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odkrywaniu reliktów architektonicznych uzyskano nieoo oeraaikl 
naozynlowej. tudzież eporo ceramiki budowlanej.

Odkryte pozostałości nie stanowią z pewnością śladów po naj- 
etarezym pałaou Górków z XV w., jak tego chce aiejaoowa tradyoja. 
Obiekt należy raozej datować na XVI/XVII w., /w XVIII w. pałao był 
Już w ruinie/. Być воże kres istnieniu budowli wyznaoza dewasta
cja dokonana przez Brandenburczykdw w połowie XVII w., w trakole 
wojny poleko szwedzkiej.

Badania nają być kontynuowane w najbllżezyoh latach.

OERZTKOff - ZAMEK patrz średnlowleoze
pow. Krosno n/ Wisłokiem

OSTHOROG, pow. Szamotuły Muzeum Ziemi
Szamotulskiej

Badania prowadził mgr Janusz łopata. Finan
sował WKZ w Poznaniu. Czwarty sezon badań.
Zamek nowożytny.

Kontynuowano badania rozpoczęte w 1961 r. na wzgórzu zamku 
Ostrorogów. W lataoh 1961-62 odsłonięto tu fundamenty zamku, da
towane na wiek XV, a w 1964 - fosę i lnteresująoe materiały za
bytkowe z XVI i XVII w.

W czasie tegorocznych prac /27«VII - 17.IX/ przebadano po
wierzchnię 1 ara w sąsiedztwie /od płd./ ćwiartki A.

Wydobyto głównie materiał zabytkowy z wieków XVI i XVII. Są
to fragmenty kafli, poza tym ułamki naczyn ornamentowanych barw-
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ną polewą oraz nieliczne zabytki metalowe, jak np. żelazny tasak* 
Na wyróżnienie zasługuje całkowicie zachowany kubek z barwnym or
namentem oraz moneta z 1660 r* datująca warstwę.

Wydobyto* także XV-wieczny dzban z ceramiki atalowoazareJ.

POLANA SMRECZY&SKA WYŻNIA-ZAKOPANE Zakład Aroheologll
ppw. Nowy Targ Średniowiecznej

Uniwersytetu łódzkiego

Badania prowadził mgr Andrzej Nowakowski•
Finansował Uniwersytet łódzki. Trzeci se
zon badań. Szałasy pasterskie nowożytne.

TT roku bieżącym kontynuowano badania nad zaginionym osadni
ctwem tatrzańskim oraz procesem niwelacji jego śladów w krajobra
zie zbliżonym do naturalnego. Tegoroczne badania miały na celu 
odkryoie najstarszych na Polanie Smreczyńskiej szałasów paster
skich, datowanych przez etnografów na XVII-XVIII w. oraz stwier
dzenie w jakim stopniu działalność środowiska naturalnego wpłynę
ła na ich proces niszczenia i zanikania śladów.

Badane stanowisko położone jest na terenie ścisłego rezerwa
tu przyrody, w  pofnocnej partii Polany, tuż przy wlocie drogi je
zdnej prowadzącej z Doliny Kościeliskiej.

Ponieważ na miejscu, gdzie przypuszczano istnienie poszuki
wanych obiektów, nie zachowały się żadne, choćby drobne ślady ro
ślinności ainantropijnej, wytyczono 4 rowy sondażowe o wymiarach 
15 x 0,f m. Już w pierwszym rowie udało 6ię uchwycić interesujące 
nas obiekty.

Po o<jsło>tięciu i ustaleniu wymiarów szałasu okazało się, że
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