


Piotr Łuczkiewicz

Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego 
w Sobieszynie, pow. rycki, stan. 14. 

Sprawozdanie z badań prowadzonych w 2 0 0 5  i 2 0 0 7  r.

Badania wykopaliskowe na stan. 14 w Sobieszynie, gm. 
Ułęż, woj. lubelskie rozpoczęto w 1998 r. i kon tynuo
wano w latach 1999, 2001-2003, 2005 oraz 2007 (por. 
P. Łuczkiewicz 1999; 2000; 2002; 2005; 2008). W  ich 
trakcie przebadano ogółem  pow ierzchnię 18,5 ara, na 
której odsłonięto 71 obiektów  nieruchom ych (jamy 
zasobowe/odpadkowe, dołki posłupow e, półziem ian- 
ki mieszkalne, piece m etalurgiczne, mielerze). Ramy 
chronologiczne funkcjonow ania osady obejm ują 
okres od  fazy A2 m łodszego okresu przedrzym skiego 
po fazę В /С  -C  okresu rzymskiego. Stanowisko to 
jest jednym  z największych i najdłużej istniejących 
w ram ach skupiska kultury  przeworskiej nad dolnym  
W ieprzem (por. A. Kokowski 1999; 2005, s. 61).

W  trakcie badań w 2005 r. kontynuow ano w ery
fikację zasięgu mieszkalnej części osady1 w k ierunku 
W  i S-W. Celem w ykopalisk przeprow adzonych w p o 
czątkach w rześnia 2007 r. było dokończenie eksplo
racji jednego z obiektów (n r 65), określonego jako 
półziem ianka mieszkalna. Pracam i objęto łącznie 
powierzchnię 220 m 2 w obrębie wykopów  nr 13, 14 
i 14N, na której zlokalizowano i w yeksplorow ano 15 
now ych obiektów, oznaczonych num eram i od  57 do 
71 (ryc. 1).

Pozyskano przy tym  praw ie 10 tys. fragm entów  
ceram iki. Większość zabytków pochodzi z warstwy 
kulturow ej, o miąższości od 15 do 30 cm, zalegającej 
na całym stanowisku. W śród form  dystynktyw nych 
dom inuje ceram ika datow ana na m łodszy okres prze- 
drzymski. Licznie występują w ielokrotnie facetowane 
wylewy, charakterystyczne dla starszego horyzontu  
ceramicznego k u ltu ry  przeworskiej, odpowiadającego 
fazom Aj i A2 (ryc. 2: 1-6; T. Dąbrowska 1988, s. 15-30).

1 Jednym z wyników dotychczasowych badań było stwierdze
nie podziału osady na dwie strefy: „produkcyjną” oraz mieszkalną
(P. Łuczkiewicz 2005, s. 87; 2008).

Ryc. 1. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Badania 2005 i 2007 -  rozplanowa
nie wykopów i eksplorowane obiekty. Rys. P. Łuczkiewicz.

Fig. 1. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Excavations from the years 2005 and 
2007 -  trenches and features. Drawn by P. Łuczkiewicz.

Zakres form  obejmuje przede 
wszystkim fragm enty naczyń 
odw rotnie gruszkowatych, 
łagodnie profilowanych mis, 
waz oraz kubków, głównie do- 
niczkowatych i beczułkowa- 
tych. Pojawiają się typowe dla 
tego horyzontu iksowate ucha.
Znaczącą kom ponentę stanowią typowe dla m ateria
łów  osadowych fragm enty dużych, grubościennych 
naczyń zasobowych, chropow aconych na ca całej p o 
wierzchni lub tylko na brzuścu, przy rów noczesnym  
starannym  wygładzeniu górnych partii naczynia.
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Ryc. 2. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Ceramika z warstwy kulturowej w  wykopach 13 i 14. Rys. M. Bajka. 

Fig. 2. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Pottery from cultural layer in trenches 13 and 14. Drawn by M. Bajka.
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Ryc. 3. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Ceramika z obiektu 65. Rys. M. Bajka.

Fig. 3. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Pottery from feature 65. Drawn by M. Bajka.
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Ryc. 4. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Ceramika: 1 -  wykop 13, działka B; 2-5: obiekt 65. Rys. M. Bajka.

