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S ERN ΙΑ WY, gra. Sawin Muzeum Okręgom
woj* chełmskie w Chełmie
Stanowisko 27

Badani* prowadził mgr Stanisław Bołub. Finansowało Muzeum 
Okręgowa w Chełmie. Pleńmy sezon badań ratowniczych. 
Cmentarzysko ciałopalna/?/ kultury łużyckiej 1 z okresu 
wpływów rzymskich- oraz pozostałości osadnicze.

Położone jest ono na zachodnim skraju wsi Sezntawy na kulminacji t północno-wschodnim stoku 
wyniesienia. Zasadniczą czgśó stanowiska zniszczyła budowa| drogi 1 głęboka traktorowa orka, wydobywa
jąca skupiska przepalonych kości ludzkich, fr. ceramiki i przepalone kamienie /zlepieńce/*

Założono 4 wykopy o łącznej powierzchni 75 m 75 cm5·

Pozyskano w trakcie badań: Э1В fr* ceramiki, 15 krzemieni - przeważnie odłupków z krzemienia 
narzutowego oraz 163 fr. kości przepalonych. Odkryto 6 obiektów, z których 2 można zaklasyfikować 
jako paleniska, « 3 jako groby ciałopalna.

8tanowiako trudne do datowania 1 interpretacji z powodu niemal całkowitego zniszczenia i nie
jednolitego materiału zabytkowego*

Badania nie będą kontynuowane.

SOBIEJtJCHY, gm. Żnin Polska Akademia Nauk
woj, bydgoskie Instytut Historii Kultury Materialnej
Stanowiska 1 1 5  Zakład Archeologii Wielkopolski

Uniwersytet w Durham /Wielka Brytania/ 
Departament Archeologu

Badania prowadzili; doc, dr hob. Janusz Ostoja-Zagórski 
/ШКМ PAN/ 1 dr Anthony Barding /Uniwersytet w Durham/ 
przy współudziale: Jamesa Rackhame z Greater London 
Environmental Archaeology Section /Muzeum Londynu/, 
Carol Palmer z Laboratorium Palynologlcznego /Uniwersy
tet Durham/ oraz abeo1wentów i studentów archeologii 
z Uniwersytetów: Durham, Lonydnu i Hewcaetel upon Tyne. 
Finansowały IHKM PAN 1 WK2 Bydgoszcz.

V ramach umowy międzynarodowej między IKKN PAR a uniwersytetem w Durham kontynuowano wzno
wione po trzyletniej przerwie badania archeolog iczno-przyrodnlcze w mikroregionie Sobie juchy, 
Badania prowadzono równolegle na stanowisku nr 1 - oaladle obronne ludności Peu1tury łużyckiej 1 na 
stanowisku 5 - osada wielokulturowa. Badania przyrodnicze realizowano natomiast w obrębie całego 
mikroregionu osadniczego -

stanowisko 1:
Kontynuowano prace eksploracyjne w półoocho-^tschodnlej części majdanu 1 w- rejonie występowania umoc
nień obronnych. И trakcie badań odkryto fragmenty znacznie zniszczonych domostw związanych z młod
szą fazą osady w Sobie Juchach. Obok fragmentów podłóg w formie klepisk glinianych odkryto także po
zostałości dwóch pieców kopulastych oraz palenisk otwartych. N trakcie eksploracji zebrano znaczne 
ilości materiału ceramicznego /około l tony/ oraz kilka przedmiotów wykonanych z kości, rogu /szyd
ła, igły, grociki do strzał/, gliny /figurki ptassków- glinianych/ a takie brązu /kilka fragmentów 
ozdób - przeważnie szpil/, *
Badania eksploracyjne w rejonie występowania domniemanych konstrukcji wału obronnego przyniosły wy
nik negatywny. Nie natrafiono bowiem na ślady konstrukcji wałowych, ujawniono natomiast fragmenty 
mocno zniszczonej palisady otaczającej osadę od strony wschodniej* Narto tu jak sądzimy przypomnieć, 
iż druga /po 1983 r./ pról* odkrycia konstrukcji wału obronnego nie potwierdziła jego Istnienia*
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Być może - jak to stwierdzono w trakcie badari realizowanych, na tym obiekcie v latach 1958-1961 - 
wał obronny otaczał tylko południowo-zachodnią cząśó osiedla. Próba ostatecznego ustalenia charak
teru umocnierf obronnych osiedla w Sobie juchach pod ją ta zostanie w 1988 r. Równolegle z pracami eks
ploracyjnymi prowadzono na całym majdanie osiedla badania elektro-oporowe mające na celu ustalenie 
zasiągu 1 miąższośći zalegania warstw kulturowych. Uzyskany w ten sposdb komputerowy obraz okładu 
warstw kulturowych umożliwi bardziej sensowe rozpoznanie charakteru zabudowy. osiedla.

