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Odsłonięto częściowo zniszczone, ale nadające się do rekon
strukcji, fundamenty oraz sklepienia piwnic poszukiwanego skrzy
dła zamku. Fundamenty były częściowo kamienne, częściowo ceglane, 
spajane zaprawą wapienną. Ich szerokość wynosiła ok. 2,00 m. Ce
glane , gotyckie sklepienia piwnic, w części południowej badanego 
ekrzydła, były kolebkowe, zaś w części północnej miały układ krzy
żowy.

Warstwy zalegające powyżej wysokości szczytów sklepień /do 
głębokości ok. 30-70 cm poniżej obecnej powlerzohnl dziedzińca/, 
stanowiła ziemia z gruzem ceglanym, głębiej /do głębokośoi ok. 
1 3 0 - 1 6 0 om/ występował gruz ceglany.

Warstwy przykrywające piwnice ekrzydła wschodniego, w całej 
swej miąższości, zawierały materiał ceramiczny silnie przemiesza
ny. Były to fragmenty naczyń współczesnych /XlX-XX-wiecznych/ i 
średniowiecznych. Przemieszanie spowodowały prace kanalizacyjne 
prowadzone tutaj przed rokiem 1943*

Zachodnia częśó wykopu 2 została usytuowana na terenie pier
wotnego dziedzińca zamku. Jego eksploracja /do głębokośoi 480 cm/ 
odsłoniła zewnętrzne lioo fundamentu skrzydła wschodniego. Stopy 
fundamentowej jednak nie osiągnięto /woda podskórna zalewała wy
kop/.

W wykopie tym, na calou /jasno brązowa glina/, którego etrop 
zalegał na głębokośoi ok . 2 2 0 cm, stwierdzono występowanie warstw 
budowlanyoh z ceramiką średniowieczną. Warstwy te były w swej 
górnej części zniszczone, s analogicznych przyczyn. Jak w obrębie 
skrzydła wschodniego. Wyżej zalegały warstwy ziemi z gruzem oegla- 
nym i gruzu ceglanego z przemieszanym materiałem zabytkowym śred
niowiecznym i współczesnym.

Przeprowadzono również badania wiertnicze w zachodniej częś-” 
cl dziedzińce i w przejeśdzie bramy zamku. Wykazały one dość zna
czne różnice w miąższości poszczególnych warstw, Jak i poziomie



-  360 -

zalegania calca.
Badania będą kontynuowane w roku przyszłym.

OTAŁi^KA, pow. Grójec patrz okres wpływów rzymskioh

PŁAWNIOWICB, pow. Gliwice patrz okres halsztacki

PODZAMCZE. pow. Kwldzyń patrz wozesne średniowiecze

PRZKKTSIi - m.p. Muzeum Ziemi Przemyskiej
ul. Orzeohowskiego 2 w Przemyślu.

Badania prowadzilii mgr Antoni Kunysz przy udziale 
E. Pudełko, mgr W. Stryjakiej, mgr B.Pudełko. Finan
sowało Muzeum Okr. w Rzeszowie i Muzeum Ziemi Prze
myskiej w Przemyślu. Pierwszy sezon badali. Osadnic
two średnlowleozne. ślady osadnictwa z epoki brązu, 
z okresów wczesnośredniowiecznego 1 nowożytnego.

V rejonie budynku byłej szkoły katedralnej obecnie filii Mu
zeum Ziemi Przemyskiej u podnóża zamku przemyskiego prowadzono 
prace o charakterze ratownlozym. W wykopach 1,11,111,IV w rejo
nie budynku stwierdzono przede wszystkim stratygrafię terenu. 
Olekawe wyniki uzyskano w wykopie nr I położonym po zachodniej 
stronie budynku. Pozyskano szereg materiałów z doby średniowiecz
nej, jedno pięknie zachowane całe naczynie z XVI w., drobne ułamki