Fig. 4. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Pottery: 1 -  trench 13, section В; 2-5 -  feature 65. Drawn by M. Bajka.
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Ryc. 5. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Ceramika: 1-3,5: obiekt 65; 4 ,7 : wykop 13, działka B; 6: wykop 13, działka E. Rys. M. Bajka.

Fig. 5. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Pottery: 1 -3 ,5  -  feature 65; 4 ,7  -  trench 13, section В; 6 -  trench 13, section E. Drawn by M. Bajka.
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Ryc. 6. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Naczynie z obiektu 65. Fot. P. Łuczkiewicz.

Fig. 6. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Vessel from feature 65. Photo by P. Łuczkiewicz.

Ryc. 7. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Kubek ze skupiska С w  wykopie 13. Fot. P. Łuczkiewicz. 

Fig. 7. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Mug from cluster С in trench 13. Photo by P. Łuczkiewicz.
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Często wykazują one bardzo grubą domieszkę m ine
ralną, wychodząca na pow ierzchnię naczyń.

D rugi horyzont ceramiczny, paralelizowany z fa
zami A ,/A 3 i A3 (T. D ąbrowska 1988, s. 30-36) repre
zentowany jest przez fragm enty o wyraźniej zazna
czonej tektonice, o lekko pogrubionych i zaokrąglo
nych wylewach, pozbaw ionych facetowania. Wylewy 
bywają podkreślone obecnością dookolnych wałków, 
występujących naw et w kilku rzędach. Spektrum  form 
obejmuje przede wszystkim wazy i ich m iniatury, m isy
i różnego rodzaju czarki.

Omawiając pokrótce zabytki datow ane na okres 
rzymski, do najbardziej charakterystycznych form  
należą bardzo starannie w ypalone, tw arde, z reguły 
cienkościenne, b runa tne  lub czernione, w ygładzane 
fragm enty pochodzące z waz o trójczłonow ym  p ro 
filu (ryc. 4: 1-4), zaopatrzonych niekiedy w kolanko
wate ucha (ryc. 5: 1). Ich tektonika bywa podkreślana 
obecnością rytych dookolnych żłobków w miejscach 
załomów; pojawiają się także punktow e i m eandrow e 
ornam enty (ryc. 4: 1; 5: 4). Część naczyń zaopatrzo
na jest w w yraźnie w yodrębnione stopki. O pisywane 
naczynia znajdują dobre analogie na licznych nekro
polach zarów no na Lubelszczyźnie (np. O poka, pow. 
puławski, groby 8 i 16 -  M. Stasiak 1994, s. 17-19, ryc. 
10: a; 14: a), jak  i na sąsiednich terenach (np. K am ień
czyk, pow. wyszkowski groby 176b i 1822 -  T. D ąbrow 
ska 1997, s. 4 3 ,4 5 ,104-105,tabl.XCV: 176b-10-l 1; CI: 
182-17) i m ożna je pew nie łączyć z fazą B2 okresu 
rzymskiego. Podobnie datow ane są niskie, czernione, 
wyświecane czarki o esow atym  profilu, często zaopa
trzone w uszka (ryc. 5: 3). Dla tego samego okresu 
typowe są także grubościenne naczynia o jajow atym  
lub lekko zaokrąglonym , dw ustożkow ym  profilu (ryc. 
4: 5; 5: 2), chropow aconym  bądź obrzucanym  m okrą 
gliną brzuścu i zazwyczaj w yraźnie w yodrębnionej 
stopce, niezbyt starannie w ykonane z gliny o b ar
dzo grubej dom ieszce m ineralnej (ryc. 6). Nawiązują 
one do grupy D .l w taksonom ii m ateriałów  z cm en
tarzyska w Kam ieńczyku (np. groby 114, 138, 182
-  T. Dąbrowska 1997, s. 32, 37 ,45,106-107, tabl. LVII: 
114-6; LXXIII: 138-1; CII: 182-21; także O poka, grób 
76 i znaleziska luźne -  M. Stasiak 1994, s. 32-33, ryc. 
51: b; 69: b).

Z wczesną fazą okresu rzymskiego należałoby łą 
czyć fragm enty  kolejnego (po znaleziskach z 2001 r.) 
cienkościennego, czernionego i wyświecanego czer
paka (ryc. 5: 5).

