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Z oiekawszyoh zabytków wymienić nalały ostrogę s bodźoem 
8-kolozystym, strzemię, wędzidło, kilka bałtów do kue^y, kłód
kę, różna okuola, gwoździa, haozyk do łowienia ryb, armatnią 
kolę kamienną, parę przedmiotów za szkła 1 In*

Uzupełniono teł wladomośoi z zakresu zabudowy wzgórza* 
Odsłonięto murowaną z kamienia przybudówkę do baszty ustawio
ną prostopadle do muru obwodowego* Ha jej spągu odkryto misę 
i dzban, koóol, resztki sllnyoh drzwi dębowyoh okutyoh żela
zem 1 spalonyoh, Jest to zapewne więzienie zamkowe, gdyż pod 
besetą nie było na to mlejsoa. Od strony dsledaióoa odkryto 
pryzmę kamieni poohodsąoyoh z rozbiórki zamku po 1474 r* w oe- 
lu niezrealizowanej odbudowy obiektu* V pryźmle było kilka 
oloaów profllowanyoh i oatrołukowy portal wozaanogotyokl. Ha 
tyoh warstwaoh apoozywał gruz rozpadająoyoh się w olągu 5 wie
ków murów*

V ramaoh robót konzarwatorskloh wyremontowano nadproża 
1 sklepienia 3 okien. Portalu 1 oloeów nie wmurowano mimo 
znanej loh lokalizaoji. Obiekt był tłumnie zwiedzany przez tu
rystów, którzy żądali odbudowy 1 ekepozyoji obiektu pięknie 
położonego u stóp Bieszozad. Do tego oelu nadaje się jedynie 
baszta. Mury zamku należy naprawić tam, gdzie grożą rozpadem 
1 utrzymywać jako trwałą ruinę.
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V* wrześniu rozpoozęto systematyczne badania wykopaHako
wa grodu 1 sanku w Siaradau (atanowlako 1). Oblakty ta znajdu- 
Ją się na wzgórzu, w widiaoh raak Zegllny 1 Warty a datowana 
aą od poi* XI w* do poł* ZTIII w.

W wynika prao wykopaliakowyob odsłonięto ozęśó eaglanago 
stropu piwnioy renesansowej, fragment niewielkiego budynku 
drewnianego a XIV lub XV wieku 1 aaoaątkl wozesnośrednlowieos- 
nyob obwarowań drewniano-zlemnyoh*

Z luźnyoh zabytków na uwagę aasługują lloane ułamki kaf
li renesansowyoh, sdoblonyoh ornamentem wytłaozanyń 1 pokrytych 
wielobarwną polewą* Wśród ornamentów przewalają stylizowane mo
tywy roślinne i geometryoane. występuje Jednak również orna
ment figuralny (np* kafel a taroaownlkiem)* Prymitywna teohnl- 
ka wykonania kafli oraa motywy adobnloze nie onane w lnnyoh 
ośrodkaoh, wekaaują na produkoję mlejaoową*

Praoe wykopaliskowe zaplanowane są na kilka lat*

S K A Ł A ,  pow, Strzelin Konserwator Zabytków Aroheo-
logioznyoh we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Danuta WoJoieohoweka, finansował 
WZK we Wrooławlu*

Średniowieczne grodzisko w Skale położone Jest w odleg- 
łośoi ok* 150 m w kierunku zaohodnis od zabudowań PGH-u 8kała* 

Jest to niewielkie wzniesienie o nieregularnym kształoief 
średnloaoh 70 z 60 m i  wysokośol 1 m. W środkowej ozęśol obiek
tu znajduje się nieduże zagłębienie o średnioy około 20 m 1


