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kości 0,5-3 m. Wiercenia potwierdziły występowanie murów 
na terenie ogrodów położonych nn wschód od kościoła klasz
tornego. Założono 6 wykopów o łącznej powierzchni 200 m̂ . 
Odkryto 6 obiektów mieszkalnych i gospodarczych z okresu 
średniowiecza. Są one poważnie zniszczone wieloletnią upra
wą ogrodów. Mury średniowieczne wykonane z cegły palcówki 
można podzielić na dwie grupy: łączone zaprawą i spojone 
gliną. Poza tym grupy te charakteryzują się odmiennym poło
żeniem w stosunku do gotyckiej bryły kościoła klasztornego.

Wśród obiektów wydzielonych na uwagę zasługuje 
fundament piwnicy budynku mieszkalnego o wymiarach 9,5 x 
12,8 m, z zachowaną częścią posadzki ceglanej, fragmentem 
sklepienia kolebkowego i rozglifleniem okna.

Grupę obiektów zbudowanych z palcówki łączonej 
gliną stanowią piece. Zalegają one na głębokości 0,25-0,3 m. 
Wyeksplorowano częściowo dwa. Jeden trzyczęściowy o wymia
rach 9,3 x 3»2 m stanowi przypuszczalnie pozostałość kuchni 
z XIV wieku. Drugi piec z posadzką ceglaną prawdopodobnie 
był łaźnią. Ponadto odkryto piwnicę o bliżej nieokreślonej 
chronologii.

Wydobyty liczny materiał ruchomy, jak garnki, 
wazy, misy, patelnie - pozwala datować wyżej wymienione 
obiekty na XIV wiek. Ponadto odkryto dwa mury barokowe 
/fundament kamienno-ceglany budynku gospodarczego oraz ko
listy fundament fontanny/.

Badania będą kontynuowane.
patrz
wczesne średniowiecze
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Badania prowadził mgr Andrzej Roz
wałka. Finansował Zarząd Rewalory
zacji Zespołu Zabytkowego Miąsta- 
Lublina. Drugi sezon badańt Siady 
osadnictwa neolitycznego. Średnio
wiecze i okres nowożytny.

Badania były kolejnym etapem archeologicznego 
rozpoznania ^zw.bloku VI na23tarym Mieście. Eksplorowano 
2 wykopy o powierzchni 40 m . Przy ich lokalizacji brano 
pod uwagę możliwość odkrycia przebiegu muru obronnego, jak 
również stwierdzenie ewentualnego istnienia uliczki przy- 
mume j.Wykopy II i III zlokalizowano w pobliżu krawędzi wzgórza 
starom!ejskięgo, na tyłach zabudowy Grodzkiej 24/26.
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Przeprowadzone badania nie potwierdziły istnienia w tym 
miejscu umocnień obronnych, stwierdzono natomiast istnie
nie dwóch poziomów użytkowych: neolitycznego i średniowiecz
nego, datowanych ceramiką oraz mury nowożytne.
W wykopie II pod fundamentami współczesnej posesji zburzonej 
w latach 50-tych odkryto fragmenty muru z kamienia wapienne-, 
go, związanego prawdopodobnie z fundamentami dalszego traktu 
XVI-wiecznej kamienicy - Grodzka 26.
W wykopie III nad samym lessem zalegała warstwa związana z 
osadnictwem kultury pucharów lejkowatych z fazy klasycznej. 
Wyższa warstwa zawierała materiał ceramiczny związany z 
osadnictwem średniowiecznym.

Matex'iały znajdują się w PP PKZ Oddział w Lublinie.
Badania będą kontynuowane.
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Badania prowadzili: dr Jerzy Ro
manow, mgr Zbigniew Lissak, mgr 
Wiesław Piszczałowski, mgr Wojciech 
Chudy, mgr Andrzej Dwilewicz. fi
nansował WKZ w Lesznie. Pierwszy 
sezon badań. Zamek śre dni owi ec zny.

Celem badań było pełne rozwarstwienie obiektu I 
wydzielenie w porządku chronologicznym jego faz budowlanych. 
V/ wyniku prowadzonych prac rozwarstwiono obiekt i wydzielo
no 7 faz rozwojowych.

faza I określona mianem obwodu, zbudowana na pla
nie kwadratu o v/ymiarach '1,15 x 24,90 cm. Budowla datowana 
jest w przedziale 2 połov^ XIII a XIV wiek.

Faza II związana jest z murowaną zabudową dawnego 
obwodu fazy I. Wprowadza system ścian działowych, ,w wyniku 
którego powstają 3 skrzydła mieszkalne. Z tą fazą wiążemy 
informację historyczną o rozbudowie zamku przez uojsłnwa 
Borka, który był właścicielem Osiecznej w latach 1418-1453·

Faza III wiązana jest z rozbudową zamku wybiega
jącą poza dawny średniowieczny obwód fazy I. Datowana jest 
na podstawie tablicy parniątkowej umieszczonej кг zamku na 
lata 1601.

Faza IV. Wydzielenie tej fazy oparte Je3t na prze
kazie ikonograficznym, należy wiązać ją z Janem Opalińskim, 
który odbudował zamek w roku 1665·

Faza V wiązana jest z dalszą rozbudową zamku w 
stylu baroku. Chronologicznie wiąże się ją z rodziną Jcyeiel- 
skich, właścicielfuni vy latach )694-1744.
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