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Zadow i ce, s t. l a  Muzeum Archeologiczne i Etnogra-
gm. G odziesze, woj. k a lisk ie  ficzne w Łodzi
AZP 68-39/73

Badania prowadzi! mgr Wojciech Siciński przy współudziale mgr. 
Jacka Moszczyńskiego. Finansowane przez Urząd Gminy w Godzie- 
szacb. Czwarty sezon badań. Osada kultury przeworskiej z okresu 
rzymskiego oraz ślady osadnictwa kultury pomorskiej.

Prace koncentrowały sie w części południowo-zachodniej stanowiska. Przebadano ob
szar o powierzchni 320 m . Odkryto łącznie 18 obiektów kultury przeworskiej, w tym; 
3 chaty, 4 jamy, 9 palenisk, 1 obiekt produkcyjny związany z obróbką żelaza oraz częściowo 
wyeksplorowano studnię.

Na uwagę zasługuje chata nr 10 o powierzchni ok. 50 m2, г przybudówką, oraz chata 
nr 11 o powierzchni ok. 18 m , gdzie odkiyto składy gliny do produkcji garncarskiej 
i pochówek prawdopodobnie psa. W chacie nr 12 odkryto brązową fibulę A III, W jednej 
z jam (nr 9) o wymiarach 220 x 176 cm i gł. 94 cm odkryto m.in, fragm. ciężarków tkackich. 
Odkryto także kolejny obiekt związany z obróbką żelaza. Byl on niewielkich rozmiarów — 
54 x 48 cm i gł. 34 cm. Wypełnisko stanowiła czarna, przepalona ziemia oraz polepa i duża 
ilość drobnych fragm. żużla żelaznego.

Studnia jest pierwszym tego typu obiektem odkrytym na stanowisku. W planie płaskim 
miała kształt kolisty o śr. ok, 230 cm. Na gł. 210 cm od powierzchni stwierdzono ślady 
drewnianej cembrowiny kształtu prostokątnego, o wymiarach 108 x 85 cm. W narożnikach 
występowały pionowe kołki. Na tym też poziomie wstrzymano eksplorację, jej dokończenie 
przewiduje się w 1992 r. Wypełnisko stanowiła czarnoszara, niżej szarobrunatna ziemia 
oraz duża ilość ułamków ceramiki, polepy, żużla żelaznego i kości zwierzęcych.

Ślady osadnictwa kultury pomorskiej reprezentują jedynie nieliczne fragm. ceramiki.
Materiały znajdują się w Muzeum Archeologii i Etnografii w Łodzi.
Badania będą kontynuowane.

Żukowice, st. 34, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit
Żukowice, st. 35, gm, loco, woj. legnickie patrz środkowa i późna epoka brązu 
Żukowice, st. 48, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit 
Żukowice, s t  49, gm. loco, woj. legnickie patrz neolit

WCZESNE ŚREDNIOWIECZE

I  B achórz, st. 16, gm. Dynów, woj. przemyskie patrz środkowa i późna epoka brązu

B ańki, s t. 14 i 15 Polska Akademia Nauk Instytut Histo-
gm. B ielsk P od lask i, woj. b ia- rii Kultury Materialnej Zakład Arche-
lo sto ck ie  ologii Mazowsza i Podlasia Podlaska
AZP 44-86/78 i 79 Ekspedycja Archeologiczna

Badania prowadzi! mgr Dariusz Krasnodębski, konsultował dr Zbig
niew Kobyliński. Uczestniczyli studenci Instytutu Archeologii UW 
Finansowane przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Drugi


