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Badania prowadziła mgr Bllgla Gąssowska, finansował - 
WKZ w Kieloaoh.

Praoa ratownloze wykazały brak waratw wozeeno^średnlowieos- 
nyoh 1 woseśnlejezyoh* występują nagminni# materiał sabytkowy 
średniowieosny 1 nowożytny*

S A N D O M I N B Z  - patrz wozeane średnlewleoze
Sufraganówka

S O B I H  - Zamozysko Muzeum Budownlotwa Ludowego
pow. Lesko « Sanoku

Badania prowedslll mgr inż.Tadeusz Żurowski 1 agr K*Gaw
dzik, finansowało MBL w Sanoku*

V r*b. kontynuowano badania 1 roboty konserwatorskie, zam- 
ozyska Sobleć*

W wykopie 3 x 12 m poprowadzonym styoznis do wykopu z 
1966 r* stwierdzono niwelaoyjne śolęoie terenu garbu w k.UY w*
1 przerzuoenle warstw grodziskowyota na inne alejeoe* W azozell- 
naoh skał fllszowyoh odkryto kilka starszyoh zabytków* Na wy
równanej powierzohni spągu «tyróżnionó 2 doły na wapno, mlejsoe 
składowania oegły, kamienia 1 plasku w k*XIV w*, na to nasunię
ty był gruz budowlany, a dsiedzlnieo wyłożono kamieniem* Naras
ta Jąoa wyżej warstwa kulturowa zawierała liozns zabytki s XV w* 
Znaleziono misy, talarze, dzbanki 1 dzbany, garnki 1 inne*
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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.

S I E H A D Z Muzeum Ziemi Sieradzkiej
» Sieradzu

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowzka, finan
sowało - Muzeum w Sieradzu.


