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POLANY, pow. Radom Państwowe Muzeum Archeolo-
Stanowisko 2, 3 glczne w Warszawie

Badania prowadziły mgr mgr Olga Lipińska 1 Ludgarda 
Długopolska* Finansowało PMA w Warszawie. Drugi se
zon badań. Osada wczesnośredniowieczna /XII/XIII/, 
cmentarzy sko z przełomu okreaów halsztackiego i lateń
skiego t ślady osadnictwa a okresu wpływów rzymskich»

Stanowisko 2 -* osada
Odkryto 1 przebadano dalsze jamy wczesnośredniowieczne. W 

wypełnisku kilku jam, oraz w warstwie kulturowej znaleziono frag
menty glinianych dysz, używanych przy dymarkowym wytopie rudy, oraz 
żużel kowalski i hutniczy. Oprócz ceramiki wśród ciekawszych zabyt
ków znalazły się m.i. dwustożkowy przęśllk gliniany, fragment orna
mentowanej oprawki kościanej, oraz kilka nożyków żelaznych. Ople- 
rająo się zarówno na materiale ceramicznym, jak 1 pozostałych zna
leziskach w/wym. osadę można datować prawdopodobnie na w.XII/XIII.

Przebadane obiekty nieruchome zajmują niewielkie wyniesienie 
sąsiadujące z podmokłymi łąkami noszącymi nazwę "piecowlska". W 
odległości ok. 1 5 0 m od jam, na lekkim skłonie wzgórza stwierdzono 
występowanie żużla podymarkowego. Stanowisko podobnego typu zloka
lizowano również na innym wzgórzu, odległym o ok. 1 km w kierunku 
poł-zach. od osady. Na stanowisku tym oprócz żużla natrafiono na 
kloce stanowiące wypełniska dymarek. Z powodu braku materiału ce
ramicznego nie można obecnie określić chronologii tych znalezisk. 
Być może wytop rudy darniowej /obficie tu występującej/ rozpoczął
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się na tych terenach jut w okresie rzymskim 1 był kontynuowany 
we wczesnym średniowieczu.

Stanowisko 3 - cmentarzysko
Odkryto 1 5 grobów ciałopalnych. Większość poobćwkćw uległa 

uszkodzeniu na skutek różnorodnych prao ziemnych prowadzonych na 
tym terenie. V  każdym grobie znajdowała się popielnloa ze spalo
nymi kośćmi* a często też 1 inne naczynia towarzyeząoe tzw. "przy
stawki". Na podstawie wstępnej analizy ceramiki oraz obrządku po
grzebowego cmentarzysko to należy datować na przełom okresu halez- 
taokiego 1 lateńskiego.

Z powodu rćżnorodnośol zjawisk osadniczych nawaretwlonyoh we 
wsi Polany przewiduje się dalsze prowadzenie badań wykopaliskowyoh 
w tej miejecowości.

PRZEMYŚL m. Muzeum Ziemi Przemyskiej
ul.Krasińskiego 1 ul.Kosynierów w Przemyślu.

Badania prowadził mgr Antoni Kunyez przy udziale 
mgr Andrzeja Koperskiego. Finansowało Muzeum Okrę
gowe w Rzeszowie. Ośrodek garncarski wczesnośrednio
wieczny.

W rejonie ullo Kosynierów 1 Krasińskiego w obrębie nowo wznie
sionego osiedla Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej* w wyniku wy
konywania tunelu ogrzewczego c.o. natrafiono na dalsze pieoe garn
carskie* Piec nr 11 posiadał średnloę 120 cm, w ruezcie stwierdzo
no 6 otworów o wymiarach 10 x 9,5 cm. Ceramika* która wystąpiła 
w rejonie pieca pochodzi z okresu wczesnośredniowiecznego.


