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ceramika z chaty II wydaje się nieco starsza od ceramiki z chaty I, chronologicznie można 
ją  usytuować w ramach wieku VIII. Tak też należy datować chatę II.

Wszystkie przedmioty krzemienne z wypelniska chaty II pochodzą z epoki kamienia 
i wykonane zostały z krzemienia bałtyckiego. Są to: fragm. liściaka, fragm. wierzchołkowy 
smukłego wióra ze śladami mikrołuskania na stronie spodniej, świeżak, 3 odłupki.

Po pierwszym sezonie badań można stwierdzić, że stanowisko 17 w Robertowie to 
pozostałość osiedla typu wiejskiego, które egzystowało w okresie plemiennym (VÜI-pocz. 
IX w.). Osada nie była więc współczesna gródkowi w Parzeniu. Założono ją  na równinie, 
w odległości ok. 200 m od koryta Skrwy Prawej, a łagodny stok doliny umożliwiał wygodny 
dostęp do rzeki właśnie w tym miejscu.

Materiały i dokumentację złożono w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
Badania będą kontynuowane.

Sękowice, s t. 7 Muzeum Archeologiczne Środkowego
gm. G ubin, woj. zielonogórskie Nadodrza w Świdnicy k. Zielonej Góry
AZP 62-06/2

Badania prowadził dr Jarosław Lewczuk (autor sprawozdania). 
Udział wzięli prof, dr hab. Grzegorz Domański (IAiE PAN we Wroc
ławiu), mgr mgr Ewa Przechrzta i Sławomir Kałagate (MASN), Je- 
rzy-Tomasz Nowiński, rysowniczka i laborant Muzeum. Finansowa
ne przez Dyrekcję Okręgową Dróg Publicznych w Zielonej Górze
i Wojewodę Zielonogórskiego. Stanowisko wielokulturowe: okres neo
litu, wczesny, środkowy i późny okres epoki brązu, okres halsztacki, 
wczesne i późne średniowiecze.

Konieczność przeprowadzenia badań na stanowisku wynikła z planowanej na 19ΘΘ r. 
budowy nowego przejścia granicznego i prowadzącej do niego drogi, omijąjącej od południa 
Gubin. Stanowisko położone jest ok. 500 m na południe od wsi, na stoku doliny Nysy 
Łużyckiej, 600 m na wschód od obecnego koryta rzeki.

Badania przeprowadzono w październiku 1995 r. Po odhumusowaniu terenu o po
wierzchni ok. 2,5 ha zewidencjonowano tu 91 obiektów: 66 jam o różnej funkcji i charak
terze, 13 palenisk, 5 dołów posłupowych, prostokątną w planie chatę o wymiarach 
2,4 x 3,2 m, piec kamienny, 2 wkopane w calec naczynia, 2 bruki kamienne i obiekt o bliżej 
nieokreślonej funkcji.

Trzy obiekty są związane z grupą nadodrzańską kultury ceramiki sznurowej, 3 z kul
turą unietycką, 5 dostarczyło materiałów charakterystycznych dla kultury łużyckiej (okre
sy epoki brązu i żelaza), 10 jest datowanych na bliżej nieokreślony odcinek starożytności 
(co jest spowodowane silnym zniszczeniem powierzchni odkrytych fragm. ceramiki), 15 na 
okres późnego średniowiecza, 15 było pozbawionych w wypełnisku fragm, ceramiki.

Najwięcej obiektów (aż 53) pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza. Są to pozostałości 
palenisk, różnego rodząju jam (odpadkowych, zasobowych, mieszkalnych), relikty pieca 
zbudowanego z kamieni polnych, chata. Ceramika charakterystyczna dla tego okresu zamyka 
się w szerokim przedziale ok. 800 lat — od V/VI do końca XIII w. Zaobserwowano prawidło
wość polegającą na tym, że obiekty z najstarszą ceramiką wczesnośredniowieczną (faza 
A-B) są położone najniżej, na skraju osady. W miarę przesuwania się ku górze — w kierun
ku współczesnej wsi Sękowice — pojawiają się obiekty coraz młodsze (fazy C-D-E-F). 
Osadnictwo późnośredniowieczne jest na większą skalę uchwytne dopiero na granicy wsi.

Ze wszystkich obiektów pozyskano ogółem blisko 3000 fragm. ceramiki. Nieliczne 
zabytki wydzielone to koralik szklany, nóż żelazny, mała radlica żelazna, aplika brązowa 
w kształcie leżącego psa, tulejka brązowa, pozostałości poprodukcyjne związane w wyto
pem brązu. Wszystkie są związane z osadą wczesnośredniowieczną.