Do skrajnie rzadkich znalezisk w  Sobieszynie n a 
leżą fragm enty naczyń obtaczanych oraz wykonanych

2 W typologii ceramiki z Kamieńczyka odpowiadałyby one 
typowi A.4.

na kole garncarskim  (ryc. 5: 6, 7), znane w zaledwie 
około 10 egzemplarzach. Żaden z nich nie pozwala 
niestety na w iarygodną rekonstrukcję form y naczy
nia. M om ent pojaw ienia się ceram iki toczonej m oż
na synchronizow ać najwcześniej z fazą Β,/Cj okresu 
rzymskiego (J. Rodzińska-Nowak 2006, s. 190, 197, 
202), om aw iane zabytki są więc jednym  z w yznaczni
ków najpóźniejszego horyzontu  na osadzie3.

C eram ika w warstwie kulturow ej występuje czasa
m i w wyraźnych skupiskach, nie m anifestujących się 
przebarw ieniam i ziemi i nie mających przez to  czy
telnych zarysów. Szczególnie ciekawie prezentuje się 
skupisko С w działce C, w którym  znaleziono kilka 
rozgniecionych, lecz dających się w całości zrekon
struow ać naczyń, datow anych na fazę A, młodszego 
okresu przedrzym skiego. Była to m .in. m ała m isa oraz 
duży, czerniony kubek doniczkow aty z jednym  usz
kiem, zdobiony pasm ow ym  ornam entem  nakłuw a
nych punktów  (ryc. 7).

Pomijając liczne przęśliki (ryc. 8:1), nie stanowiące 
ew enem entu na stanow isku osadow ym , na baczniejszą 
uwagę w śród m ateriałów  z Sobieszyna zasługuje k rą 
żek z w ywierconą w środku dziurką, wykonany z frag
m entu  naczynia. Interpretow ane są one bądź jako 
przęśliki, bądź jako przedm ioty  kultowe, a nawet jako 
zabawki (R. J. Prochow icz 1999, s. 310-311). Te niezbyt 
liczne znaleziska występują na całym obszarze kultury  
przeworskiej, przede wszystkim w m łodszym  okresie 
przedrzym skim , choć sporadycznie także i w okresie 
rzym skim  (tamże, s. 308-309, ryc. 1). Zwraca uwagę 
ich stosunkow o duża liczba na różnych sanktuariach 
na Kujawach, jak np. datow ane na I w. p.n.e. znaleziska 
ze Sławska Wielkiego, pow. inow rocław ski (M. Chłod- 
nicki, L. Krzyżaniak red., ryc. 103-109), a także kilka
naście egzem plarzy z osady (ale ku ltury  oksywskiej) 
z m iejscowości Szynych, pow. grudziądzki (E. Boki- 
niec i inni 2003, s. 47-48, ryc. 28: 8, 11). Niezbyt k la
rownie przedstawia się kwestia prow eniencji om aw ia
nych zabytków. Postulowane były tu  zarów no wpływy 
kultu ry  lateńskiej, jak i kręgu jastorfskiego4. O becność 
takiego znaleziska w Sobieszynie m ogłaby wskazywać 
na kontakty  łączące lokalną społeczność z którym ś 
z tych kręgów kulturowych.

Kolejnym interesującym  zabytkiem  są duże (o w y
sokości około 35 cm ), stożkowate obciążniki do k ro 
sien, znalezione w ilości 4 sztuk w obiekcie 57. Były

3 Należałoby tu  także wspomnieć (pochodzące ze starszych 
badań) dwie fibule typu A. 158, żelazne krzesiwo typu IA2 lub 
3c w klasyfikacji Andrzeja Kokowskiego (1985, s. 115,118-119, 
122, ryc. 1) oraz denar Marka Aureliusza (P. Łuczkiewicz 1999, 
s. 116; 2000, s. 83, ryc. 3: 1-2; 2005, s. 87, 89, ryc. 3: 7).

4 Obszernie na ten temat (R. J. Prochowicz 1999, s. 309-310).
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Ryc. 8. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Zabytki ceramiczne: 1 , 2 -  przęśliki; 3 -  krążek ceramiczny (1 -  wykop 14, działka C, warstwa kulturowa; 2 -  obiekt 
65; 3 -  wykop 13, działka C, warstwa kulturowa). Fot. P. Łuczkiewicz.

