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nlowieozną (XV w*)* Z uzyakanyoh artefaktów wymienić należy 
dużą ilość ułamków osramlki z różnych okresów oras żelazną 
oiosłę.

S O I O O B O D  Konserwator Zabytków Aroheo-
Ł O l l i l l S I I  ,pow*Łomża loglosnyoh w Białymstoku
"Górki*

Badania prowadził mgr Tadeusz Zurowokl, finansował WKZ 
w Białymstoku*

Kontynuowane praoe ratownicze na małym* stożkowatym gro
dzisku zwanym "Górki* położonym na granioy Nowogrodu Łomżyńs
kiego i wsi Jankowo-tlłodzlankowo*

Zakońozono badania ów* B 1 przeprowadzono eksploraoje na 
ćw* D 34 aru. Odkryto kilka warstw grodzlskowyoh, z któryoh 
najstarsza poohodzlła z IIII w., najmłodsza zań z XIV w. Od
słonięto fundamenty zbudowane z otoozaków kamiennyoh na glinie, 
które nie należały do najstarszej fazy grodziska. Wykonane pod 
nimi wykopy znlszozyły 1 przemieszały starsze budowle drewnia
ne* W ćw. D natrafiono na drewnianą konetrukoję zbliżoną'wy
glądem do tapczanu lub pryozy* ozęśolowo spaloną* z zaohowaną 
polepą pod zwaliskami drewnianego stropu* Wszystkie budynki 
były ustawiane na godzinę jedenastą* pod kątem prostym i miały 
podoień ze słupów drewnianyoh* Piaszozysty kopleo otoozała pa
lisada drewniane ćrednioy kilkunastu zaledwie metrów* a od 
wsohodu* od atrony sąsiedniej górki* znaleziono już w ub.r* 
przyozółek mostu zapewne zwodzonego*

Grodzisko broniło przeprawy na rzeoe Narwi (odsuniętej 
obecnie ponad kilometr) łąoząoej go z kufnioą średniowieczną
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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


