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atrukoja drewniana lub drewniano-slemna w oelośoi wylepiona
gliną. Zewnętrzna część podstawy wału ha pewnej przestrzeni
wzmoonlona była warstwą kamieni. Powstania obiektu datujemy
na przełom X/XI ew. początek XI w. Wał w swoim zaśadniozym zrę
bie przetrwał najpewniej do połowy sw. drugiej połowy XIII w*
Pod wałem zalega warstwa oaadnloza oraa jamy. Pod zewnętrzną ozęóoią wału, podobnie jak w innych wylcopaoh w tym
rejonie wystąpił wykop pod palisadę (IX*X w.)« Misjeoami, pod
wałem 1 zalegająoą pod nim warstwą osadnloaą stwierdzono dość
liozne materiały oeramloene z okresu lateńskiego.
3.

Z ważnlejszyoh prao ratownioaych na Okolą wymienlć nalel

ty pełną kontrolę wykopów budowlanyoh przy budynku Ifucsum Geo
logicznego I/JS, ul. 8enaoka 3* V wykopaoh stwierdzono 1 przeba.«
dano warst«y kulturowa, z któryoh najwoześniajsza materiały
(oeromika) datowana mogą być na XX w.
W pozlomaoh średnlowleoznyoh zaobserwowano nawarstwlająoi
się konatrukoja drewniane zapewne o oherakterze goepodarozym,
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Badania prowedzllli mgr Sereaa Łenklewloz, mgr Władysław
Morawski, finansowało - Muzeum Aroh. w Krakowie.

Badaniami systematycznymi objęto teren na pogranioza
Dębnik i Zakrzówka.
Zostało odkryte omantarzyako w'czasie wybierania piesku.
W plarwezej fazie przeprowadzono preoe o oharakterze ratownlozym.
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Odsłonięte szkielety ułożone były na wznak, głowami w
kierunku wschodnio i zachodnio« Część z nich wyposażona była
w naczynia (zniszczone), ozdoby (kabłączki, pierścionki, pa
ciorki, moneta)« W nogaoh jednego osobnika stwierdzono reszt
ki wiadra.
Cmentarzysko datowane na XI w. zlokalizowane jest przy
puszczalnie na terenie wcześniejszej osady z IX - X' w, 1 wiąże
się z osadniotwem wczesnośredniowiecznym rejonu Dębnik 1 Za
krzówka, o którym dane historyczne wzmiankują dopiero w XIII
w.
Badane omentarzysko jest Jednym z nielloznych 1 jedynym
eystematyoenle badanym stanowiskiem "nleprzykośoielnym” na
terenie Krakowa«

KBA3I0ZYH,

Muzeum Ziemi Przemyskiej

pow« Przemyśl

w Przemyślu

(Zamek i park)

Badania prowadzili mgr Antoni Kunyes 1 mgr« A«Koperski,
finansował WKZ w Rzeszowie.

Badania prowadzone systematycznie (od 1964 &) o charak
terze aroheologlozno-arohltektonlcznym. Odkryto w tym ozaale
ślady osadnlotwa z okresu rzymskiego 1 wczesnośredniowieczne
go oraz relikty architektury związane z zespołem zamkowym.
Chronologia i II1-1T w., XI - XIII w., oraa X7I/XYI1 w.
Praoe ąroheologlczne w 1967 r. prowadzone były w trzech
rejonuoht
1. Wschodnia partia parku (przy domku szwajoarskim). flfd-

