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W r.b. badaniami objęto niewielką ozęśc grodzisku. Plano
wana jest kontinuaoja w oelu uohwyoenia stratygrafii objektu 
przy ozym na terenie nowożytnego omentarza położonego w fosie 
1 na podzamozu badania mają być wykonane metodą wleroeń.

Badania prowadził doo. dr Andrzej Zaki przy współpraoy '
S. Urbańskiego, J.Orłowskiego i E.BełtowskieJ, finansował 
WKZ w Krakowie.

Badania olały oharakter głównie konserwatorski i poprze
dzały praoe porządkowe oraz zabezpieozająoe jakie mają być tu 
podjęte.

Obiektem badań były ruiny zameozku zwanego Tropaztyn na 
urwistym brzegu Dunajoa (dziś kranleo jeziora Czchowskiego u 
ujsola Łososiny). Chronologia zameozku nie była bliżej okreś
lona. Ze źródeł pisanyoh wynikało, że nie Istniał on już w 
r. 1606. Jedyny jego planik wykonał Szczęsny Morawski w dru
giej połowie w.XIX.

Praoe ogranlozyły się do wstępnej lnwentaryzaojl archi
tektonicznej zaohowanyoh n:urów oraz przekopu zwiao owczego 
przez oałą szerokość zameozku. Dodatkowo wykonano dwa małe 
wykopy sondażowe. Odkrywki ujawniły dwie główne warstwy kul
turowe pochodząoe z około w. KI7-KTI, oraz relikty murów ered- 
niowieczr.yoh. Znaleziono wiele przedmiotów żelaznych związa
nych szozególnie z dawnym uzbrojeniem, a także interesująoy
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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


