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Stanowisko prezentuje duże w artości poznawcze dla wyjaśnienia 
genezy grupy tarnobrzeskiej.

Badania będą kontynuowane.

WIKTORYN, gm. Lubraniec Muzeum Ziemi Kujawskiej
woj. włocławskie i Dobrzyńskiej

we Włocławku

Badania prowadził m gr Paweł Sobczyk. Finanso
wał WKZ we Włocławku. P ierw szy sezon badań. 
Osada z m łodszej epoki kamienia 1 kultury łu 
życkiej z n i-V  okresu epoki brązu.

Badania rozpoczęto na wschodniej kraw ędzi kulminacji wynie
sien ia, na polu ob. Stanisława Pastorskiego, w odległości około ISO m na 

> północny zachód od zabudowań jego gospodarstwa w W iktorynie.
Prace m iały charak ter rozpoznawczy. Celem ich było ustalenie 

charakteru stanowiska, na którym w trakcie o rk i wydobyto interesując« 
przedm ioty metalowe z epoki brązu /g ro t oszczepu i naram iennik/. 
Założono Î2 wykopów o wymiarach 5 x 5 m, każdy, co daje powierzchnię 
300 m 2 przebadanego terenu. Odkryto 7 obiektów osadniczych. Jeden 
z nich /jam a 7, wykop 10/ ze względu na charakterystyczny m ateria ł 
ceram iczny występujący w wy pełni в ku jam y, należy wiązać z kulturą 
lendzielską. Spośród pozostałych 6 jam dwie /3 , wyk. 4 1 5, wyk. 8 / nale
ży interpretow ać jako paleniska, cztery  zaś pozostałe, jako jam y odpad· 
kowe. Obiekty te zawierały ceram ikę, datowaną na ΙΠ-V okres epoki 
brązu.

Jam a 3 wykop 4 zaw ierała także gliniany przedm iot jajowatego 
kształtu, z dwoma otworkami rozm ieszczonym i sym etrycznie na końcach 
jego dłuższej osi. Z zabytków metalowych wystąpiły ty lko 'trzy  niewielkie 
fragm enty brązowego drutu kwadratowego w przekroju /2 Jw yk .3 /ł

Ze względu na fakt, iż badania osada leży na teren ie  objętym in
tensywną uprawą, można było przebadać tylko niewielką jój część, 
w związku z czym nie uchwycono zasięgu osadnictwa. Planuje się  konty
nuację badań w przyszłych sezonach z przerw ą w 1979 r .

ZAKRZEW, gm. W arta F.- P. Pracownie K onser-
woj. sieradzkie wacji Zabytków
Stanowisko 2 Pracow nia Archeologiczno-

K onserwatorska 
Oddział w Szczecinie
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Badania prowadził m gr Roman Kamiński /au to r 
spraw ozdania/ przy współudziale m gr Eugeniusza 
Wilgocklego. Finansowała Okręgowa Dyrekcja 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Pierw szy sezon i ostatn i badań. Osada kultury 
łużyckiej z IV/V okresu brązu - H allstatt C/D.

Stanowisko Zakrzew 2 zostało przebadane w ram ach realizowa* 
ne go od kilku lat program u badań archeologicznych w dolinie W arty na 
teren ie  powstającego zbiornika wodnego "Jeziorako". Usytuowane je s t 
w zachodniej częśc i wsi Zakrzew na granicy z Jezio rsk iem  po wschodniej 
s tronie  drogi prowadzącej z Sieradza do Turka. Zajmuje część łagodnego 
stoku schodzącego w dolinę zalewową Warty· Obejmuje obszar około 
0,53 ha.

W trakc ie  w cześniejszych badań powierzchniowo-sondażowych 
odkryto trz y  groby szkieletowe.

Przebadano obszar 10( 5 a ra  odkrywając około 50 obiektów 
w przew ażającej częńci małych jam  kilku palenisk i 2 skupisk kości, być 
może ludzkich. Odkryte obiekty o chaotycznym rozplanowaniu, nie m a
jące charakteru  stałych obiektów m ieszkalnych, powstały w wyniku 
krótkotrwałego osadnictwa otwartego. Być może odkryte skupiska kości 
o raz  uchwycone w sondażu groby szkieletowe pochodzą z resz tek  cm enta
rzyska wczesnośredniowiecznego rozciągającego s ię  na południe i zachód 
od stanowiska 2.

Wstępna analiza m ateria łu  ceramicznego pozwala sądzić , ie  
zbadana osada m a charak ter jedno kultu rowy i należy do kultury ludności 
łużyckiej, k tórą możemy datować na IV/V okres epoki brązu  -  H allstatt 
C/D .

ZAKRZEW, gm. W arta patrz
woj. sieradzk ie  okres halsztacki
Stanowisko 3

ZBROJEWSKO, gm. Lipie Uniwersytet Jagielloński
woj. częstochowskie Instytut Archeologii
Stanowisko 3

Badania prowadził prof, d r Marek Gedl. Kontynu
acja badań wykopaliskowych, zapoczątkowanych 
w 1961 roku. Finansował WKZ Częstochowa, 
Cm entarzysko grupy górnośląsko-m ałopolskiej 
kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu.


