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Na majdanie poza dość grubą warstwą kulturową odkryto ślady
prawdopodobnie podpiwniczonej wieży m ieszkalnej, która uległa sp a 
leniu na przełomie XIV-XV wieku. Stosunkowo duża ilo ść m ateriału
zabytkowego wystąpiła zarówno na majdanie jak 1 w obrąbie pozosta
łych odcinków wykopu. Wśród ceramiki dominowały fragmenty n a
czyń datowanych na XIV wiek. Znaleziono dużą ilo ść polepy, węgli
drzewnych i pojedyńcze bryłki żużla dymarkowego. Z zabytków żelaz nych wystąpiły: 2 groty kuszy, 1 grot strzały , 3 noże, 1 sie rp , fr a g 
ment kłódki walcowatej oraz liczne gwoździe, haki, sztabki, fragmen
ty okuć. Szczególnie interesującym znaleziskiem był fragment figurki
glinianej.
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Badania prowadziła mgr M aria Sydoruk. Finansowało Mu
zeum Kazim ierza Dolnego. Pierw szy sezon badań. Zamek
z XVI wieku. M ateriał z okresu późnośredniowiecznego
/XIV-XV w ./ i nowożytne.
Badania archeologiczne na zamku mają dostarczyć danych do p ro 
jektu zabezpieczenia i zagospodarowania obiektu. W minionym sezonie
wykopaliskowym zrealizowano pierw szy etap prac mających na celu od
słonięcie pierwotnych poziomów użytkowych na dziedzińcu oraz muru
dzielącego dziedziniec na dwie c z ę śc i: wschodnią 1 zachodnią.
Zwrócono uwagę na ewentualność istnienia starszy ch poziomów
osadniczych poprzedzających powstanie zamku.
Założono 6 wykopów badawczych.
Wykop I w c zęśc i północno-wschodniej dziedzińca zachodniego.
Wykop U 1 III zlokalizowano po obu stronach zachowanego fragmentaTycznie muru dzielącego dziedziniec na dwie c z ę śc i, wspomnianą za
chodnią /wykop II/ i wschodnią /wykop III/.
Wykop IV usytuowano w c zęśc i południowej dziedzińca wschodnie
go.
Wykop V zlokalizowano na dziedzińcu zachodnim, przy kurtynie
muru północnego, a wykop VI w południowej c z ę śc i tego dziedzińca,
przy zachodnim licu muru działowego.

- 267 W wykopie i! odsłonięto fragment poszukiwanego muru działowego
dziedzińca. W wykopie 111 odkryto mur kamienno-ceglany, równoległy
do muru działowego. Od strony dziedzińca wschodniego odsłonięto bruk
kamienny z otoczaków. Jak się wydaje bruk ten zachowany Jest tylko
częściow o - w paśmie o szerok ości około 4 m - bowiem w pozostałych
wykopach nie stwierdzono jakichkolwiek śladów utwardzonej nawierzch
ni.
W wykopie V odsłonięto fragment muru kurtyny północnej, nato
miast w wykopie VI fundament muru działowego, w jego południowej
c z ę śc i.
Na dziedzińcu zamkowym przew ażają warstwy o charakterze n asy
powym, gruz kamienno-ceglany, w których występują przemieszane z a 
bytki ruchome, co znacznie utru<hia datowanie. M ateriał z najniższych
poziomów najogólniej ok reślić można jako późnośredniowieczny. K o lej
ne poziomy wiążą się z budową zamku i okresem jego funkcjonowania.
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Badania prowadził mgr Hieronim KaczmArek. Finanso
wało Muzeum Narodowe w Poznaniu. Sk arb monet z
XV wieku.
P race badawcze miały charakter ratowniczy. W 1964 roku na
drodze gruntowej łączącej wieś z drogą Krotoszyn-Raszków znalezio
no skarb denarów XV-wiecząych w ilo ści 10.862 monet. Sk arb wraz
z częściowo zrekonstruowanym naczyniem został przekazany przez
mgn Jerzego Łomnickiego w 1965 roku do zbiorów Gabinetu Numizma
tycznego Muzeum Narodowego w Poznaniu.

