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zestaw kafli reneaansowyoh bez polewy. Weryfikaoja planu Mo- 
rawskiego wykazała znaozne różnloe w zestawieniu z faktyoznie 
latnlejąoymi murami.

Po zakośożeniu obecnego etapu prao, w przekopie zwiadów« 
ozym przywróoono nawierzchnię do poziomu z ostatniego okresu 
użytkowania zamku (w. XVI). Poziom ten - podobnie jak analiza 
arohitektoniozna wątków murów - jest punktem wyjóoiowym dla 
prao porządkowania 1 konaerwaojl ruin.

W Y 2 N I A P O L A N A  Muzeum Aroheologiczne i
S M R B C Z Y f l S K A -  Btnografiozne w Łodzi
- Tatrząśeki Park Herodowy

Badania prowadził prof. dr Andrzej Hadolsld.! przy udziale 
mgr Magdaleny Blombergowej i mgra Andrzeja Nowakowskiego, fi« 
nansował - Uniwersytet Łódzki.

Badania goapodarozyoh budynków paaterakioh na Hali Smre- 
czyśakiej miały charakter prao kompleksowyoh. Obok aroheolo- 
gów, udział wzięli apeojellóol z innyoh dyaoyplin w oaobaohi 
dr Zofia Paryaka-Radwaśaka - botanika 1 dr Barbara Manikowska
- gleboznawstwo.

Dane etnograficzne 1 źródła pisane wskazują, że poozątki 
pasterstwa na Hali Smreczyśskiej sięgają oo najmniej pierwszej 
połowy XVII wieku. Można jednak liozyó się z woześniejazym 
wypasem bydła i owieo. Dokumenty i nadania z XVII wieku pot
wierdzały zapewne fakt woześniej zaistniały.

Celem tegorocznyoh badaś, stanowiąoyoh kontynuaoję akojl 
z roku ubiegłego, było wyjaśnienia następującyoh zagadnieśt



384 -

1. Odnalezienie śladów najstarszyoh budynków pasterskich 
na polanie*

2» Dalsze śledzenie procesów niwelacji śladów osadnlctv.a 
ludzkiego w krajobrazie zbliżonym do naturalnego*

3* Ustalenie, w jakim stopniu rekonstrukcja budowii drew- 
nianyoh, dokonana na podstawie badać archeologicznyohf pokrywa 
się z rzeozywistośoią*

Program prao terenowych wykonano tylko w części, ponieważ 
okazało się, że znaczną część polany pokrywają drzewa ze świe
żego, rozlfgłego wiatrołomu* Dodatkową trudność stanowiły nie- 
sprzyjająoe warunki atmosferyczne*

Odsłonięte w r*b* ślady budowli drewnianej (drugiej z ko
lei badanej przez naszą ekspedyoję), nie wiążą się z najstar
szą fazą osadn,lotwa pasterskiego na Polanie Smreozyćskie j i 
nie są starsze niż XIX w*

Z B Ó J N O ,  pow* Kolno Konserwator Zabytków archeo
logicznych w Białymstoku

Badania prowadził mgr Tadeusz Kurowski przy udziale 
J*Sobiecha, D*Oyrusa, L*4damowloza i inż*mech*R*Kurowskiego, 
finansował 'HKZ w Białymstoku*

W r*b* przeprowadzono badania ratownicze kuźnicy* 2 badać 
powierzchniowych wladomem było, że kuźnica istnieła od XIII w* 
źródła historyczne przekazały dane o dustowie przez Nowogród 
w 1410 r* 4 tys mieczy dla bitwy pod Grunwaldem, oraz przywi
lej z 1460 r* na prowadzenie kuźnicy*

Yi terenie zachowały siv umocnienia w korycie strugi i


