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ZAKRZÓWEK SZLACHECKI, st. 5, gm. Ładzice, woj. piotrkowskie, AZP 81-49/35
cmentarzysko kultury łużyckiej (V okres epoki brązu — okres halsztacki)•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. mgr. Jerzego Matysiaka i Toma-
sza Prokopa (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). Drugi sezon badań. Przebadano 
powierzchnię 880 m2.

W nawiązaniu do wykopów ubiegłorocznych wytyczono i przebadano 12 kolejnych wykopów. 
Odkryto 89 grobów ciałopalnych i 1 obiekt. Groby zalegały płytko, przeważnie na głębokości 30-40 
cm od powierzchni (na granicy warstwy ornej i żółtego piasku), o czym świadczy poziom zalegania 
bruków, które wystąpiły w 48 przypadkach. Jamy grobowe widoczne były w 25 grobach. Siedemdzie-
siąt grobów było jamowych (w tym 66 pojedynczych, 2 podwójne i 2 symboliczne), 17 popielnicowych 
(w tym 1 podwójny) i 2 podwójne popielnicowo-jamowe. Popielnice miały formę dużych naczyń wa-
zowatych z cylindryczną, lekko zwężającą się szyjką i mocno zaokrąglonym brzuścem, obmazywanym 
poniżej załomu, lub formę chropowaconych garnków (2 groby). Oprócz fragmentów ceramiki gład-
kiej i chropowaconej wystąpiły przystawki w postaci małych lub średniej wielkości naczyń: głównie 
gładkich czarek łukowatych lub profilowanych i amfor oraz sporadycznie kubków (odkryto również 
miniatury tych form). W 25 grobach odkryto ozdoby wykonane z drutu brązowego (z wyjątkiem ob-
rączki z grobu 87 i zawieszek z grobu 64 i 90). Były to głównie kółka-zawieszki i obrączki, ale również 
2 spiralne paciorki i 9 szpil, najczęściej o lekko podwiniętej, rozklepanej główce. Do najciekawszych 
zabytków zaliczyć należy 2 gliniane wisiorki (prawdopodobnie do kolczyków) w kształcie krzyżyków.

Badania będą kontynuowane.

ZAKRZÓWEK SZLACHECKI, st. 6, gm. Ładzice, woj. piotrkowskie, AZP 81-49/36
domniemana osada kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i epoki żelaza, towarzysząca •	
cmentarzysku, st. 5 – wynik negatywny

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 28 lipca do 9 sierpnia przez 
mgr. mgr. Jerzego Matysiaka i Tomasza Prokopa (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi). 
Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 477 m2.

Wytyczono 7 wykopów: II, III, IV na osi wschód-zachód, I, V, VI i VII na osi północ-południe, 
w układzie zbliżonym do szachownicy. 

Jedynie w części wschodniej wykopu II odkryto w warstwie ornej oraz na granicy tej warstwy 
i żółtego piasku nieliczne fragmenty ceramiki kultury łużyckiej, którą należy wiązać z cmentarzyskiem 
(przesunięcia warstw w wyniku prac rolnych), podobnie jak materiał z wykopu I z 1996 r. (numeracja 
w obrębie st. 5).

Analizując wyniki badań należy stwierdzić, iż dalsze badani wykopaliskowe na tym terenie są 
zbędne.

Załuskie Kościelne, st. 1, gm. Brańsk, woj. białostockie - patrz: młodszy okres przedrzymski - okres 
wpływów rzymskich

ZAŁUSKIE KOŚCIELNE, st. 11, gm. Brańsk, woj. białostockie, AZP 45-84/40
ślady osadnictwa z epoki kamienia•	
ślady osadnictwa z epoki brązu•	
osada(?) kultury wielbarskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	
ślady osadnictwa średniowiecznego•	
ślady osadnictwa nowożytnego•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 9 do 13 września przez mgr 
Małgorzatę Karczewską (Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków). Finansowane przez 
PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 102,75 m2.

W wykopach I-III i w rowie sondażowym, bezpośrednio pod warstwą orną, zalegał strop warstwy 
calca archeologicznego. W wykopie I i w obrębie rowu sondażowego na materiał zabytkowy natrafio-


