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Zabytki uzyskane w tegorooznym sezonie wykopaliskowym na
wiązują śoiśle do materiału zabezpieczonego w lataoh. poprzed
nich* Reprezentują one oharakterystyozne formy średnlowleoznej 
kultury miejskiej*

O D R Z Y K O f t ,  pnw* Krosno Zespół Badać nad Polskim
średniowieczem UW 1 PW i 
Muzeum w Krośnie

Badania prowadzili dr lnż*aroh*Marla Brykowaka 1 mgr Józef 
Janowski (wykopaliska w piwnioy zamkowej), okresami od 13*VII* 
do 4* KI*, finansowało PPRN i WKZ w Rzeszowie*

W roku 1967 rozpoozęto zamierzone na trzy lato praoe, któ- 
ryoh głównym oelem jest dostarozenie pełnego materiału nauko
wego (rozwarstwienie obiektu), pomiarowego 1 projektowo-koszto- 
rysowego do wykonania w przyszłośol trwałego zabezpieczenia 
ruin i uporządkowania najbliższego otoozenia zamku*

Zamek w Odrzykoniu składa się z oztereoh częśoi (związanyoh 
funkcjonalnie w wieku XV-XVIl)l zamku górnego, średniego, dolne
go korozyćaklego 1 dolnego odrzykoćskiego* Budowany od przełomu 
wieku Tll/S do wieku XVII*

W roku 1967 przygotowano stanowisko do przyszłych, komplek*' 
aowych badaći wytyozono siatkę arową (108 arów), założono 23 
poziomy niwelacyjne, wykonano dokumentaóję fotografiozną objektu 
oraz 7 0 pomiaru konserwatorskiego ruin (w skali ls50)* Ponadto 
- w ramach prao odgruzowawczyoh i przygotować do trwałego za
bezpieczenia sklepienia piwnioy zamku górnego - wyekaplorowano
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zalegająoe w jej wnętrzu warstwy kulturowe. Plwnloa zamkowa ma 
wymiary 7,5 x 4,25 (w przybliżeniu, gdyż kształt jej Jest nie
regularny).

Miąższość zbadanyoh warstw wynosi 2,4 a. Zalegająoa piwni- 
oę ziemia składała się z dwóoh warstw. Najwyżej zalegała warst
wa rumoszu. Pod nią odsłonięto warstwę ziemi olemno-ezareJ. Za
wierała ona drobna ułamki naczyć glinlanyoh, ułamki naczyć 
azklanyoh, fragmenty kafli, kilka drobnych przedmiotów z żelaza 
oraz płytki oaglanej posadzki. Chronologia zabytków odałoniętyoh 
w wymienionej warstwie Jest rozbieżna. Obok nlelloznych ułomków 
oeramiki kultury łużyoklej, przypadająoej na okres haleztaokl(7)
znaleziono fragmenty naczyć z koćoa XII 1 c XIII wieku, dużą

>ilość oeramiki z XIV 1 XV wieku oraz ułamki naozyć szklanych 
z wieku XVH •

Płytki posadzkowe 1 fragmenty kafli pochodzą z XVI i XVII 
wieku. Jednocześnie należy dodać, że na częśolowo odsłoniętym 
dnie piwnloy, etanowląoym caleo zalegał rumosz, przypadająoy na 
wiek XVII.

Jak się więo wydaje piwnico na górnym zamku odrzyko.'sklm 
zasypana była w wieku XVII. Ziemię do zasypywania piwnicy brano 
ozęśolowo z dziedzlćoa zamku dolnego, na którym podczas badać 
prowadzonyoh w 1958 r. natrafiono na ślady osady kultury łu- 
żyoklej.
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Badania prowadzili doo.dr Włodzimierz Szafraćski, finanso
wał ihkm p a n.


