
Sekursko, st. 1, gm. Żytno, woj.
łódzkie
Informator Archeologiczny : badania 33, 91

1999



91

Ostrołęka, st. 7, gm. Sulmierzyce, woj. łódzkie, AZP 79-48/88 – patrz: środkowa, młodsza i późna 
epoka brązu

Pławniowice, st. 16, gm. Rudziniec, woj. śląskie – patrz: młodszy okres przedrzymski – okres 
wpływów rzymskich

Polwica, st. 4 i 5, Skrzypnik, st. 8, gm. Domaniów, woj. dolnośląskie, AZP 84-30/55, 56, 82 – patrz: 
środkowa i późna epoka brązu

Poznań – Nowe Miasto, st. 284, gm. loco, woj. wielkopolskie, AZP 54-28/96 – patrz: młodszy okres 
przedrzymski - okres wpływów rzymskich

Przybranówek, st. 29, gm. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie – patrz: neolit

Rogów Opolski, st. 13, gm. Krapkowice, woj. opolskie, AZP 92-37 – patrz: późne średniowiecze

Rybniki, st. 1, gm. Wasilków, woj. podlaskie, AZP 34-86/1 – patrz: środkowa, młodsza i późna epoka 
brązu

SEKURSKO, st. 1, gm. Żytno, woj. łódzkie
ślady osadnictwa z okresu paleolitu•	
cmentarzysko kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza•	
osada kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich•	

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w terminie od 21 lipca do 3 sierpnia, przez 
mgr Iwonę Młodkowską-Przepiórkowską (autorka sprawozdania, Usługi Archeologiczno-Konserwa-
torskie). Finansowane przez WKZ w Łodzi. Drugi sezon badań. Przebadano powierzchnię 198 m².

Badania w 1999 roku kontynuowano na terenie stanowiska zajętym wyłącznie przez cmentarzy-
sko kultury łużyckiej. Przebadano 28 obiektów, w tym 18 grobów. Pozostałe obiekty to obiekty znisz-
czone lub przypuszczalnie jamy pokorzenne ze znikomą ilością spalonych kości i ułamków ceramiki. 
Wszystkie groby były pochówkami ciałopalnymi, wśród których wyróżniono 1 grób popielnicowy, 
2 domniemane groby bezpopielnicowe, pozostałych 15 to pochówki jamowe. Stropy jam grobowych 
wkopanych w calec występowały na różnych głębokościach od 20-50 cm. Cmentarzysko pochodzi 
prawdopodobnie z końca okresu halsztackiego i początków okresu lateńskiego. Charakterystycz-
ne jest ubóstwo inwentarza ceramicznego i znikoma ilość wyrobów metalowych w zdecydowanej 
większości żelaznych. Ceramika jest bardzo źle wypalona ulegająca destrukcji w trakcie eksploracji. 
Najciekawsze zabytki uzyskane w 1999 roku to żelazny grot prawdopodobnie włóczni, żelazny nóż 
i zausznica gwoździowata wykonana z drutu brązowego bardzo dobrze zachowana. Zabytki te zale-
gały wśród, spalonych kości, w jamie obiektu 34.

Materiały oraz dokumentacja są przechowywane w Muzeum w Częstochowie.
Wyniki badań zostaną opublikowane w Zeszytach Muzeum Częstochowskiego.
Badania będą kontynuowane.

SIEMIENIE, st. 6, gm. Drobin, woj. mazowieckie, AZP 46-55/30
cmentarzysko kultury pomorsko-kloszowej•	
ślady osadnictwa ze schyłku epoki kamienia i wczesnej epoki brązu•	


