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położoną na granioy wal Zbójno 1 m.Nowogrodu*
W waratwaoh kulturowyoh znaleziono dużo oeramikl obtaoza- 

nej górą lub oałkowlcle 1 młodszej toozonej na kole* Odkryto 
takżes kafle, oegły palcówki w XIV w., poohar z rżniętego 
szkła, paoiorek jantarowy, kulkę ołowianą, duże ilości różnyoh 
groźdzl, zdobione okuoia 1 płytki z brązu, żelazne groty strzał 
i inne przedmioty funkojonalnie nieokreślone*

W spągu średniowieoznyoh warstw kulturowyoh, a piasku, zna
leziono drobne wyroby krzemienne, tłuk kamienny i ułamki naczyć 
kultury trzolnieoklej*

Prowadzenie tu dalszyoh prao systemem ratowniozym nie wy
daje się konieczne z uwagi na fakt, iż jeoynie kopieo był na
rażony na rozkopywanie przez miejscowych 1 obcyoh poszukiwaczy 
złota*

N O W O G R Ó D  Konserwator Zabytków Aroheo-
Ł 0 M & Y fi S II, pow. Łomża logioznyoh w Białymstoku

Badania prowadził mgr Tadeusz Żurowski, J.Sobieoh, w lipou, 
finansował WKZ w Białymstoku*

V r*b. kontynuowano w szozupłym zakresie badania pleoowlsk 
wapiennlkarakloh nad Narwią na terenie Muzeum Kurpiowskiego*
W wykopie długośol około 5 m natrafiono nu pozostałości trzech 
pleoowlsk, jednego z XIV w, drugiego z XV w. i trzeciego czyn
nego przez oały XVII i XVIII w. Najstarszy pieo zawierał w 
swyoh zwaliskeoh znaczne ilośoi gliny i żwirku silnie wypalonego
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na kolor ozerwony. Wszystkie pleoowlska były używana wlelokrot- 
nie i każdorazowo po wypale rozbierane, dlatego znajdują się 
w stania wyniszczenia. Zaohowały aię tylko stosunkowo drobne 
frugmenty śnianek wylepiony gliną i wypalonych. Wśród pozosta
łości brył wapiennaoh zwraoają uwagę głównie fragmenty wapienia 
łąkowego, ozęeto z odoiskami łodyg roślin 1 traw.

Praoa badawoza będą prowadzone nadal w 1968 r. ze względu 
na planowana pomieszozenie tu niektóryoh przemyełowyoh elemen
tów skansenu, Jaki młyna wodnego, kużnioy, dymarek. Planowany 
jest również pokaz in situ piecowleka wapiennikarakiego o ile 
natrafi aię na bardziej ozyteiny przykład, który będzie się na
dawał do ekspozycji.

N O W O G R Ó D  Konserwator Zabytków Aroheo-
Ł 0 M 2 T & S K I ,  pow. Łomża logicznych w Białymstoku
PI. Ziemowita

Badania prowadził mgr Tadeusz Żurowski i J.Sobleoh, finan
sował WZK.

Przez kilka sezonów na Plaou Ziemowita prowadzono badania 
ratownicze, która doprowadziły do wykryola stanowiska mezoli- 
tyoznego, grodu funkcjonującego od XII w., zamku z XIII w. oraz 
murowanego zamku z XIV w. W r.b. przeprowadzono badania ratow
nicze nad skarpą od strony Narwi i głębokiego parowu południo
wego. Badania z lat ubiegłyoh nie dawały nadziei natrafienia 
na tym terenie na warstwę osadniozą. Praoa wykopaliskowe ogra
niczono wlęo do wykopu (3 « x 10 m) potrzebnego pod budowę pa
wilonu dla parku «tnografloznego Muzeum Kurpiowskiego w Nowo-


