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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
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1 głębokośol około 1,5 m, natomiast w osęśol półnoono-wschod- 
niej występują wzniesienie o średnloy 23 m i wys. 4 m. Zbooza 
jego opadają łagodni* w dół. Ha samym skraju obiektu, w częś- 
oi północno-wsohodniej wldoozn* jest skupisko kamieni. Połud
niową ozęóć obiektu przeolna droga prowadząoa do zabudować 
PGH-u Skała. Grodzisko słabo wyodrębnia się w terenie, jedy
nie od strony zaohodniej widać jego krawędzi* *yraźnie. Obiekt 
porośnięty jest krzewami i otoozony polami uprawnymi.

Przeprowadzone tu badania wersyflkacyjno-sondażowe nie 
dały rezultatów» warstwy kulturowej nie uohwyoono.

S Ł U P S K -  (Młyn) patrz wczesne średnlowleoz*

S O B O L E W O -  Muzeum Zup Krakowskloh
S I E R A D Z E ,  pow. Boobnla w Wlellosoe

Badania prowadził Kasimlerz Reguła, w m—ou llpou, finan
sowało Muzeum Zup Krakowakiolł.

Badania wykopaliskowe przeprowadzono na grodzisku wozes- 
nośrednlowieoznym, miały na oelu określenie ohronologli grodu 
1 funkojl jaką sprawował. Obiekt ten usytuowany na szozyole 
niewielkiego wzgórza wznosząoego się nad rzeką Stradomką na
leży do typu małych grodzisk stoikowatyoh. Częściowo zniszczo
ny jest przez kamieniołom, tak że obeon* plateau grodziska

Owynosi 210 m .


