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ŻELAZA

Ruszków I, st. 21,
gm. Kościelec, woj. konińskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

EPOKA

Sarnia Zwoła, st. 8 ,
gm. Waśniów, woj. kieleckie

patrz: neolit

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

patrz: neolit

Sękowice, st. 3,

patrz: środkowa i późna epoka brązu

gm. Gubin, woj. zielonogórskie
1

SIEDLEC, st. 17,
gm. Bochnia,
woj. tarnowskie,
AZP 104-60/123

cmentarzysko kultury przeworskiej (młodszy okres przedrzymski, fazy Α ,-Α /Β ^
Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 27 sierpnia do 9 wrze
śnia przez mgr. Jerzego Okońskiego (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska PKZ w Tar
nowie). Finansowane przez PSOZ. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 525 m2.
Wyeksplorowano 15 zespołów grobowych (nr 1-15/96). Z warstwy humusu pozyskano
serię zabytków żelaznych, pochodzących ze zniszczonych grobów. Groby, wyłącznie ciałopal
ne, były bardzo zniszczone —miąższość wypełnisk jam grobowych wyjątkowo wynosiła ponad
2 0 cm, przeważnie były to tylko przydenne części jam lub nawet tylko wmywy wypełnisk
grobów w calec. Poza zespołem wyłącznie przepalonej ceramiki (ponad 2100 fragmentów)
z jam grobowych pochodzą m.in.: grot, nożyce i kółko żelazne.
Materiały i dokumentacja przechowywane sąw Muzeum im. Stanisława Fischera w Boch
ni. Wyniki badań zostaną opublikowane w artykule: J. Okoński, P. Poleska, Cmentarzysko
kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego na stan. 17 w Siedlcu, gm. Bochnia,
(w:) „Rocznik Bocheński”, t. V, 1999. Badania będą kontynuowane.

SIEMIECHÓW, st. 2 ,
gm. Widawa,
woj. sieradzkie,
AZP 73-45/57

·
osada kultury przeworskiej (późny okres wpływów rzymskich)
Badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu przez mgr Marię Jażdżewską (Muzeum
Miasta Pabianic). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Miasta Pabianic. Dwudziesty pierwszy
sezon badań. Przebadano powierzchnię 340 m 2 w południowo-wschodniej części stanowiska.
Odkryto część chaty XXXV11I, niewyeksplorowanej do końca w ubiegłym roku, oraz 44 no
we chaty. Chata XXXIX miała wymiary 5,2 x 3,3 m, jej dno zalegało na głębokości 0,7 m. We
wnątrz odsłonięto ślady dwóch słupów i głęboką jamę o średnicy 1,6 m. Pozyskany inwen
tarz to: ceramika ręcznie lepiona (m.in. całe naczynie), ceramika toczona na kole, fragmenty
sierpa żelaznego, kości zwierzęce i polepa. Chata XL, o wymiarach 5,1 x 3,4 m i dnie na
głębokości 0,95 m, miała wypełnisko smolistoczarne. Odkryto w niej ślady slupów oraz pale
nisko o średnicy 2,7 m. Inwentarz tworzyła ceramika ręcznie lepiona i toczona na kole, kości
zwierzęce i polepa. Chata XL1, o wymiarach 5,1 x 3,35 i dnie na głębokości 0,8 m, rysowała
się jako bardzo wyraźny, smolistoczarny prostokąt. W jej obrębie, pod krótszymi ścianami,
widoczne były ślady sześciu słupów (4 wyraźnie, 2 słabo). Inwentarz nie różnił się od znalezio
nego w chacie XL. Chata XLII, o wymiarach 3,4 x 3 m i dnie na głębokości 1,1-1,2 m, miała
wypełnisko stosunkowo jasne, brunatnoszare, słabo odcinające się od naturalnej barwy zie
mi. Wewnątrz znajdowało się małe palenisko, utworzone z kilku kamieni. W chacie znale
ziono bardzo niewielką ilość ceramiki ręcznie lepionej i toczonej na kole, część szpili brązo
wej, fragmenty przedmiotów żelaznych, kości zwierzęce i polepę. W profilach założonego
wykopu o długości 40 m (będącego częścią planowanego dłuższego wykopu, który ma połą
czyć teren przebadany w ubiegłych sezonach z odcinkami położonymi w zalesionej części po
łudniowo-wschodniej stanowiska) widoczne były ślady palenisk oraz prawdopodobnie kolej
nego obiektu mieszkalnego.
Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Miasta Pabianic.
Planuje się kontynuowanie badań.

Siemonia, st. 8 ,
gm. Bobrowniki, woj. krakowskie

188

patrz: środkowa i późna epoka brązu

