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Do ciekawszych należą późnolateńskie grohy jamowe ze stela
mi kamiennymi i późnorzymskie nawiązujące do obrządku po
grzebowego grupy dobrodzieńskiej. Te ostatnie eą jednak po
chówkami jednostkowymi. Na uwagę zasługuje również odkrycie 
w południowo-zachodniej części cmentarzyska dużych głazów 
układających się w półkola, a znajdujących się w regular
nych odstępach 5 m jeden od drugiego. Obecnie Jeszcze nie 
wiadomo, z którą fazą istnienia cmentarzyska można wiązać 
te kręgi.

Oprócz przedmiotów powszechnie spotykanych na 
cmentarzyskach z tych okresów w skład wyposażenia niektó
rych grobów wchodziły również importy. Z Pomorza pochodzą 
miecze jednosieczne, dwuczłonowe klamry taśmowate i klamer
ka esowata z brązu* Importami z południa są miecze z dzwon
kowatymi jelcami, noże z kółkami na końcu rękojeści, groty 
z ornamentem wytrawianym, klamry hakowe, toki, naczynie 
i fragmenty ceramiki toczonej » fragmenty terra sigillata 
i naczynia brązowe, fragmenty naczyń szklanych, niektóre 
zapinki, brązowe lusterko z oźdobnym zakończeniem uchwytu, 
gliniany skarabeusz i gemma z greckim napisem, paciorki 
szklane.

Omawiane stanowisko znajduje się na prawym brzegu 
Prosny w odległości 15 km w linii prostej od Kalisza. Leży 
ono na skraju południowego zasięgu kaliskiego skupiska osad
niczego, Bliskie sąsiedztwo ważnej faktorii handlowej, jaką 
były osady samego Kalisza i jego najbliższej okolicy ma 
swoje odbicie również w importach z cmentarzyska w Zadowi- 
cach. »

Materiały przechowywane są w zbiorach Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
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oPrzebadano obszar 400 m . Odkryto piec o średnicy
1,5 m i głębokości 0,9 m z warstwą silnie wyprażonej gliny 
oraz przepalonymi kamieniami. Odkryto w nim niewielkie iloś
ci ceramiki., Trudno określić funkcję owego pieca. Odsłonięto 
także jamę zasobową /?/ o średnicy 1,5 n i głębokości 0,5 m· 
Zawierała ona ułamki 4 naczyń glinianych o dość znacznej 
objętości. Naczynia wykonane były ze schudzanej gliny o 
chropowatej powierzchni i prostych krawędziach. Obok jamy 
zasobowej wystąpiło palenisko, jednakże bez materiału ru
chomego. Poza wymienionymi obiektami nie wystąpił żaden 
materiał zabytkowy.

Badania zostały zakończone.


