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PP  Pracownie Konserwacji 
Zabytków
Pracownia Archeologiczno- 
Konserwatorska 
Oddział w Lublinie

Badania prowadzili mgr Maria Supryn 
/autorka sprawozdania/ i mgr Mariusz 
Matyaszewski, Finansował Zarząd Rewa
loryzac ji Zabytkowego Zespołu Miasta 
Lublina, P ierw szy sezon badań. Zabu
dowa staromiejska.

Badania archeologiczne w bloku V II podjęto w ramach progra
mu rewaloryzacji miasta. Rozpoczęto prace badawcze przy dwóch 
kamienicach: ul. Grodzka 4-6 i Rybna 3.

Kamienica ul.Grodzka 4-5. wykop I

Wykop ten, o wymiarach 5,00 x 4,00 m, założony został na 
tyłach zabudowy posesji. W górnej partii wykopu stwierdzono tzw. 
dół chłonny /łdoaczny/. N iżej, na głębokości od około 1,70 m do 
około 4,60 m poniżej poziomu terenu czytelny jest układ warstw 
kulturowych, które z uwagi na występujące w nich zabytki archeolo
giczne określone mogą być jako zespół nawarstwień od nowożytnych 
do wczesnośredniowiecznych, W zachodniej partii wykopu odkryto 
relikty muru kamiennego, związanego prawdopodobnie z dawną, nie 
Istniejącą zabudową sąsiedniej kamienicy Rybna 3 oraz mur ceglany 
posadowiony na Btarszym murze ceglano-kamiennym, związanym za
pewne z zabudową na tyłach kamienicy Rybna 1. W omawianej częśc i 
wykopu odkryto także relikty drewnianych konstrukcji, które uległy 
częściowemu zniszczeniu przy wznoszeniu wyżej wspomnianego muru 
ceglano-kamiennego. Interpretacja odkrytych elementów, jak i ich 
wydatowanie, będzie możliwe dopiero po zakończeniu eksploracji 
wykopu.

Kamienica ul. Rybna 3. wykop II

Wykop o wymiarach 3,50 x 2,50 m założony został na tyłach 
zabudowy kamienicy Rybna 3. W wykopie odsłonięto partie iundamen-
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towe południowej ściany kamienicy ul. Rybna 5 oraz zespół nawarstwień 
nowożytnych 1 późnośredniowiecznych. Przewiduje się dalszą eksplora
cję wykopu.

Materiały zabytkowe 1 dokumentacja z badań przechowywane są 
w PAK  PKZ O/Lublin.

Badania będą kontynuowane.

MALBORK patrz
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Zamek-Dom Podstarośclego

MIŃSK MAZOWIECKI PP  Pracownie Konserwacji
woj. siedleckie Zabytków

Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska
Oddział w Warszawie

Badania prowadził mgr Marek Mierosław
ski. Finansował WKZ w Siedlcach. P ierwszy 
sezon badań. Pałac nowożytny.

Badania nosiły charakter ratowniczy i zostały podjęte po’ odkry
ciu zabytkowych murów w wykopach budowlanych. Warstwy kulturowe 
były już w większości zniszczone i dochodziły do murów fundamento
wych pałacu tylko na niewielkim odcinku. Założono cztery wykopy wokół 
skrzydła północnego pałacu w miejscu gdzie spodziewano s ię  znaleźć 
relikty wcześniejszej zabudowy. Odsłonięto: w wykopach LA i IB mury 
fundamentowe oficyny pałacowej z X IX wieku, w wykopie II dawne ze jś
cie do piwnic datowane na wiek XVI i w wykopie przy wejściu, mury 
dawnego ryzalitu przedbramia i fundamenty tarasu z XX wieku.

Wykop nr 5. usytuowany wewnątrz alkierza północno-wschodnie- 
go, w połączeniu z badaniami architektonicznymi, pozwolił odsłonić 
w ieżę 1 fragmenty murów pałacu z X V II wieku.

Warstwy zalegające wokół pałacu miały charakter nasypowy i  do
starczały niewielkich ilości mocno przemieszanego materiału zabytko
wego.

Dokumentacja i materiał zabytkowy są przechowywane w Pracow
ni Archeologiczno-Konserwatorskiej Oddziału Warszawskiego P P  PK Z .

Badania będą kontynuowane w celu ustalenia planu oficyn.
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