Fig. 8. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Pottery relics: 1, 2 -  spindle whorls; 3 -  ceramic disc (1 -  trench 14, section C, cultural layer; 2 -  feature 65; 3 -  trench 
13, section C, cultural layer). Photo by P. Łuczkiewicz.

one w ykonane z gliny (polepy) z dużą dom ieszką 
organiczną i bardzo słabo w ypalone. W płynęło to  na 
zły stan zachow ania -  obciążniki te kruszyły się już 
w  trakcie eksploracji i po w ykonaniu dokum entacji 
fotograficznej tylko jeden  udało się wyjąć w całości. 
Analogiczne znaleziska są powszechne na osadach 
ku ltu ry  przeworskiej z m łodszego okresu przedrzym - 
skiego (J. Skowron 2006, s. 80,188, tabl. XIX: 1).

Zbiór zabytków m etalowych pozyskanych z w ar
stwy kulturowej jest bardzo nieliczny. Składają się nań 
w ykonana z brązu, tordow ana zatyczka do przędzy za

opatrzona w uszko oraz m ocno skorodow any tok że
lazny. M ilitaria w kontekście osadow ym  pojawiają się 
stosunkow o rzadko, i to  zarów no w m łodszym  okresie 
przedrzym skim  jak  i w okresie rzym skim 5. Zatyczki

5 Przykładowo datowane na młodszy okres przedrzymski 
fragment umba z osady w Bieganowie, pow. słubicki, groty z osad 
w Kowalkowicach, pow. ostrowski i Kaliszu-Piwonicach (P. Łucz
kiewicz 2006, s. 294: nr 8, 306: nr 76, 316: nr 139) oraz kościany 
egzemplarz z Otorowa i groty z osad w Kowalowicach -  obie pow. 
szamotulski (D. Żychlińśki 2002). Por. także datowaną na okres
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do przędzy należą natom iast do częstszych znalezisk 
na osadach datowanych na okres rzymski; liczne ana
logie znane są m.in. z niezbyt odległej Nieszawy Ko
lonii, pow. opolski (W. Misiewicz, M. Polańska 1997, 
s. 107,109, ryc. 4: 8; M. Stasiak-Cyran 2003, s. 101, ryc. 
3: b). Wcale nierzadko pojawiają się także w w yposa
żeniu grobów  kobiecych w ciągu młodszego okresu 
przedrzymskiego i okresu rzymskiego, nie wykazując 
przy tym  zauważalnej zm ienności morfologicznej. 
Jako przykład m ożna tu  w spom nieć Kraśnik-Piaski, 
stan. 2, grób bez n r (Z. W ichrowski 1997, s. 113, 116, 
ryc. 3: 12), Kamieńczyk, groby 14 i 337 (T. Dąbrowska 
1997, s. 99,138,284, tabl. VIII: 14-6; CLIV: 337-1) oraz, 
z kręgu wielbarskiego, Gródek, pow. hrubieszowski, 
groby 47,51,73,74 (A. Kokowski 1993, t. 2, s. 46-47,50,
83, 85, ryc. 37: d; 40: c; 66: d; ryc. 67: i; tam  też w ybór 
analogii z obszaru kultury  wielbarskiej). Precyzyjne 
datowanie znaleziska z Sobieszyna nie jest możliwe.

Większość odkrytych obiektów  to dołki posłu- 
powe, o miąższości od  zaledwie 10-70 cm, średnicy 
w granicach 20-60 cm i regularnym , kolistym  zarysie. 
W ypełnisko większości z nich zawierało duże ilości 
polepy, często w postaci regularnych kloców (obiek
ty 58, 66, 71) oraz liczne kam ienie, co m iało na celu 
wzm ocnienie m ocow ania słupów. M ateriał ceram icz
ny występujący w tych obiektach to  z reguły niewielkie 
ilości drobnych i m ało charakterystycznych skorup.

