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patrs wozesne średniowiecza

KRASICZYN - Zamek Museum Ziemi Frsewysklej
pow. Przemyśl w Przemyślu

Badania prowadził mgr Antoni Kunysz przy udziale 
mgra Andrzeja Koperskiego. Bdwarda Pudełko, mgr 
Bożeny Pudełko, ,dr inż.aroh.Józefa Tomasza Prazika. 
Finansował WKZ w Rzeszowie. Piąty sezon badań. Pałao 
nowożytny, ślady osadnlotwa z okresu w rmów rzym
skich 1 wczeenośrednlowleoza

Ogółem wykonano na terenie parku 8 wykopów o numeraojl ko
lejnej« XLI,XLII,H.III,XLIV,XLV,XLVI,XLXII,XLVIII, oraz 8 wyko
pów w piwnloaoh baszty ryoerekiej 1 przyległyoh o nr. H U ,  L, LI, 
LII,LIII,LIV,LVfLVI.

Oelem badań było wyjaśnienie dalszych elementów arohltekto- 
nicznyoh wwlązanyoh z zamkiem 1 najbliższym, o to ożeni em. Do nej- 
olekawezych odkryć należy zallozyć odsłonlęoie w wykopie nr ZL7I 
/położonym w narożniku wachodnlo-zaohodnlm parku przy drodze do 
Birozy/ fundamentów muru baszty okrągłej oraz przylegająoego doń 
muru ogrodzenia, nie wykluozone, że spełniającego rolą dodatkowej 
obrony zamku. Wśród zabytków znalezionych w wyniku ekaploraojl na 
uwagę zasługują fragmenty ceramiki z okresu wpływów kultury pro- 
wlnojonalno-rzymsklsj /111-17 w./ oraz wczeanośrednlowlsozns /X- 
XII w,/, znalezione r wykopie nr XLV. Spora ilość zabytków pooho- 
dzi z wieków od X7-X7III w.

Badania archeologlozno-architektoniczne nad sespołem pałaoo- 
wym w Krasiczynie zasadniczo zakończono. Wskazanym byłoby w przy-
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aałoóol matodyosne i eystematyosne przebadanie oaady a okresu wpły
wów kultury prowlnojonalno-rsymaklej 1 z wacesnego śradnlowiaoza. 
Okazją do kontynuacji pod tym kątea badań mogą być najbliższe la
ta, w raaaoh całkowitej konaerwaoji zespołu pałacowego w Kraslosy- 
nle,

KROPĘ. pow* Krasnystaw Pracowni# Konaerwaoji Zabyt
ków Oddalał w Lublinie

Badania prowadził inż-arch. Tadeusz Augustynsk przy 
udziela ngr Marii Supryn* Finansował Wydalał Kultury 
WRN w Lublinie. Pierwszy sezon badań. Zamek nowożyt
ny /IVI-XV1II w./.

Praoa aroheologlozna prowadzona na taranib zaaku jeelenlą 
b.r. miały za zadanie uzupełnienie wyników badań arohltektonioz- 
nyah. Wykopy /o łącznej pow.ok. 115 m 1 maksymalnej głębokośoi
1,20 m/ założono przy pin.-wschodnim narożniku zamku, gdzie na 
podstawie odkrywek aondażowyoh spodziewano alę odkryć relikty ba
szty wschodniej. Pod warstwą rumoszu oeglano-kamiennego znajdowa
ła alę warstwa plastycznej, brunatnej ziemi* W nlektóryoh partlaoh 
wykopu wldoozne są warstwy budowlane. Odmienną sytuację stratygra
ficzną zaobserwowano przy waohodniej śoianie zamku, gdzie pod gru
zem zawalonej ściany baszty wschodniej zalegały warstwy namulls- 
kowe fosy. Mury baszty w nienaruszonej postżol zaohowały się je
dynie po stronie wsoh# zamku# Przy ścianie pł*, mur dawnej baszty, 
po jej zniszczeniu wykorzystano podcsas budowy płn* kurtyny muru, 
okalającego duży dziedziniec* Przy tejże ścianie odsłonięto rów
nież fragment zniszczonego muru galerii przylegająoej do baszty#
W profilu jednej ze ścian wykopu przecinającego poprzecznie foeę


