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we, przęślik, osełki, rozcieracz do żaren, gwóźdź. Na grodzisku odkryto 
również grób z dużą popielnicą z wczesnej epoki żelaza (IV—V w. p.n.e.).

Dalsze badania powinny dać odpowiedź m.in. na pytania: Gdzie była 
brama i wejście do grodu? Jaka jest chronologia III wału oraz jaka jest 
chronologia i wielkość osady przygrodowej?

BOLESZCZYN, pow. Turek Zakład Archeologii Polski Środkowej
Instytutu Historii Kultury Material- 

Stanowisko 1 nej PAN i Katedra Archeologii Pol
ski Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

Badania zespołowe, kierował dr Tadeusz Poklewski, uczestni
czyła m in. dr Françoise Piponnier z EPHE w Paryżu. Finan
sował IHKM PAN w Łodzi. Czwarty sezon badań. Wieś i pola 
uprawne wczesnośredniowieczne (VIII—XIII w.).

Tegoroczne uzupełniające badania objęły powierzchnię około 70 m2. 
Celem ich było rozpoznanie zasięgu wsi i jej pól ornych VIII—X w. 
w kierunku południowym. Znalezione — jak i w latach ubiegłych — 
ślady orki dowiodły użytkowania pod uprawę w omawianym okresie całej 
wyspy liczącej około S  ha .powierzchni. Jednocześnie udało się uzyskać 
dane dotyczące szerokości wczesnośredniowiecznego zagonu, bruzdy prze
biegały w dwu kierunkach: tam i napo wrót, przy tym jedna strona, ogra
niczona korytem cieku wodnego, liczyła tych bruzd 11 lub 12. Szerokość 
zatem zagonu wynosiłaby około 3,30—3,60 m.

Nadto przeprowadzone badania gleboznawcze (dr B. Manikowska 
z U.Ł.) wykazały różnicę między glebami pól uprawnych od VII w., pól 
uprawianych od XII—XIII w. i tych, których uprawę rozpoczęto dopiero 
w czasach nowożytnych.

Badania na stanowisku zakończono.

BRODNIA, pow. Poddębice Muzeum w Sieradzu

Badania prowadziła mgr Anna Kufel-Dzierzgowska. Finanso
wali: Muzeum w Sieradzu i WKZ w Łodzi. Trzeci sezon ba
dań. Osada otwarta wczesnośredniowieczna VII—VIII w., XI— 
XII w. ślady z okresu mezolitu.

Wczesnośredniowieczna osada otwarta, położona na niewielkim wzgó
rzu na terenie zalewowym doliny Warty, nad brzegiem rzeki, u wylotu