Bardzo interesująco przedstaw ia się rozm ieszcze
nie rozpoznanych dołków w przebadanej strefie (por. 
ryc. 1). O biekty 62, 60, 68, 69, 67 w obrębie w yko
pów  13 i 14 rozciągają się w  jednej prostej linii (na 
osi W -E) i to  w dość regularnych odstępach około 
1 m o d  siebie. Kolejną linię, prostopadłą do tej p ierw 
szej (na osi N -S), tw orzą obiekty n r  62 i 58. Na tej 
samej osi, ale przesunięta na zachód, rysuje się linia 
tworzona przez obiekty n r 68, 70 i 71. Również i one 
są rozmieszczone w dość regularnych odstępach, wy
noszących około 2 m. W szystkie w ym ienione obiek
ty mają przy tym  zbliżoną wielkość oraz struk turę  
wypełniska. Nie m ożna wykluczyć, że stanow ią one 
fragm ent konstrukcji dom u słupowego (naziem nego), 
którego zarys -  wobec braku w ypełniska -  m anife
stuje się tylko na podstaw ie rozplanow ania dołów  po 
słupach. Jego dłuższą ścianę wyznaczałaby linia tw o
rzona przez obiekty 62, 60, 68, 69 i 67. Bezpośrednio 
przy nich, na południe, czyli w potencjalnym  w nętrzu 
domu, odkry to  b ru k  kam ienny z licznymi okrucham i 
polepy, o niezbyt jeszcze jasnym  charakterze. M ógłby 
on stanowić fragm ent konstrukcji podłogi -  zrobio
nej z kam ieni i wylepionej gliną. Zarys osi szczytowej

rzymski ostrogę z osady w Krakowie-Nowej Hucie (R. Hachulska- 
Ledwos 1996, tabl. XX: 16).

(krótszej) dom u m ogłyby wyznaczać obiekty 62 i 58. 
Obiekty 69,70 i 71 mogą z kolei stanow ić w ew nętrzną 
oś poprzeczną dom u. Przyjm ując takie rozplanow a
nie, dom  ustaw iony byłby krótszym i bokam i na osi 
W -E  i m iałby w ym iary mniej więcej 4 x 5 m. M ożliwa 
jest jednak  także i odm ienna orientacja, gdzie obiekty 
6 7 ,69 ,68 ,60  i 62 stanowiłyby ścianę szczytową dom u 
ustaw ionego na osi N -S.

M ateriał ceramiczny występujący w tej strefie to 
przede wszystkim fragm enty dystynktywne dla m łod
szego okresu przedrzymskiego, ceramika o cechach 
okresu rzymskiego występowała bardzo rzadko. M ogło
by to wskazywać na datowanie potencjalnej konstrukcji 
słupowej. Tego typu dom y nie są ewenem entem  na osa
dach kultury przeworskiej. Bardzo zbliżona budowla, 
posiadająca także b ruk  kam ienny (przy wejściu) o p o 
wierzchni około 4 m 2 i datowana na fazy A3-B] znana 
jest przykładowo z osady w Antoniewie, pow. socha- 
czewski (budynek 1 -  J. Skowron 1999, s. 150 i n.).

Najważniejszym odkry tym  obiektem  była niew ąt
pliwie półziem ianka określona jako obiekt 65 (ryc. 9). 
Ten rodzaj budynku mieszkalnego jest najczęściej 
spotykanym  na stanow isku w Sobieszynie, co zresztą 
nie różni się od sytuacji na innych osadach kultury  
przeworskiej, zarów no w  m łodszym  okresie prze- 
drzym skim  (np. B ieżanów-Drożdżownia, obecnie 
cz. m. Kraków, Janikowo, pow. inowrocławski, Kunice, 
pow. wielicki, Piwonice, obecnie cz. m. Kalisz, Tyniec, 
obecnie cz. m. Kraków -  I. Jadczykowa 1981, s. 114, 
128, 138, 152, 182) jak  i wczesnym  oraz środkow ym  
okresie rzym skim  (K. Godłowski 1969, s. 309-315;
I. Jadczykowa 1981, s. 194; J. Skowron 1999, s. 149-150, 
159, ryc. 2; B. Rogalski 2004, s. 187-188, 201, 209, 211, 
214, tabl. VIII: 2; XVI; XVIII; XXI).

Opisywana półziem ianka była pierw otnie zagłę
biona przynajm niej 80 cm w calec (strop uchwycono 
na głębokości 70 cm, natom iast spąg na poziom ie 145- 
150 cm). M iała ona m niej więcej czworokątny zarys 
i wym iary około 5,5 m  x 4,5 m, co dawało pow ierzch
nię użytkową 24,75 m 2.Jej charakterystyka nie odbiega 
od  typowych obiektów mieszkalnych dla osad kultury 
przeworskiej. W  m łodszym  okresie przedrzym skim  
dom inow ały albo stosunkowo małe półziemianki,
o pow ierzchni blisko 10 m 2, lub większe obiekty, o p o 
wierzchni mieszkalnej wynoszącej około 20 m 2; ta  ostat
nia wielkość była też typow a dla budow li zagłębionych 
datowanych na okres rzymski (I. Jadczykowa 1981, 
s. 130 in., 190-192)6. Cała konstrukcja obiektu opie-

