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PRUSZCZ GDAŃSKI, patrz okres lateński
pow. Gdańsk

PRZYWÓZ, pow. Wieluń Muzeum Archeologiczne i Etnogra-
ficzne w Łodzi

Badania prowadziła mgr Irena Jadczykowa. Finansował WKZ 
w Łodzi i  Muzeum. Piąty sezon badań. Osada z okresu późne
go wpływów rzymskich.

Badaniami objęta została osada przemysłowa, leżąca na łagodnie opa
dającym lewym brzegu Warty, u stóp dwóch kurhanów książęcych, współ
czesnych osadzie. Można ją datować, na podstawie szeregu przedmiotów 
metalowych i ceramiki, na późny okres rzymski. Początek jej przypada na 
fazę C1 (wg Eggersa), ale jest możliwe, że trwała ona jeszcze w głąb IV 
w. n. e.

Ze względu na ciągłe wybieranie przez miejscową ludność żwiru bada
nia koncentrowały się głównie wokół piaśnicy. Do najciekawszych rezulta
tów zaliczyć należy odkrycie czterech domów słupowych (półziemianek) 
zawierających bogaty inwentarz. Zarówno w obrębie tych domów, jak i po
za nimi znaleziono liczne fragmenty ceramiki o zdecydowanej przewadze 
naczyń grubych, ręcznie lepionych, z niewielkim dodatkiem ceramiki siwej 
toczonej oraz czarnej lśniącej, ręcznie lepionej z motywami meandrowy
mi i innymi, dalej przęśliki, ciężarek tkacki oraz przedmioty żelazne i brą
zowe jak np. noże, żelazną radlicę (zachowaną w bardzo dobrym stanie), 
klucz do zamka od szkatuły, oścień trójzębny (do ciskania w ryby), fi
bulę żelazną (typu Almgren, grupa VI nr 159), fibulę brązową (typu Alm- 
gren, grupa VI), kółko żelazne do sprzączki i inne drobne przedmioty że
lazne. Przewiduje się kontynuację badań.

RADKOWICE, pow. Starachowice Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Stanowiska 1 i 2

Badania prowadził dr Kazimierz Bielenin. Finansowało Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie. Stanowisko hutnicze z okre
su wpływów rzymskich.

Zbadano 2 stanowiska żużla w Radkowicach, z których rolnicy od sze
regu lat wykopywali i wywozili żużel przeszkadzający im w orce.
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Odsłonięto całe piecowisko hutnicze z pozostałością 97 dymarskich 
pieców. Piecowisko posiadało charakter tzw. zorganizowany dwóch ciągów 
czwórek. W ciągu prawym było zbudowane 47, w lewym 50 pieców. Każdy 
z ciągów rozpoczynał się pojedynczą kotlinką.

Stanowisko 2
Zbadane całe piecowisko z pozostałościami 85 dymarskich pieców hut

niczych. Piecowisko posiadało charakter zorganizowany dwóch ciągów 
czwórek. W ciągu prawym znajdowało się 45, w lewym 40 pieców. Obydwa 
ciągi rozpoczynały się 1 kotlinką. Badane piecowiska były w dużym stop
niu zniszczone. Stanowisko Radkowice 2, posiadało stopień zniszczenia w 
około 90 proc. W szeregu przypadków lokalizację pieca można tu było usta
lić w oparciu o ślad zabarwienia lub przepalenia lessu pod dnem pieca.

W warstwie piecowiska nie znaleziono żadnych materiałów towarzy
szących pozwalających na dokładniejsze datowanie. W oparciu o typ pie
ca dymarskiego oraz odkrytego piecowiska ustalamy chronologię badanych 
stanowisk na okres wpływów rzymskich.

SIEMIECHÓW, pow. Łask Muzeum Regionalne w Pabianicach

Stanowisko 1

Stanowiska 2 i 5

Badania prowadziła mgr Maria Majdowa. Finansował WKZ 
w Łodzi. Pierwszy sezon badań. Osady z okresu wpływów rzym
skich.

Stanowisko 2
Obiekt znajduje się na wzgórzu zw. „Piekło”, w odległości około

3 km na południe od wsi Siemiechów. Badania miały charakter rozpo
znawczy. Na szczycie wzgórza założono 2 wykopy sondażowe o wymiarach
33,5 x 0,70 m i 6,5 x 2 m. Odkryto 3 jamy, z których dwie, dużych rozmia
rów można interpretować jako obiekty mieszkalne. Wypełnisko jam sta
nowiła ciemna,, przepalona ziemia, zawierająca ceramikę, polepę i frag
menty kości zwierzęcych.

Ceramikę reprezentują ułamki naczyń w formach zaokrąglonych, nie
starannie gładzone lub chropowate. Obok nich występują fragmenty na
czyń wazowatych, czarnych, gładnich, na nóżce. Wśród licznych ułamków 
ceramiki jeden tylko pochodził z naczynia toczonego na kole.


