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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 drewnianyoh, 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 niesprzyjająoe 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*

ZBÓJNO,

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
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grobla stawu dla zapasu wody oraz rów przelewowy. Wykopy zało
żono w oslu wykry ols zasięgu kuźnloy. Budynek był halą

partą

na słupaoh drewnianyoh oo 6 m. Woda pomazała urządzenia meohaniozne wykonane z drewna. Rudę ozerpano z rozległyoh łąk 1 wy
tapiano w dymarkaoh nad strumykiem na odoinku ok. 2 ko. Kęey
ulepszano w kuźnloy i przetwarzano na różna narzędzia. W XV w.
odlewano taż przedmioty w formach plaakowyoh z dodatkiem epeojalnsj glinki. Odlewy nie przekraozały 60 om. Wanna do gaszenia
1 hartowania wyrobów była wyłożona bryłami z klooów podymarkowyoh i zastawiona balami drewnianymi, którymi regulowano poziom
wody. Sużla używano do podbudowy stanowlek kuźniozyoh. Jedno
z nloh miało 60 om wyaokośol, na nim znajdowała się gliniana
konstrukcja piaoowlaka, z której pozoatały aoeglone fragmenty.
Be styku 55 i 65 aru natrafiono na magazyn węgla drzewnego w ka
wałkach órsdn. 8-12 om, dł. 30 om. W wykopie zalegały warstwy
żużla, odpadków produkoyjnyoh, odprysków żelaza. Ziemia nosi
ślady temperatury ok. 1100°C. Zandra leży na oałej prawie powierzohnl wykopu, Rodzimy piasek w spągu zielenieje na tle
ozerwonego złoża, oo sprawia bajeoznis kolorowy widok, gdyż
intensywność zabarwienia podkreśla błękitno-czama warstwa
węgla.
Stanowisko było użytkowane w XIV 1 XV w., a w narożu G/D

55 aru znaleziono oeramikę z XIII w. Zabytki oeramiozne w poataoi dzbanków, mis, talerzy, garnków występują b.lloznls. Zapewne
naczynia były potrzebne w prooeaach teohnologioznyoh.
Kontynuowanie prao ratowniozyoh jest tu niezbędne se wzglę
du na zamierzenia melioracyjne, regulację strugi, budowę nostu
1 szosy w najbliższyoh lutach.

