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W lutym b r podczas wybierania piasku znaleziono tam grób popielnicowy
zaw ierający dobrze zachowany* rytualnie zgięty miecz żelazny.Odkrycie to było
bezpośrednią przyczyną wznowienia badań na cmentarzysku zabezpieczonym w
latach 1965 i 1966 jedynie od strony zachodnie piaśnicy*nie porośniętej lasem .
2
Przekopano zalesiony obszar o powierzchni 200 m odkrywając 8 grobów
ciałopalnych* w tym 1 popielnicowy i 7 jamowych. Liczba grobów odkrytych dotąd
na cm entarzysku w Przyrownicy wynosi 42.
Na wyposażenie grobów składały się: ułamki naczyń glinianych* spalone kości
ludzkie* przęślild gliniane* zniszczone przedmibty żelazne * dobrze zachowane nożyki
żelazne* fibula brązowa z podwiniętą nóżką.
Luźno znaleziono: trzy fibule brązowe, z których najciekawszą je s t dobrze
zachowana jednoczęściowa fibula oczkowa z lekko zniekształconym* szerokim
k&błąkiem - typ m 61 Alm grena* datowana na II wiek.
Z przedmiotów importowanych znaleziono tym razem jedynie drobne fragm en
ty te r r a sigillata i naczyń szklanych /

w ub. sezonach badawczych - fragment

naczyń brązowych* czarkę z " okienkiem" w dnie* te rra sigillata z napisem
CERIA/LIS/.

Założeniem tegorocznych* tygodniowych jedynie badań wykopalisko

wych w Przyrownicy było zabezpieczenie grobów znajdujących się na całym
brzegu piaśnicy.
Cel ten osiągnięto* nie rezygnując jednak z dalszych badań na całkowicie
zalesionej części cm entarzyska.
PRZYWÓZ* pow. Wieluń
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i Etnograficzne w Łodzi
Badania prowadzili m gr Irena Jadczyk
/autorka sprawozdania/ oraz Stanisław
Madajski* pod naukowym kierownictwem
prof. dr Konrada Jażdżewskiego .F in an so 
wał WKZ w Łodzi. Siódmy sezon badań. (
Osada produkcyjna z okresu wpływów
Rzymskich.

Przekopano 38 odcinków* wielkości 5 z 5m* co

daje łącznie 950 m

2

p rze

badanego obszaru.
Osada produkcyjna*leży na łagodnie opadającym lewym brzegu rzeki Warty*
u stóp dwóch kurhanów książęcych* współczesnych z osadą. Można ją datować
na podstawie przedmiotów metalowych jak i ceram iki na pogranicze wczesnego
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1 późnego okresu rzym skiego. Początek Jej przypada na koniec fazy B

2

/ wg H .J .

E g g e rsa /,a le trw ała ona jeszcze w głąb m w .n .e .
Badaniami objęta została północna, peryferyczna część osady, leżąca najbliżej
kurhanów, a najbardziej oddalona od rzeki.W «trakcie badań odkryto dwie chaty
słupowe zagłębione w ziem ię / pół ziem ianki/, zawierający bogaty inwentarz c e ra 
miczny oraz duże ilqódL śladów pe słupach nie dających się powiązać w logiczny
układ. / Łącznie odkryto 14 chat o konstrukcji słupowej,zagłębionych w ziem ię/.
Zarówno w obrębie domów, jak i poza nimi znaleziono liczne fragmenty ceram iki
o zdecydowanej przewadze naczyń grubych ręcznie lepionych z dodatkiem " deli
katniejszej" / czernionej o powierzchni gładkiej/ oraz kilka przedmiotów żelaz
nych jak np. szydło,guzek,noże.W obrębie znacznie późniejszego paleniska / po
chodzącego z m okresu wczesnośredniowiecznego/ znaleziono haczykowaty klucz
żelazny. Ponadto odkryto też tutaj odosobniony grób popielnicowy kultury łużyckiej
z IV okresu epoki brązu.
Przewiduje się kontynuację badań.
PUKARZEW, pow. Radomsko

Biuro Dokumentacji Zabytków przy
Wydziale Kultury PWRN w Łodzi

Badania prowadził m gr Jerzy Augustyniak.
Finansował WKZ w Łodzi. Pierw szy sezon
badań. Cmentarzysko z okresu rzym skiego,
zamek z XVI w.
Badania m iały charakter ratowniczy. Celem badań było : 1 . Sprawdzenie
czy wzniesienie zwane przez miejscową ludność "kopcem" zaw iera Ślaity osadnic
twa w czesno średniow iecznego, "kopiec" od stro ny północnej podmywany Je st p rz e z

P ilicę. 2. Sprawdzenie stanu zachowania 1 rozplanowania cm entarzyska z okresu
rzym skiego.
Założono 5 wykopów. W wykopach n r 3 i 4 natraf iono, na głębokości około
2 m^na fragmenty muru z kamienia polnego łączonego g lin ą .Jest to pozostałość,
zabudowań XVI-wiecznego zamku Puk arsew sldch. W warstwach zalegających nad
m urem znaleziono liczne ułamki ceram iki, kafli. Z zabytków metalowych wymienić
należy ostrogę, wagę wiszącą, uchwyt od w iadra.
Wykopy n r 1 i 2 nie dostarczyły spodziewanego m ateriału wczesnośredniowiecz
nego.
Na podstawie powyższych badań sądzić należy, że XVI-wieczny zamek zbudo-

