„Lubelskie archeolokacje”
W tym roku wakacje będą inne niż zawsze. Być może nie
zdecydujemy się na wyjazd nad ciepłe morza południowe ani
zwiedzanie starożytnych ruin dalekich cywilizacji. Jednak, jak
mówi przysłowie: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”.
Może, zamiast dalekich podróży do egzotycznych krajów
odkryjemy wspaniałe, często nieznane lub niedoceniane zabytki
w Polsce. Co więcej, wcale nie trzeba jechać na drugi koniec kraju,
by poczuć się podróżnikiem i odkrywcą. W naszej najbliższej
okolicy znajdują się miejsca, które zachwycają, choć często nie
pisze się o nich w najpopularniejszych przewodnikach.
Archeolodzy i edukatorzy z Muzeum Lubelskiego w Lublinie
przygotowali dla Was 10 pomysłów na ciekawą, nietypową
wyprawę wakacyjną. Nazwali ją „Lubelskie archeolokacje”, gdyż
bohaterami są zabytki związane z najstarszą historią naszego
regionu: średniowieczne grodziska, kamienne wieże, ruiny
zamków oraz rekonstrukcje wiosek z czasów rzymskich czy
wczesnosłowiańskich (skanseny archeologiczne), które
świadczą o długiej i bogatej historii naszego regionu. Niektóre
z nich są widoczne na pierwszy rzut oka, innych trzeba szukać
w gąszczu drzew, niemniej wszystkie są warte Waszej uwagi.
Ponadto, każde z miejsc jest położone wśród malowniczej
przyrody.
Zapraszamy do wspólnego odkrywania i dokumentowania
dziedzictwa archeologicznego regionu lubelskiego!

Donżon w Lublinie
Lublin, ul. Zamkowa 9
wstęp płatny, bilet ulgowy i rodzinny: 7 zł, bilet normalny: 9 zł
godziny otwarcia: 10.00–18.00
strona internetowa muzeum: www.muzeumlubelskie.pl

W Lublinie, bez konieczności odbywania dłuższych
wycieczek, można poczuć się jak w średniowiecznym zamku.
Na dziedzińcu Muzeum Lubelskiego, zlokalizowanego na
dawnym wzgórzu Zamkowym, znajduje się romańska wieża,
zwana też basztą lub donżonem. Powstała w XIII wieku,
w czasach gdy na wzgórzu istniały tylko drewniane budynki
i wał obronny. Wówczas był to jedyny obiekt murowany,
zbudowany z kamienia i cegły, w którym w razie
niebezpieczeństwa można się było schronić. Dlatego wieża
nosi wiele cech obronnych: ma wąskie okna strzelnicze, mury
o grubości nawet 3,5 metra czy charakterystyczne zęby na
szczycie, zwane krenelażem. Wieża ma trzy kondygnacje
nadziemne i jedną podziemną, które w dawnych czasach
pełniły też funkcję więzienia. Na ostatnim piętrze aktualnie
jest prezentowane średniowieczne drewno archeologiczne
wydobyte w czasie wykopalisk prowadzonych na terenie
wzgórza Zamkowego. Przede wszystkim warto jednak
wdrapać się po licznych i krętych schodach na taras
widokowy, z którego roztacza się widok na całe miasto.
W XIV wieku, oprócz wieży, z inicjatywy Kazimierza
Wielkiego wzniesiono murowany, gotycki zamek wraz
z Kaplicą Trójcy Świętej. Władysław Jagiełło polecił ozdobić jej
wnętrze bizantyńsko-ruskimi freskami, które można
podziwiać do dziś. Zamek gościł licznych władców z dynastii
Jagiellonów i był świadkiem wielu ważnych wydarzeń. To
tutaj 1 lipca 1569 roku została zawarta unia polsko-litewska,
zwana unią lubelską. Niestety, przebudowany w stylu
renesansu zamek w ciągu wieków uległ licznym
zniszczeniom, ocalały dwie najstarsze budowle – donżon
i kaplica. W XIX wieku na ruinach zamku zbudowano
więzienie, które funkcjonowało przez 128 lat. Od 1957 roku
swą główną siedzibę ma tutaj Muzeum Lubelskie w Lublinie.

