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ka o założeniu centralnym, którego tylko niekompletny zarys wy
kuty w akałoe podłoża można było ucbwyolć. Na omentarzysku oko
lą Jącym relikty kościołów wyróżniono trzy fazy użytkowania w
czasie od XII do XVIII w.
4. Na terenie przyległym do dawnego budynku szkolnego plan reliktów fundamentów kościoła św. Duoha z poozątków XVII w.
z ozterema przyporami 1 dobudowaną zakrystią. Długość obiektu z
przyporami wynoel 18,5 mi długość nawy - 7 a, szerokość - 6 m,
długość prezbiterium - 6*2 m, z tęozą - 7,2 m, szerokość - 4,5 a.
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Badania prowadził Tadeuaz R. Żurowski przy
udziale mgr Jolanty Sobieoh oraz lnż* meoh.
Romana. Źurowakiego. Finansował WKZ w Bia
łymstoku. Drugi sezon badań. Kuśnloa średniowieozna.

Stanowisko leży nad uregulowanym w średnlowieozu strumie
niem i rozległymi bagnami 1 łąkami w przyaiółku Dworakl-Zbójna
oraz na terenie należąoym do m. Nowogrodu po*praweJ etronie Narwi.

- 379 Znany Jest przywilej na prowadzenie kuśnloy z wieka XIV 1 prze
kaz o dostarczeniu do bitwy pod Grunwaldem 4 tys. mleczy przednich. Wzdłuż strugi są ślady po pieoowlakaoh do wypalania żela
za z rudy błotnej i użyola wapna łąkowego. Badania obejmują miejeoe poza groblą między strugą a przelewem. Siła wody była-uży
wana do poruszania mleohów i młotów.
Odkryto dalszą część wanny do hartowania wyrobów^etalowyoh
/mieczy/, zbudowanej z żużli podymarkowyoh 1 drewna. Obok odsło
nięto aześć plecowlsk do obróbki żelaza, uszlachetniania stall,
nawęglanla i wykuwania wyrobów, a także dalszy oląg składu węgla
drzewnego. Stwierdzono, że szopy drewniane wznoszone były od no
wa oo kilkadziesiąt lat, nadto przesuwano je 1 remontowano deakami dartymi słupy podtrzymujące dachy 1 oblole ścian zewnętrznych.
Podczaa remontów niszczono piecowleka, wyrównywano 1 urządzano
od nowa 8tanówlaka robocze. Pleeowiaka budowano z żużli, spoiwem
był namuł, gdyż w pobliżu brakowało gliny.
Nie natrafiono no golrowe wyroby, a tylko na pozoetałośol
okuć i narzędzi pomocniczych, przetarte ogniwa łańcuohów, zawia
sy. specjalną kłódkę do pętania koni celem zabezpieczenia przed
uprowadzeniem, naozynia gliniane siwaki, misy, talerze 1 dzbanki
z polewą i polerowane, które datują stanowisko starsze od H i l 
do XV w. Grobla została wybudowana w drugiej połowie XIV wieku.
Wcześniej zasięg kuinicy był nieoo.większy• Budowa grobli
i przelewu wyniszczyła do calca warstwy kulturowe. Wydaje się,
że surówkę żelazna wyzyskiwano oszczędnie, do wytopu dodawano
złom, jak się i obecnie stosuje. Praca była prowadzona w ramaoh
przedsiębiorstwa, którego właścicielem był książę, a później
wydano na nie przywileje szlachcie.
Warstwy wierzchnie, silnie zniszczone budową drogi i mosta
mi oraz działaniami wojennymi, można datować na XVII w., a w
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ozęśoi południowej stanowiska na XVIII i XIX w. Do prsebadania
poaoataje konatrukoja grobli oraa miejsce rozruchu i użytkowa
nia młotów, dotychcaaa nie zlokalizowane.
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Badania prowadził mgr Tadeusz Hawrolski*
Finansował WKZ w Koszalinie* Drugi sezon
badań* Zamek średniowieczny i nowożytny.

Celem tegorocznych uzupełniających badań było zlokalizowa
nie bramy wjazdowej średniowiecznego zamku* W oparoiu o przesłan
ki aroheologiczno-arohitektoniczne, uzyskane w wyniku ubiegłoro
cznych badań, wyznaczono wykop o wymiarach 2,5 x 4 m usytuowany
przy zewnętrznym licu zachodniego skrzydła muru, w odległośoi
15

m od płd* zach narożnika*
Ogółem przebadano 17 waratw zalegającyoh nad oalcem* Pod

warstwą II, w płd* ozęśoi wykopu, odsłonięto aur ceglany o sser*
43 - 45 om i dług* 110 cm* Lur z ceglanymi odsadzkami po obu etronaoh został posadowiony na fundamencie kamiennym* Mur oeglany,
dostawiony do muru skrzydła w środkowej i zaoh* ozęśoi, zoetał
zniszczony przez wkop na dnie którego zalegała rura wodociągowa
zapewne z XVII lub XVIII w* V następnych warstwach uehwyoono fun
dament kamienny zach* skrzydła oraz wkop do fundamentu rozszerza
jący się znacznie w płn* części* 7kop przeoinał wszystkie waretwy
sięgając do pierwotnego poziomu próohnioy. KSmienie tworząoe fun
dament nie były związane, zalegał między nimi gruz* W poziomie

