976 r; w wyniku eksploracji wykopu II odkryto nur kamienny biegnący równolegle do fundamentów istniejącego obecni· skrzydła budowli. Stopa muru usytuowana była 
na głębokości 5 m na podłotu lessowymi Na głębokości 3,80 m natrafiono na relikty drewnianego obiektu o stosunkowo dobrze zachowanej p»dłodze, który istniał w fazie poprzedzająoej budowę muru,Z wypełniska èbiektu i z przykrywających go warstw wydobyto przedmioty metalów·, okuoia, kłódki, oraz dut· Ilości ułamków naczyń, główni· późnośredniowiecznych s XXV - XV wieku;

V 1977 r. eksplorowano kolejny wykop nr 111 stanowiący poszerzenie wykopu II. Stwierdzono dalszy przebieg muru kamimneg·, w którym znajdował się przeskleplony otwór, ozęsoiowo zamurowany» Tru&io Jest w tej obwili odpowiedzieć na pytani·, czy odkryte relikty arohitektury należy wiązać в XIV - to wiecznym miejskim muren obronnym* Pro bl eta ten będzie zapewne wyjaśniony w trakcie dalszych prao, a główni· badań archi tektoni o znych. V wyniku eksplora
cji wykopu III stwierdzono, te z reliktami drewnianego obiektu, odkrytego na głębokości 3.Θ0 - 4 m wiąt· się palenisko obmurowane tzw*gotycką cegłą· V obrębie paleniska znaleziono okruohy miedzi i ołowiu, 2 kamienn· formy odlewnicze 1 ceramikę późnośredniowie
czną* Układ stratygrafiozay w obrębi· całego wykopu był nienaruszony i dobre* czytelny, a waretwy zawierały liczni· występujący materiał zabytkowy. Najstarszy poziom osadniozy pochodu z przełomu wczesnego i póinego średniowleoza; Kolejne warstwy o dużej miąlszośol datowane są nm okres późnośredniowieczny XlV-XV wiek* Datowani· taki* potwierdzają cechy charakteryzujące ceramikę, a takie znaleziona moneta - połgrosz koronny Władysława Jagiełły*

Ba dani s będą kontynuowane.


