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Nawarstwienia kulturowe w obrębie dziedzińca mają małą miąż
szość /pośrodku dziedzińca 0 ,6 - 0 ,8 m/, a calec przykryty jest warstwą
humusu pierwotnego.
Odsłonięto fundamenty nieistniejącego obecnie północnego skrzyd
ła zamku. Analiza układu warstw i murów zdaje się wskazywać , iż budo
wa tego skrzydła nie została zakończona. Z dalszych prac zrezygnowano
prawdopodobnie po pożarze w początkach XVII w ., który zniszczył istnie
jącą tu zapewne drewnianą, tymczasową nadbudowę.
Analiza architektoniczna murów skrzydła zachodniego oraz wyniki
prac wykopaliskowych wskazują, że budowę zamku rozpoczęto w począt
kach XVII wieku. Uzyskano następujące materiały: ułamki naczyń toczo
nych wypalonych w atmosferze redukcyjnej, ułamki naczyń toczonych o po
wierzchniach pokrytych szkliwem, kafle pokryte najczęściej szkliwem zie
lonym, brązowym i białym, oraz stosunkowo licznie występujące ułamki
naczyń szklanych. Spośród kafli na uwagę zasługuje zwieńczenie pieca
zdobione plastycznym motywem herbu Radwan.
Badania sezonu 1975 skoncentrowano w narożniku północno-wschod
nim, w obrębie istniejącej niegdyś baszty. Stwierdzono, że odsłonięty
fragment kurtyny północnej jest dostawiony do północno-zachodniej przypoty baszty. W najbliższym sąsiedztwie baszty odsłonięto mury fundamen
towe - pozostałość po częściowo podpiwniczonym budynku, który był za
pewne najstarszą budowlą całego założenia zamkowego i powstał w XVI
wieku.
Dokumentacja z badań znajduje się w posiadaniu WXZ w Rzeszowie
óraz w archiwum P .P .P K Z Oddział w Lublinie.
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Przeprowadzono badania wstępne mające na celu rozpoznanie stra 
tygrafii na dziedzińcu zamkowym oraz odczytanie rozplanowania obiektu.
Wykop rozpoznawczy o powierzchni 12 m^, założono przy zachod
niej ścianie zachowanego w ruinie budynku tzw. "spichlerza". Fundament

- 283 jego zbudowany był z ociosywanych kamieni narzutowych spajanych za
prawą wapienną/ w dolnej części zaprawą wapienny z gliną i ułamkami
cegieł. W ścianie fundamentu natrafiono na niestarannie zamurowany
nieregularny otwór. Z uwagi na występowanie wody gruntowej, stopy
fundamentu najprawdopodobniej nie osiągnięto. Eksplorację przerwano
na głębokości około 3 ,9 m od obecnego poziomu dziedzińca a o 0 ,6 m
poniżej poziomu wody.
Górną część wykopu, do głębokości około 1,8 m od powierzchni
terenu stanowiły wkopyi warstwy zasypiskowe z materiałem z XX w.
Poniżej, eksplorowano średniowieczne warstwy kulturowe, z dużą za
wartością węgli drzewnych, żużla. Nikły ilościowo materiał zabytkowy
reprezentowany był przez nieliczne ułamki ceramiki z XIV-XV wieku,
fragmenty przedmiotów żelaznych oraz stosunkowo dużą liczbę kości
zwierzęcych.
Badaniami geofizycznymi objęto cały teren dziedzińca oraz obszar
na wschód od "spichlerza". Wyniki łych badań nie zostały jaszcze opra
cowane. Siadów zabudowy spodziewać się można w północno-zachodniej
części dziedzińca oraz w rejonie południowo-wschodniej bąazty bramnej.
Badania będą kontynuowane.
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