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oyjne (obiekt hodowany na palaoh).

8 L 0 P S K , 
pow, Mława

Zakład Polaklago Atlasu 
Aroheologlosnego IBKM PAP

Badania prowadsil agr Jarsy Pyrgała, finansował - Zakład 
Polskiego Atlaso Arobeologlosnego IHKli PAN*

Przeprowadzono badania sondażowe na dobrze zaohowanya gro« 
dzlsko plerśolenlowatyo. Odkryto ślady kilkufazowego zasiedle
nia w ZI-Z1Z w« w poataol nawarstwień ponad 2-aetrowej miążazoś- 
ol. Stwierdzono lloowanle, kaaleniaal wewnętrznego podnóża wała« 
Przebadano ozęść ziemianki z brukiem kaalennya 1 rozwaliskiem 
konstrokojl drewnianej oraz przyległy doń pleo kopułkowy,

B I U Ł 3 K ,  Zakład Aroheologll Polski
B O Ł B S Z O Z T H  , Środkowej ZBKM PaH w  Łodzi
pow, lorek

Badania prowadzilit dr Andrzej Abramowloz 1 agr Andrzej 
ffowakowski, w okresie od 5 - 29,71, finansował 1HEM PAP w Łodzi,

Praoe wykopaliskowe były kontynuaoją programu badawczego 
Zakłada, przewldająoego opraoowanle dziejów osadnlotwa wozesno- 
średnlowleoznego na obszarze kasztelanii aploialerskieJ.

V Smolaka badano grodzisko (wykop 11 z 2 m) nazywane w tra- 
dyojl lodowej "Saulską Górą", a w literatarze występująoe 
ozęeto pod nazwą Człopy, Gród zbudowany na dawnej wydalę, w
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drugiej połowie X w. najprawdopodobniej jednak w XI w. wkrót- 
oe został spalony« W jego wnętrzu, jeśli nie liczyć resztek 
konstrukoji walowyoh, odkryto nikłe ślady osadnictwa w posta
ci nielicznyoh ułamków oeramikl, Oprćoz fragmentów z X-XI w, 
znaleziono kilka mniej oharakteryetyoznych ułamków oeramikl 
kult, łużyoklej (7) oraz lepionej ręoznle lub słaboobtaozanej 
oeramikl z wozeenyoh faz średniowiecza. Zabytki te można łą- 
ozyć z krótkimi pobytami ludzi na wydmie zanim zbudowano na 
niej gród.

Badania na terenie Boleezozyna prowadzono na kępaoh zwa- 
nyoh "Dębowe Górki" w odleglośol ok.550 m na Sff od grodziska 
"Smulska Góra", Kępy te leżą wśród łąk zalewowej doliny Warty 
nad starorzeozem wypełnionym wodą, nosząoym nazwę "Przysiek",
V wyniku 13 wykopów (5 x 2 m) 1 Bo.idażowyoh badać powlerzohnlo. 
wyoh stwierdzono niezbyt intensywne ślady osadniotwa rozoią- 
gająoa się na dużym obszarze (ok. 100 z 200 m na jednej kępie 
1 ok, 50 z 100 m na drugiej).

Materiał odkryty w czasie badać (prawie wyłąoznie oera- 
mika) pozwala przypuszozaó, iż osada wczesnośredniowieczna 
bezwątpienia wieś, powstała • VII - VIII w., rozwijająo aię 
najintensywniej w koćou X - poozątku XI w. Najpóźniejsze ma
teriały poohodzą prawdopodobnie z XII w*

Ponieważ zagadnienia kulturowe wsi wozeenośredniowieoz- 
nej aą dotąd jeszoze mało znane, przeto badania tegoroczne na
leży ooenić jako pozytywne 1 rokujące nadzieje na przyszłość.
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