
Tadeusz Łaszkiewicz

Zakrzew, gm. Warta, woj. sieradzkie.
Stanowisko 11
Informator Archeologiczny : badania 12, 46-47

1978



46

ZARZYCA, gm. Łagiewniki Muzeum Archeologiczne
woj. wrocławskie we Wrocławiu

Badania prowadziła m gr Olena P ru s . Finansow a
ło Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu. P ie r 
wszy sezon badań. Osada kultury lendzielskiej.

Stanowisko położone je s t około 800 m na zachöd od w si, przy 
drodze polnej biegnącej w kierunku wsi Błotnica, w pobliżu koryta Małej 
felęży.

W wyniku badań powierzchniowych stwierdzono obecność ro zo ra 
nych obiektów nieruchomych, pozyskano także większą ilość  m ateria łu  
ceram icznego i krzem iennego, 2 rozcieracze  kamienne, s iek ierkę i f ra 
gment toporka kamiennego.

W trakc ie  badań rozpoznawczych, ograniczonych przez rodzaj 
upraw /burak i oukrowe/ stwierdzono obecność i stałe  niszczenie pozosta
łości osady neolitycznej, ludności kultury lendzielskiej. Cechy charak te
rystyczne m ateria łu  zabytkowego, który wystąpił w postaci ułamków ce ra r 
taib i, dużej ilości wyrobów krzemiennych o raz  kilku narzędzi kamiennych, 
pozwalają na wstępne określenie chronologii stanowiska na wczesną fazę 
rozwoju kultury lendzielskiej na Dolnym Śląsku.

Badania będą kontynuowane.

ZAKRZEW, gm. W arta P P  Pracownie Konserwacji
woj. sieradzkie Zabytków
Stanowisko 11 Pracow nia Badawcza

A rcheologiczno-K onser
w atorska
Oddział w Poznaniu

Badania prowadził m gr Tadeusz Łaszkiewicz» 
Finansowała Okręgowa D yrekcja Gospodarki Wod
nej w Poznaniu. Drugi sezon badań. Stanowisko 
wielokulturowe : obozowisko kultury pucharów le j
kowatych, osada kultury łużyckiej, cmentarzysko 
kultury przew orskiej, nikłe ślady osadnictwa kul
tu ry  przew orskiej o raz z okresów wczesnego 
średniowiecza 1 średniow iecza.

Kontynuowano badania z roku poprzedniego· Wykopy o ogólnej 
powierzchni 6 000 m^ przygotowano mechanicznie /p rzy  użyciu spychacza/. 
Pobrano około 450 próbek ziemi na zawartość fosforu łącząc kilkoma 
profilam i poszczególne partie  stanowiska /m g r Antoni B alcerek /.



Obozowisko kultury pucharów lejkowatych, Zbadano powierzchnię 600 m 
odkrywając 1 obiekt /palen isko /, Ponadto wykonano szczegółową piani· 
g rafię m ateriału  zabytkowego na kolejnych 4 poziomach eksplorowanych 
warstewkam i mechanicznymi. Uzyskano około 300 fragmentów ceram iki 
i  kamieni. 2
Osada kultury łużyckiej. Zbadano powierzchnię 5 400 m odkrywając po« 
zostałoś ci około 170 obiektów, głównie jam , w tym zasobowych. Osadę 
datować należy wstępnie na okres halsztacki.
Cm entarzysko kultury przew orskiej, W ram ach tego samego wykopu 
oprócz jam  kultury łużyckiej odkryto także dalszych 27 pochówków ciało- 
palnych kultury przew orskiej /łączn ie  41 /, w w iększości z późnego okresu 
lateńskiego, zaledwie kilka pochodzi z fazy B l okresu wpływów rzym skich. 
Cm entarzysko zbadane zostało w całości, a w inwentarzach grobowych 
zw raca uwagę stosunkowo wysoka frekwencja zabytków metalowych, w tym 
liczne okazy broni, zapinek i innych zabytków.

Stwierdzono również nikłe pozostałości osadnictwa kultury p rze 
worskiej z rozwiniętych faz okresu wpływów rzym skich o raz  osadnictwa 
z okresów wczesnego średniow iecza i średniow iecza.

Dokumentacja i m ateria ły  z badań znajdują się  w P P  PKZ O /P oz
nań.

Badania zostały zakończone.
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