Baszta i zamek w Kazimierzu Dolnym
współrzędne: 51°19'24.9"N 21°57'01.3"E
pow. puławski, gm. Kazimierz Dolny, ok. 50 km od Lublina
godziny zwiedzania: 10.15–18.00
wstęp płatny: 7 zł (dzieci do lat 7 – bezpłatnie)
strona internetowa: www.zabytkikazimierzdolny.pl

Kamienna, cylindryczna budowla, zwana basztą, jest
zaliczana do najstarszych murowanych fortalicji w Polsce.
Przyjmuje się, że pierwotnie była otoczona obwodem
umocnień drewnianych lub drewniano-ziemnych, stanowiąc
wraz z nimi pierwszy kazimierski zamek. Pochodzi
z przełomu XIII i XIV wieku, z czasów panowania Władysława
Łokietka. Była najprawdopodobniej wieżą strażniczą oraz
chroniła pobór cła na Wiśle. Baszta posiada trzy kondygnacje,
z czego w najniższej, pozbawionej okien, być może dawniej
przetrzymywano więźniów. Powstała na planie koła
o średnicy 10 metrów i obwodzie ok. 32,50 metra. Grubość
murów w dolnej partii dochodzi do 4,2 metra, lecz zmniejsza
się wraz z wysokością.
Zamek został wybudowany na wzgórzu, u stóp baszty,
w połowie XIV wieku, za panowania króla Kazimierza
Wielkiego. Miał początkowo postać tzw. ogrodzieńca, czyli
placu otoczonego wysokimi murami, i dawał mieszkańcom
miasta możliwość schronienia się w czasie zagrożenia. Wraz
z upływem czasu tracił na znaczeniu i podupadał. Mimo że
w XVI wieku był siedzibą starosty, nie był wystarczająco
chroniony i podczas potopu szwedzkiego został ograbiony
i podpalony. Zarówno wieża, jak i zamek zostały
wybudowane z lokalnej białej skały – opoki wapiennej –
charakterystycznej dla całego miasteczka.
Dzisiaj z malowniczych, dobrze zachowanych ruin roztacza
się piękny widok na Kazimierz Dolny i dolinę Wisły.
W sezonie wakacyjnym na dziedzińcu zamkowym często
odbywają się imprezy kulturalne, m.in. Kazimierskie
Winobranie. Kazimierskie wzgórze zamkowe leży na
popularnych szlakach pieszych i rowerowych, w tym na
Szlaku Nadwiślańskim.

Grodzisko w Chodliku
współrzędne: 51°12'05.9"N 21°55'00.2"E
pow. opolski, gm. Karczmiska, ok. 45 km od Lublina
wstęp wolny
wirtualny spacer: www.chodlik.edu.pl

W Chodliku znajduje się potężny, wczesnośredniowieczny,
ufortykowany gród słowiański z VIII–IX wieku, który był
otoczony potrójnymi wałami drewniano-ziemnymi o długości
prawie 2 kilometrów. W ich wnętrzu, na tak zwanym
majdanie, archeolodzy odkryli pozostałości chat i palenisk,
studnię drewnianą, a także dużo przedmiotów codziennego
użytku: narzędzi kościanych i metalowych, ale również
ozdoby ze szkła czy srebra.
Do najliczniejszych znalezisk należą jednak fragmenty naczyń
glinianych o charakterystycznym esowatym prolu i rytym
zdobieniu w postaci linii falistych, nazywanych ceramiką
chodlikowską.
Grodzisko jest malowniczo położone w dolinie rzeki
Chodelki. Można je zwiedzać samodzielnie, odkrywając nie
tylko pozostałości średniowiecznych wałów, ale i wspaniałą
przyrodę. Obiekt znajduje się na szlaku Grodziska nad
Chodelką, wraz z pozostałymi grodziskami leżącymi
w dolinie Chodelki: w Żmijowiskach, Kłodnicy i Podgórzu.

