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SIEMIECHOW, gm.Widawa Muzeum w Pabianicach
woj. sieradzkie 
Stanowisko 2

Badania prowadziła mgr Maria Jażdżewska. 
Finansował WKZ w Sieradzu. Trzeci sezon 
badań. Osada ludności kultury wenedzkiej z 
późnego okresu wpływów rzymskich.

Kontynuowano badania osady położonej na wzgórzu zwanym "Piekło", 
około 3 km na południe od Siemiechowa. Odsłonięto w całości / odkrytą 
w ubiegłym roku/ jamę mieszkalną nr 4, kształtu prostokątnego, o wymia
rach 2,4 x 1,4 m. Na brzegach widoczne były ślady spalenia. Dno jamy 
znajdowało się na głębokości 1,9 m od powierzchni ziemi. Wypełnisko sta
nowiła brunatnoszara ziemia z niewielką ilością ceramiki.

Na przestrzeni 200 m  ̂ odkryto również dalsze 24 paleniska o prze
ciętnych wymiarach 2 x 1,5 m, zbudowane z kamieni lub kamieni i gliny. 
Kamienie tworzyły bądź zwarte skupiska w środku lub przy dnie paleniska, 
bądź też były rozrzucone po całym palenisku. Niektóre z palenisk były po 
środku nieckowato zagłębione. Wewnątrz znajdowano dobrze zachowane 
fragmenty zwęglonego drewna oraz niewielką ilość ceramiki. W trzech 
paleniskach znaleziono fragmenty jednego kamienia z żaren rotacyjnych. 
Jedno z większych palenisk zwraca uwagę zawartością szczególnie dużej 
ilości ceramiki toczonej i lepionej ręcznie, reprezentującej różnorodne 
fomąy 1 rodzaje. Są tam m.in. fragmenty unikalnego, cienkościennego, czar
nego naczynia toczonego, z brzuścem profilowanym i ornamentem linii fa lis
tych. Ornament linii falistych występuje również na dużych toczonych naczy
niach zasobowych ze zgrubiałą krawędzią.

Naczynia ręcznie lepione są przeważnie barwy czarniawej, od cienko
ściennych, gładkich, do dużych o grubych ściankach i niezbyt równej po
wierzchni.

Formy naczyń i ich ornamentyka charaktery ety c zne śą dla okresu 
późnorzymskiego /U1-IV w ./. Z przedmiotów metalowych znaleziono jedynie 
luźno nożyk żelazny, oraz w jednym z palenisk - niekreślony przedmiot że
lazny.

Układ odkrytych palenisk sugeruje, że osada w Siemlechowle miała 
charakter sezonowego obozowiska. Ciekawym faktem jest występowanie 
ułamków jednego naczynia w kilku różnych paleniskach.

Opracowane materiały z badań złożone są w Muzeum w Pabianicach.
Badania będą kontynuowane.