stanowisko 5;
Badania na tym stanowisku miały charakter ratowniczy, ich. celem bało ustalenie metryki chronologicz
nej stanowisk archeologicznych występujących, na terenie przeznaczonym pod zabudową w ΊΪ88 r. W trak
cie eksploracji warstw kulturowych prowadzonej w remach wykopów sondażowych odkryto dwa paleniska 
i trzy jamy z materiałem ceramicznym datowanym na młodsze fasy wczesnego Średniowiecza /"faza 0/B/V 
dwie jamy z materiałem ceramicznym kultury łużyckiej /y EF/HaC/ oraz fragmenty dwóch długich- do
mostw kultury lendzielskiej.

Badania przyrodniczą
Realizowano je równolegle z badaniami archeologicznymi zarówno w rejonie osiedla obronnego w Sobie- 
juchach^ jak 1 na przesmyku miądzy jeziorami: Sobiejusklm 1 Sądowskfrn. Głównym ich celem jest odtwo
rzenie zarówno charakteru jak i przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym na przełomie okre
sów suhborealnego 1 subatlantyckiego. W tym calu poSrano szereg próbek* pałynologicznych, malafcolo
gicznych, paleobotanicznych, dendr ochnologlcznych. łtp. przy pobieraniu prób zastosowano specjalnie 
skonstruowaną w Wielkiej Brytanii aparaturą. Próby pobierano z odległego o 3,5 i öd współczesnej linii 
brzegowej klifu brzegowego i przepuszczano przez specjalny zespół filtrów i różnej wielkości sit· 
Uzyskano w ten sposób bardzo znaczne ilości stosunkowo mało zanieczyszczonych szczątków pochodzenia 
organicznego.

Badania w mikroregionie bgdą kontynuowane.

SОСНАСZ EW-BORYSZ EW 
woj* skierniewickie 
Stanowisko 1

Konserwator Zabytków Archeologicznych 
V Sochaczewie

Badania prowadził mgr Andrzej KostoreR, Finansował Rejon 
Dróg Publicznych Sochaczew. Pierwszy sezon Badad. Osad— 
nicturo kultury łużyckiej 1 przeworskiej *

Prace sondażewo-ratownicze prowadzono na zlecenie. Rejonu Dróg Publicznych w Sochaczewie w 
bliskim sąsiedztwie osady kultury przeworskiej. Przebadano łącznie ok. 5d m 2 oraz i dokonano 18 odwier
tów świdrem geologicznym. Nie stwierdzono rstw kulturowych, sporadycznie pojawił sią materiał ce
ramiczny kultury łużyckiej t przeworskiej. Planowana inwestycja nie zagraża obiektowi archeologicz
nemu.

Dokumentacja w Archiwum RDP Sochaczew, materiały t sprawozdanie w BEiDZ 5Ł«e,

ŚMIGIEL
ul. Ogrodowa 34/25 .

patrz
okres nowożytny

WARS ZAHA-JULIANÓW 
Stanowisko 3

PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Pracownia ArcheologieznoTKonsenatoraka 
Oddział w Warszawie

Badaniami kierowała mgr Marle Khliaiewtcz'^ubielą. Finan- 
»wał Konserwator Zab tóir m. st. Warszawy. Pierwszy sezon 
bedarf► £lady- osadnictwa kultury Łużyckiej z okresu hal
sztackiego.

Stanowisko zostało odkryte w  197S r. w trakcie realizacji ΛΖΡ. połołone jest na prawobrzei- 
nej tera.ie Wisiy, « .trefle paea niewielkich wydzi. » ranach adari z weryfikacyjnych otwarto wykopy


