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Badania prowadził mgr Leszek Berduła. Konsultantem był 
prof, dr Jarzy Rotpądowski- Finansował Oddział Wałhrzys
ki FTTK. Pierwszy »ttion badań, Eamek /XIV т· χ ν ΐ π  »./<

Opiekun zamku /tj. PTTK w Wałbrzychu/ prowadząc praca rekonstrukcyjne-zabezpieczające pragnie 
przywrócić dziedzińcowi górnemu jego pierwotny charakter-

Badanla wykopaliskowe olały na calu odsłonięcie częściowa poziomów użytkowych dziedrińcJ oraz 
korelacja ich datowania z fazami rozbudowy zamku· Ustalono, że w czgścl zachodniej nawarstwienia zos- 
tały zupełnie zaburzone, ai do poziomu litej skały /w wyniku zakładania izolacyjnej w-wy papy nad piw
nicami/, w csąści południowo-wichodnlej na głąbokoe.i około 60 cm odsłonięto bezpośrednio pod gruzem 
litą skałą, na której widoczne są ślady kucia dłutem celem wyrównania powierzchni* H oząścl północno- 
wschodniej dziedzińca, na poziomie wyrównanej skały odkryto bruk złożony z otoczaków na podsypce s 
miału wapiennego I plasku kwarcowego· Około 10 cm niżej zsleąa poziom wyrównawczy gruzu skalnego 1 
ziemi, t którego stropu wyeksplorowano fragmenty naczyń średniowiecznych* Dziedziniec wybrukowano naj
prawdopodobniej podczas pierwszej renesansowej rozbudowy zamku w latach 1546 — 1567*

Wybrano również ziemią z gruzem /do 60 cm/ z byłej kuchni na parterze skrzydła wschodniego zamku 
górnego* Odsłoniąto w jaj południowej cząŚci bruk, który charakterem oraz użytą podsypką nawiązuje do 
bruku z dziedzińca* н eząści północnej mocno zniszczona posadzka ceglana /stratygraficznie najstarsza/ 
zalega również pod brukiem, U narożniku północno-wschodnim kuchni v poziomie tej posadzki odkryto fun
dament pieca kuchennego leżący bezpośrednio pod dużym przewodem kominowym, w narożniku północno-za
chodnim zachował slą kanał odprowadzający Ścieki poza aur zewnątrzny budynku,

Usuniąto gruz z zasypanego w połowie pomieszczenia we wschodniej o ą ś c i  parteru skrzydła południo
wego zamku. Doatąpna jest ono jedynie od góry, pozbawione okien* bo tej pory Interpretowane jako ’‘lat
ryna” . HŁe wyjaśniono .jego pierwotnego przeznaczenia.

tfa KXV w* należy datować materiał ceramiczny uzyskany w stropie gruzu skalnego pod brukiem na 
dziedzińcu* w warstwie gruzu nad brukiem obok nielicznych fragmentów ceramiki średniowiecznej wystą
piła duża ilośó fragmentów naczyń datowanych od XVi w, po czaey współczesne, a takie fragmenty naczyń 
szklanych, kafli, okucia żelazne, gwoździe orat kości zwierzące* м kuchni bezpośrednio na bruku i po
sadzce zebrano nieliczne fragmenty naczyń 1 polewą oraz kości zwierzące,

Zabytki i dokumentacje po zakończeni badań zostaną przekazane do muzeum zamkowego w Eagórzu 
Śląskim.

Przewiduje sią kontynuowanie badań na dziedzińcu oraz na terenie mlądzymurza w i960 r*
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