6 Nieco inne dane -  przynajmniej w odniesieniu do osad na 
Śląsku datowanych na okres rzymski -  podaje Kazimierz Godłow
ski. Jego zdaniem przeciętna wielkość obiektów zagłębionych wy
nosi 17 m2 (K. Godłowski 1969, s. 315).
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Ryc. 9. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Obiekt 65: A -  rzut poziomy na głębokość 88 cm; B i С -  przekroje poprzeczne. Rys. P. Łuczkiewicz. 

Fig. 9. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Feature 65: A -  plan at the depth o f 88 cm; В, С -  cross-sections. Drawn by P. Łuczkiewicz.
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Ryc. 10. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Ceramika z obiektu 65. Rys. M. Maziarczuk.

Fig. 10. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Pottery from feature 65. Drawn by M. Maziarczuk.
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Ryc. 11. Sobieszyn, pow. rycki, stan. 14. Zabytki metalowe z obiektu 65:1 -  nóż żelazny; 2 -  szydło/przekłuwacz żelazny; 3 -  brązowy haczyk do wędki. Fot. 
P. Łuczkiewicz.

Fig. 11. Sobieszyn, Ryki district, site 14. Metal relics from feature 65:1 -  iron knife; 2 -  iron aw l/perforator; 3 -  bronze fishing hook. Photo by P. Łuczkiewicz.

rała się na czterech słupach nośnych umieszczonych 
w narożnikach. Mniejsze dołki posłupow e um ieszczo
ne wzdłuż boków W  i E (i zagłębione znacznie poniżej 
stw ierdzonego spągu obiektu) dają pew ne wskazów
ki odnośnie konstrukcji ścian. Były one zbudowane 
najpewniej z desek lub belek opartych o w spom nia
ne mniejsze pionow e słupy. Nie m ożna jednoznacznie 
wykluczyć jakiejś form y konstrukcji plecionkowej, 
rów nież wzmacnianej pionow ym i słupami. W  obydwu 
przypadkach m usiały być one uszczelnione i w ykp io 
ne polepą. Być m oże z konstrukcją ścian było związane 
duże zwałowisko polepy, o grubości prawie 30 cm, o d 
słonięte w części W  obiektu. Kilka małych dołków po- 
słupowych stw ierdzonych poza krawędzią W  obiektu 
m ogłoby wskazywać na coś w  rodzaju podcieni wzdłuż 
ścian, być m oże mających charakter schowka (np. na 
drewno?). Takie podcienia m ożna również podejrze
wać w przypadku obiektu (półziem ianki) 45, badane
go w  latach 2002 i 2003 (P. Łuczkiewicz 2005, s. 90-92, 
ryc. 6). Ow alna plam a szczególnie czarnej ziemi, silnie 
przesyconej węgielkami m ogłaby sugerować obecność 
paleniska w ew nątrz chaty7. Nie stw ierdzono jednak 
żadnego bruku  lub obstawy kamiennej.

7 Był to najczęstszy sposób lokowania palenisk. Tylko w nie
licznych przypadkach były one umieszczane poza domami (I. Jad- 
czykowa 1981, s. 218).

