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- 284 wystających z dna kilkunastu drewnianych pall, nieregularnie usytuowa
nych. Niektóre ustawione są w pozycji pionowej, inne nachylone pod k ą 
tem 4 5 *\ Znajdują się one na głębokości około 2 m. Górne c zę śc i pali
są mocno zniszczone przez koparkę. Ze względu na duże zamulenie jdna
niemożliwa okazała się jego szczegółowa pen etracja. Nie znaleziono z a 
bytków archeologicznych.
Pozyskane m ilitaria i narzędzia oraz odnalezione pod wodą re lik 
ty przypuszczalnej palisady, su geru ją, ie mamy do czynienia z obronną
o sadą, którą na podstawie zabytków możemy wstępnie datować na okres
średniowiecza /X1V-XV w iek/.
Planuje się prowadzenie dalszych obserw acji podwodnych .
M ateriał i dokumentację złożono w Muzeum Okręgowym w Przem yślu.
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Badaniami kierował mgr Jerzy Gula przy konsultacji doc.
dr.h ab.Jerzego Gąsow skiego. Finansował WKZ w S k iern ie
wicach. Piąty sezon badań. Zamek średniowieczny.
Prace badawcze prowadzone były na trzech wykopach o ogólnej po
wierzchni około 60 m2. Wykopy nr 710-E i 711-D usytuowane w zachod
niej części "Domu dużego" umożliwiły uzyskanie pełnych profili - pod
łużnego i poprzecznych przez ten budynek, określających szczegółowo
układ nawarstwień w jego wnętrzu. Zakończono dzięki temu kilkuletnie
badania jedynego murowanego skrzydła zamku, co umożliwiło wysunąć
wnioski odnośnie adaptacji jego kondygnacji piwnicznej na cele muzeal
ne.
Badania prowadzone w wykopie nr 712, usytuowanym przy wschod
niej kurtynie zamku stw ierdziły, że podobnie jak : przy kurtynie
południowej znajdowała się niska drewniana zabudowa ciągnąca się jedy
nie wzdłuż muru obwodowego. Zabudowa ta występowała do czasu p rz e 
budowy zamku na początku wieku XVI. W okresie późniejszym brak na
tym terenie śladów stałej zabudowy drewnianej czy murowanej.
W wyniku eksploracji tego wykopu wzbogacono zasób materiałów
zabytkowych, m .in. pozyskano zespół ciekawych kafli heraldycznych
oraz wyroby z tworzyw organicznych, Jak talerze drewniane czy sk ó rza
ne obuwie.
Badania na terenie zamku zostały zakończone. W latach przyszłych
planuje się jedynie nadzór archeologiczny nad pracami budowlanymi oraz
całościowe opracowanie materiałów z łat 2970-1976.