Grodzisko Żmijowiska ze skansenem archeologicznym
współrzędne: 51°13'06.7"N 21°54'01.0"E
pow. opolski, gm. Wilków, ok. 48 kilometrów od Lublina
wstęp wolny
strona internetowa skansenu: www.mnkd.pl/grodzisko-zmijowiska

Słowiańskie grodzisko w Żmijowiskach powstało we
wczesnym średniowieczu (IX–X wiek) w widłach rzeki
Chodelki i Jankówki. Składało się z ufortykowanego grodu
oraz dwóch osad przygrodowych. Cały kompleks był
otoczony wałem. Na grodzisku powstał skansen
archeologiczny nazwany Muzeum Dawnych Słowian, nad
którym pieczę sprawuje Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym. W skansenie znajdziemy
z r e k on st r u owane budynki mieszkalne, tak zwane
półziemianki, oraz elementy systemu obronnego z bramą
grodową. O wszystkim można poczytać po zeskanowaniu
telefonem kodów QR.
Muzeum prowadzi letnie Warsztaty Archeologii
Doświadczalnej, podczas których można zobaczyć, jak
w średniowieczu sporządzano posiłki, lepiono naczynia,
przygotowywano narzędzia czy budowano domy.
Obiekt znajduje się na szlaku Grodziska nad Chodelką, wraz
z pozostałymi grodziskami leżącymi w dolinie Chodelki:
w Chodliku, Kłodnicy i Podgórzu.

Grodzisko w Sąsiadce
współrzędne: 50°44'29.0"N 22°53'20.3"E
pow. zamojski, gm. Sułów, ok. 70 km od Lublina
wstęp wolny

Historyczny gród Sutiejsk jest położony na krawędzi doliny
rzeki Por. Wchodził w skład terytorium południowowschodniego pogranicza polsko-ruskiego, określanego
mianem Grodów Czerwieńskich. Został założony w XI wieku
prawdopodobnie przez Jarosława Mądrego – księcia ruskiego.
Gród zajmowały na przemian wojska ruskie i polskie,
a Bolesław Krzywousty wykorzystywał go jako wojenną bazę
wypadową przeciwko Rusi. Z racji położenia Sutiejsk, oprócz
funkcji obronnej, odgrywał dużą rolę handlową, o czym
świadczą znalezione tutaj zabytki, zwłaszcza ołowiane
pieczęcie (bulle). Ostatecznie do zniszczenia grodu doszło
prawdopodobnie w 1205 roku.
Grodzisko (zwane Okopem), o powierzchni 3 hektarów,
składa się z trzech części oddzielonych od siebie wałami
i fosami: grodu właściwego, podgrodzia i wału zaporowego.
Do dziś bardzo dobrze są widoczne trzy wały, których
wysokość sięga aż 6 metrów. Dzięki wykopaliskom wiadomo,
że drewniano-ziemny wał posiadał konstrukcję izbicową
(skrzyniową). Do elementów obronnych należała również fosa
i palisada. Podczas badań archeologicznych natraono tutaj na
znaleziska, które sugerują, że miejscowa ludność zajmowała
się rolnictwem, rybołówstwem i myślistwem. W jednej z chat
odnaleziono nawet narzędzia do wyrobu biżuterii.
Grodzisko znajduje się na obszarze Szczebrzeszyńskiego
Parku Krajobrazowego oraz na trasie Centralnego Szlaku
Roztocza.

Grodzisko w Czermnie
współrzędne: 50°39'33.9"N 23°42'34.7"E
pow. tomaszowski, gm. Tyszowce, ok. 100 km od Lublina
wstęp wolny
tematyczna strona internetowa: www.grodyczerwienskie.pl

Grodzisko w Czermnie, powstałe w X wieku w widłach rzek
Huczwy i Sieniochy, było głównym ośrodkiem terytorium
południowo-wschodniego pogranicza polsko-ruskiego,
określanego mianem Grodów Czerwieńskich. Był to system
grodów, w którego skład, oprócz Czerwienia (Czermna),
wchodziły grody: Wołyń (Gródek) i Sutiejsk (Sąsiadka).
Gród w Czermnie był centralnym punktem rozległego, ponad
40-hektarowego kompleksu osadniczego, złożonego, oprócz
grodu, z obwarowanego podgrodzia oraz otaczających je osad
otwartych. Zachował się wał, którego wysokość dochodzi do 6
metrów. Archeolodzy odkryli także ślady podgrodzi,
cmentarzysk, grobli i drewnianych pomostów, które
umożliwiały poruszanie się po podmokłym wówczas terenie.
Kres grodziska nastąpił w drugiej połowie XIII wieku, po
najeździe Tatarów.
Nieopodal, nad brzegiem Huczwy, zbudowano wieżę
widokową, skąd roztacza się widok na grodzisko oraz dolinę
rzeki. Na terenie grodziska oraz pobliskich osad odkryto
w ostatnich latach cztery skarby biżuterii ze srebra i brązu,
które należą do arcydzieł średniowiecznego jubilerstwa.
Zabytki archeologiczne z Czermna można obejrzeć na
wystawach stałych w Muzeum Zamojskim w Zamościu
i Muzeum Regionalnym im. Janusza Petera w Tomaszowie
Lubelskim.

