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gała na głębokości 30 om od powierzchni. Ceramika datuje obiekt 
na okrea póśnorzymeki. Można wnioskować• że na cmentarzysko kul
tury pomorskiej nawarstwiła się osada z późnego okresu rzymskie
go.

POLAHOflOB» pow. Iwanowice patrz okres lateński

POLAHY« pow. Badom patrz wczesne średnlowleose^

P8AHY« pow. Oćra Zakład Archeologii Śląska
IHKM PAH we Wrooławlu

BadAnia prowadziła dr Teresa Różycka. Finansował 
WKZ we Wrooławlu. Trzeci sezon badań. Osada z 
okresu wpływów rzymskich.

W roku 1968 w okresie od 8 do 24.X. kontynuowano badania wy
kopaliskowe na osadzie produkoyjnej z okresu wpływów rzymskich.
V toku prac wykopaliskowych odkryto 1 zbadaho trzy piece hutnicze 
analoglozne do odkrytych w 1967 r.« przypominające swą konstrukoją 
piece typu Kunów 1. Piece te były śle zachowane. Zachowała się je
dynie środkowa 1 dolna partia pl<*ca. Miały one kształt śolątego 
stożka o wymlaraoht pleo nr 1i średnice 55 x 55 cm« zachowana wy
sokość 30 cm« pleo nr 2i 32 x 26 cm» wysokość 29 om» pleo nr 3«
40 z 30 cm» wysokość 23 om. Przy pleoaoh znaleziono drobne frag
menty skorup z okresu wpływów rzymskloh. W pobliżu badanej osady 
założono kilka rowów zwiadowozyoh odkrywająo duże skupienia żużla.
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V roku przyszłym planuje się kontynuowanie prac.

PRZEWÓZ* pow. Wieluń Muzeum Archeologiczne
Stanowisko l a  i Etnograficzne w Łodzi

Badania prowadził p* Stanisław Madejski przy 
współudziale mgr Ireny Jadczyk* autorki spra
wozdania. Finansowało MAiE w łodzi oraz WKZ w 
łodzi. Szósty sezon badań. Oaada z późnego 
okresu wpływów rzymakioh. '

We wrześniu prowadzone były badania osady położonej nad ea- 
mym brzegiem Warty* na piaszczystej ziemi obfitującej w rudę dar
niowa, badania ekuplły się głównie na osadzie przemysłowej, gdzie

pprzekopano obszar o łącznej powierzchni 150 a . Natrafiono na dom 
mieszkalny* W jego wnętrzu w jednym z rogów wystąpiły ślady ognis
ka w postaci zbitej, mocno czarnej ziemi i wypalonego na czerwony 
kolor podłoża, ha zewnątrz domu odkryto ślady po słupach.

Frzebadno także jamy wypełnione ciemne ziemią, węgielkami 
1 ceramiką. Natrafiono w jednej z nich na dymarkę z dużą zawar
tością żużlas duła żelazna została z niej uprzednio wyjęta. Kon
tynuowana była eksploracja rowu ciągnącego się Już przez 3 odcin
ki,. Rów ten wypełniony był ciemną, wyraźnie przepalona ziemią, 
zmieszana z węgielkami i dużymi kawałkami polepy.

Duże ilości ceramiki można podzielić na grubą o chropowatej 
powierzchni i Jasnym kolorze, należącą do naczyń zasobowyoh. prze
ważającą w tej osadzie i na cienka, ciemną, o ściankach wygardzo
ny eh, czasem zdobionych.


