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ZADOW1CE, gm.Godziesze Muzeum Archeologiczne
woj.kaliskie i Etnograficzne w Łodzi
Stanowisko 1

Badania prowadziła mgr Eleonora Kaszowska. 
Finansowało Muzeum Archeologiczne i Etnogra
ficzne Łodzi. Szósty sezon badań. Cmenta
rzysko ciałopalne płaskie z okresu lateńskiego 
i z okresu rzymskiego.

Badania koncentrowały się w południowo-wschodniej części cmenta
rzyska w nawiązaniu do wykopów z lat poprzednich. Jest to teren starego 
lasu, obecnie wyciętego, gdzie posadzono młode sosny po uprzedniej głębo
kiej orce. Wskutek tych prac powstały bruzdy dochodzące do głębokości 
45-50 cm. Groby położone niezbyt głęboko zostały uszkodzone, a niejedno
krotnie rozwleczone na znacznej przestrzeni.

Odkryto 28 grobów i obecnie ogólna liczba wszystkich pochówków wy
nosi 720. Wśród odkrytych w 1975 r . na późny okres lateński przypada 
21 grobów jamowych w tym 2 ze stelami i 1 o nieustalonym typie pochówka.
Z wczesnego okresu wpływów rzymskich pochodzą 3 groby jamowe fi 3 bar
dzo uszkodzone, może także jamowe. Większość odkrytych grobów Znajdowa
ła się na południowym skraju cmentarzyska. Ich wyposażenie stanowiła głów
nie ceramika, która w dobrze zachowanych zespołach występowała w dużej 
ilości, jakkolwiek tylko nieliczne naczynia można zrekonstruować w całości. 
Najwięcej naczyń /19/ całych i we fragmentach znaleziono w grobie 700, 
Zawierającym ponadto 2 żelazne fibule drucikowate, duży nóż żelazny, mały 
nożyk i gładzik kamienny. Oprócz ceramiki częstym elementem wyposażenia 
były fibule drucikowate różnych rozmiarów, należące głównie do młodszych 
odmian.

Późnolateńskie groby męskie położone bliżej centralnej części cmenta
rzyska zawierały także groty i umba z dużymi nitami, zaś groby kobiece 
miały przęślikt.

Z wczesnego okresu rzymskiego pochodzą groby uszkodzone, w któ
rych oprócz ułamków przepalonych naczyń, znajdowały się noże lub ich frag
menty. Jedynie w grobie 720 był przepalony grzebień kościany z dwoma pód- 
łużnymi nitami żelaznymi. W luźnej ziemi znaleziono część kuszowatej zapin
ki brązowej.

Badania będą kontynuowane.

ZAWADA, gm.Połaniec patrz
woj.tarnobrzeskie okres halsztacki
Stanowisko 1