Grodzisko w Gródku
współrzędne: 50°48'25.4"N 23°57'24.0"E
pow. hrubieszowski, gm. Hrubieszów, ok. 120 km od Lublina
wstęp wolny

Grodzisko, nazywane dziś Zamczyskiem, jest zlokalizowane
we wsi Gródek Nadbużny, na wysokim cyplu, przy ujściu
Huczwy do Bugu. Stanowi pozostałość po dawnym grodzie
Wołyń należącym do terytorium południowo-wschodniego
pogranicza polsko-ruskiego, określanego mianem Grodów
Czerwieńskich. Został on założony w X wieku na wzgórzu
otoczonym bagnami i miał strzec przeprawy przez Bug.
Dzisiaj grodzisko jest wciąż dobrze widoczne w terenie,
wysokość od jego podstawy do korony wału wynosi 20
metrów. Z grodziska roztacza się widok na tzw. Księżycową
Mogiłę, czyli kurhan pochodzący z XI wieku. Kompleks
osadniczy, w którego skład wchodzi grodzisko, podgrodzie
i osady podgrodowe, ma powierzchnię ok. 15 hektarów.
Podczas badań archeologicznych odnaleziono tutaj m.in.
szklane bransolety i elementy uzbrojenia. Gród został
zniszczony w połowie XIII wieku przez Tatarów. W XIII–XV
i XVIII wieku teren grodziska użytkowano jako cmentarz.
Stały tu również zabudowania dworskie, w czasie I i II wojny
światowej były tutaj okopy żołnierskie.
W 1018 roku przez Bug obok grodziska przeprawiał się
Bolesław Chrobry podczas wyprawy przeciwko księciu
kijowskiemu Jarosławowi Mądremu. Muzeum Regionalne
w Hrubieszowie (www.muzeum-hrubieszow.com.pl)
organizuje cyklicznie rekonstrukcję zwycięskiej dla nas bitwy
pomiędzy wojskami polskimi i ruskimi. Najbliższa
rekonstrukcja jest zaplanowana na 2021 rok. W muzeum
hrubieszowskim można zobaczyć zabytki z okolic Gródka
związane z tymi wydarzeniami.
Grodzisko znajduje się na trasie kilku szlaków turystycznych,
m.in. Szlaku Nadbużańskiego i Transgranicznej Trasy
Turystycznej oraz Ścieżki Historyczno-Przyrodniczej
„Królewski Kąt”.

Wioska Gotów w Masłomęczu
współrzędne: 50°43'47.6"N 23°54'21.2"E
pow. hrubieszowski, gm. Hrubieszów, ok. 130 km od Lublina
wstęp płatny, bilet ulgowy: 4 zł, normalny: 8 zł
szczegółowe informacje i godziny otwarcia: www.facebook.com/WioskaGotow

W czasie wieloletnich badań archeologicznych w Masłomęczu
archeolodzy odkryli zespół osad związanych z plemionami
Gotów – ludu, którego pierwotną siedzibą była Skandynawia.
Pod koniec II n.e. wieku Goci wyruszyli na południowy
wschód, docierając m.in. do Kotliny Hrubieszowskiej.
Założyli tam wiele osad oraz największe w Europie gockie
cmentarzysko, składające się z ponad 500 grobów, o bogatym
wyposażeniu w postaci ozdób z brązu, srebra i złota,
szklanych paciorków oraz naczyń. Osada w Masłomęczu była
jedną z wielu, ale prawdopodobnie najważniejszą i największą
na terenie Kotliny Hrubieszowskiej.
Aby upamiętnić współpracę archeologów, którzy przez 25 lat
prowadzili tu wykopaliska, z okolicznymi mieszkańcami
gminy, po zakończeniu badań archeologicznych
zrekonstruowano gocką chatę, która stała się zalążkiem
istniejącego dziś skansenu – Wioski Gotów. Można w nim
zobaczyć chatę tkacza, kowala czy garncarza oraz
półziemiankę, a nawet spotkać zwierzęta.
Najciekawsze eksponaty znalezione przez archeologów na
terenie Kotliny Hrubieszowskiej, na przykład złotą i srebrną
biżuterię, kolie z paciorków czy narzędzia, można podziwiać
w Muzeum Zamojskim w Zamościu oraz w Muzeum im. ks.
Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Zamczysko w Horodle
współrzędne 50°53'16.1"N 24°04'36.3"E
pow. hrubieszowski, gm. Horodło, ok. 120 km od Lublina
wstęp wolny

