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Sędzin Drugi, st. 23,
gm. Zakrzewo, woj. włoctawskie

patrz: neolit
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SĘKOWICE, st. 1,
gm. Gubin, 
woj. zielonogórskie,
AZP 62-7/16

cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej (IV-V okres epoki brązu)
Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z planowaną budową dojazdu do przej

ścia granicznego Gubinek-Sękowice, przeprowadzone w sierpniu przez mgr mgr Piotra Dzie
dzica, Krzysztofa Garbacza i Roberta Lemińskiego (Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy), nadzorowane przez dr. Jarosława Lewczu
ka. Finansowane przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Przebadano 
powierzchnię 72 arów.

Odkryto 57 obiektów: 20 zidentyfikowano jako groby (w tym domniemane) kultury łu
życkiej, 22 jako obiekty o nieustalonej funkcji (część zapewne osadniczych), 15 nie określo
no ze względu na brak zabytków. Zniszczenie stanowiska utrudniło analizę funkcjonalną 
obiektów. Jamy zawierające szczątki kości zinterpretowano jako groby ciałopalne, ale już nie 
budzące wątpliwości wyodrębnienie typów było niemożliwe. W  obiektach znaleziono liczne 
ułamki ceramiki, z których udało się zrekonstruować zróżnicowane formy naczyń (m.in. wa
zy, czarki, misy i miseczki). Nieliczne wyroby brązowe były reprezentowane przez fragmenty 
dwóch szpil, dwie bransolety, grocik, spiralnie zwinięty drut oraz blaszkę. Na podstawie 
zebranych materiałów stanowisko kultury łużyckiej w Sękowicach można datować na IV-V 
okres epoki brązu.

SĘKOWICE, st. 3, 
gm. Gubin, 
woj. zielonogórskie, 
AZP 62-6 /4

osada kultury ceramiki sznurowej (początek wczesnej epoki brązu) 
osada kultury łużyckiej (schyłek epoki brązu — wczesna epoka żelaza) 
osada kultury jastorfskiej (okres lateński, fazy C ,/C j-D ,)

Ratownicze badania wykopaliskowe, w związku z planowaną budową objazdu Gubina 
i dojazdu do przejścia granicznego Gubinek-Sękowice, przeprowadzone przez dr. Jarosława 
Lewczuka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą 
w Świdnicy), przy współpracy mgr. Krzysztofa Garbacza. Finansowane przez Dyrekcję Okrę
gową Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Pierwszy sezon badań. Założono 2 sąsiadujące ze 
sobą przez hałdę wykopy, o łącznej powierzchni 1 ha.

Z warstwy humusu zebrano ponad 2400 fragmentów ceramiki, a z ośmiu odkrytych obiek
tów i skupiska ceramiki tylko 322 fragmenty, co świadczy o skali zniszczeń, jakie dokonały 
się za sprawą głębokiej orki traktorowej, gdy właścicielem pola był PGR Grabice. Zanotowa
no również relikty warstwy kulturowej. Ceramika z humusu i resztek warstwy oraz z sześciu 
obiektów jest charakterystyczna dla kultury łużyckiej ze schyłku epoki brązu i początków 
epoki żelaza. Pojedyncze wtręty można wiązać z początkami epoki brązu — tzw. grupą nado- 
drzańską kultury ceramiki sznurowej. Tak datowanej ceramiki dostarczyły też 2 obiekty. Zna
leziono także wtręty związane z grupą gubińską kultury jastorfskiej okresu lateńskiego. 

Badania będą kontynuowane.

Sękowice, st. 9,
gm. Gubin, woj. zielonogórskie

patrz: wczesne średniowiecze

SIEMON1A, st. 8,
gm. Bobrowniki, 
woj. katowickie, 
AZP 95-48/50

ślady osadnictwa neolitycznego
osada kultury łużyckiej (późna epoka brązu-wczesna epoka żelaza) 
osada kultury przeworskiej (młodszy okres wpływów rzymskich) 
wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne z materiałem praskim 

Sondażowo-rozpoznawcze badania ratownicze, przeprowadzone w dniach od 5 do 20 
sierpnia przez dr. Dominika Abłamowicza (Muzeum Śląskie w Katowicach). Finansowane 
przez Urząd Gminy w Bobrownikach. Piąty sezon badań. Założono 4 wykopy. Łącznie prze
badano powierzchnię 110 m2.

Stanowisko jest w poważnym stopniu zniszczone przez wybierzysko piasku. Nie stwierdzo
no warstwy kulturowej, którą obserwowano w trakcie wcześniej prowadzonych badań ratow
niczych. Zidentyfikowano 4 obiekty, z których 3 stanowiły pozostałość dołków posłupowych, 
a jeden paleniska. W  jednym z dołków odkryto fragmenty naczynia kultury łużyckiej; w po
zostałych obiektach nie stwierdzono obecności materiałów zabytkowych. Zabytki (wyroby
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