W Horodle znajduje się pozostałość dawnego, średniowiecznego
zamku. Stanowisko nazywane jest obecnie Zamczyskiem lub
Wałami Jagiellońskimi. Zamek wzniesiono ok. połowy XIV
wieku, przypuszczalnie z fundacji króla Kazimierza Wielkiego
dla obrony nowo przyłączonych do Korony ziem ruskich. W tym
miejscu, w 1413 roku, została zawarta unia polsko-litewska,
zwana od nazwy miejscowości unią horodelską.
Zamczysko znajduje się w południowo-wschodniej części wsi
Horodło, bezpośrednio przy granicy państwowej z Ukrainą.
Ma powierzchnię ok. 1 hektara i powstało poprzez odcięcie
głęboką fosą części wzniesienia i wzmocnienia dodatkowo
wałem zewnętrznym. Do chwili obecnej z założenia
zamkowego przetrwały częściowo wały ziemne i fosa.
Zamek powstał na miejscu wcześniejszego grodu
i funkcjonował od połowy XIV do początku XVIII wieku, kiedy
to został zniszczony przez wojska szwedzkie. Wiadomo, że był
drewniany, otoczony fosą, a z miasta prowadził do niego
drewniany most ustawiony na palach. Na rynku w Horodle
można zobaczyć kamienny stół, ławę oraz dwa posągi lwów,
które najprawdopodobniej są pozostałością wyposażenia
istniejącego niegdyś zamku.
Obiekt znajduje się na trasie Szlaku Nadbużańskiego.

Wieża kamienna w Stołpiu
współrzędne: 51°10'04.1"N 23°20'53.3"E
pow. chełmski, gm. Chełm, ok. 70 km od Lublina
wstęp wolny, zwiedzanie możliwe wyłącznie z zewnątrz

Wieża znajduje się przy drodze krajowej nr 12 we wsi Stołpie
koło Chełma. Jej historia sięga początku XIII wieku. Miejsce
budowy wybrano prawdopodobnie w związku ze źródłami
wypływającej tam wody, co miało znaczenie symbolicznoreligijne. Istnieje hipoteza, że wybudował lub rozbudował ją
książę ruski Daniel Halicki jako prywatny klasztor – fundację dla
swej matki. Pod koniec XIII wieku obiekt został przebudowany,
wzmocniono jego funkcje obronne – wokół powstały palisada
i fosa. Po pożarze, na przełomie XIII i XIV wieku, wieża straciła
na znaczeniu.
Czworokątna budowla składa się z pięciu kondygnacji, ma ok. 20
metrów wysokości. Na najwyższą kondygnację prowadziły
zapewne drewniane, zewnętrzne schodki. Ostatnie piętro było
najbardziej dekorowane – na podłodze znajdowały się
ceramiczne zielone płytki, natomiast ściany, ościeże okien
i drzwi były ozdobione cegłą palcówką. Prawdopodobnie
pomieszczenie to służyło niegdyś jako kaplica. Archeolodzy
odkryli na stanowisku fragmenty ceramiki rusko-bizantyńskiej
oraz militaria, takie jak żelazne groty czy wykonaną z brązu
głowicę buławy.
Wieża w Stołpiu to najstarszy zabytek architektury romańskiej
we wschodniej Polsce. Podobnych budowli można poszukiwać
na obszarach śródziemnomorskich. Badania archeologiczne są tu
prowadzone od ponad stu lat, a mimo to wieża w Stołpiu wciąż
jest jednym z najbardziej tajemniczych zabytków w regionie.
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