Podstawową masę zabytków ruchom ych znale
zionych w półziemiance stanowiła ceramika, w ilości 
ponad 2500 fragmentów. M imo obecności w partiach 
stropowych nielicznych ułam ków o facetowanych wy
lewach, zdecydowaną większość wśród form  dystynk- 
tywnych m ożna datować na fazę B2 okresu rzymskiego. 
Należą tutaj przede wszystkim fragm enty garnków os
tro profilowanych, z nieznacznie wyodrębnionym  i wy
chylonym na zewnątrz brzegiem oraz wyodrębnionym 
dnem . Czasami mają one niską nóżkę. G órna część 
naczynia jest gładka, natom iast dolna chropowacona. 
Tego typu formy znajdują dobre (i pewnie datowane) 
analogie przykładowo na cmentarzyskach w Opoce 
(grób 76 i znaleziska luźne -  M. Stasiak 1994, s. 32-33, 
ryc. 51: b; 69: b) i Kraśniku-Piaskach (A. W ichrowska
2007). Liczną grupę stanowią także fragm enty grubo- 
ściennych naczyń jajowatych (ryc. 3: 1,2) na lekko wy
odrębnionej nóżce, z krótkim , lekko wychylonym wy
lewem. G órna część naczynia jest szorstka, natomiast 
dół chropowacony (ryc. 6). Pojawiają się także ciem no
szare lub czarne, wyraźnie profilowane wazy z ostrym  
załomem brzuśca (ryc. 4:2-5), ponad  którym  występuje 
dookolny rowek (ryc. 10:1-4). Brzeg jest prosty, odgięty 
na zewnątrz, nóżka niska, pełna. Czasami zamiast niej 
pojawia się wyodrębniona stopka (por. Opoka, groby 8 
i 67 -  M. Stasiak 1994, s. 17-18, 30, ryc. 10: a, d; 44: d). 
Niekiedy takie naczynia zaopatrzone są w ucha oraz
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zdobienie w postaci linii rytych lub ornam entu punk
towego. Oprócz bardzo licznego m ateriału ceramiczne
go, w obiekcie znaleziono także dużo kości zwierzęcych, 
jednak dość drobnych i słabo zachowanych.

Spektrum  pozostałych zabytków jest bardzo u b o 
gie. Należałoby tu  w ym ienić ogółem  4 przęśliki (ryc. 
8: 2), m ocno skorodow any nóż żelazny z obustronnie 
w yodrębnioną rękojeścią (ryc. 11: 1), szydło/przekłu- 
wacz żelazny (ryc. 11:2) oraz brązow y haczyk do wędki

(ryc. 11:3). To ostatnie narzędzie jest rzadkim  znalezi
skiem, na Lubelszczyźnie znane były dotychczas tylko 
trzy sztuki pochodzące z osady w Nieszawie Kolonii 
(M. Stasiak-Cyran 2004, s. 94-95 ryc. 6; tam  też lista 
znalezisk ze stanow isk kultury  przeworskiej z okresu 
rzymskiego). Nie m a ono jednak  w aloru chronolo
gicznego. Datow anie obiektu 65 opiera się wobec tego 
wyłącznie na znaleziskach ceramicznych, które m ożna 
pew nie łączyć z fazą B, okresu rzyskiego.
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A  settlement o f the Przeworsk culture from the Younger Pre-Roman and Roman Periods in Sobieszyn, 
Ryki district, site 14. Report from excavations in the years 2 0 0 5  and 2 0 0 7

/su m m a ry /

The settlement in Sobieszyn has been explored w ith some 
intervals since 1998. So far 71 features have been uncovered 
(storage/dumping pits, post holes, semi-dugouts, metallurgy 
furnaces, charcoal piles) dating from phase A2 of the Younger 
Pre-Roman Period to phase Β2/ ^  of the Roman Period.

In 2005,220 m3 of earth and 15 objects marked with the num 
bers from 57 to 71 (Fig. 1) were examined, yielding nearly 10,000 
pottery sherds. The predominant type of pottery among them 
comes from the Younger Pre-Roman Period (Fig. 2:1-6); there are 
also numerous sherds dating from the Roman Period (Fig. 4; 5). 
Among extremely rare finds are fragments of vessels turned in 
their upper part and those made on the potters wheel (Fig. 5:6,7). 
There are also some spindle whorls among the objects uncovered 
on the site (Fig. 8). The most interesting finds are a disc-shaped 
object with a hole drilled in the middle, made from a pottery frag
ment (Fig. 8:3) and a bronze twisted yarn plug with an eye.

Most o f the uncovered features are circular post holes,
10-70 cm deep, 20-60 cm in diameter, while the object of great

est im portance is a sem i-dugout (Feature 65) (Fig. 9), nearly 
rectangular in shape, 5.5 x 4.5 m  in size. Originally, it was dug 
80 cm into the ground, supported by 4 support poles in the 
corners. Smaller poles along the western and eastern walls 
(reaching into the ground below the floor o f the dug-out) were 
possibly elements o f the structure of the walls, most probably 
made of boards or beams; the walls may also have been made 
of wattle and strengthened with poles. Several small holes left 
by such support poles that were found outside the western wall 
of the dug-out may suggest the existence of some kind of ar
cade along the wall, which may have served as storage space 
(e.g. for wood).

W ithin the dug-out over 2,500 pottery sherds were found, 
the m ost characteristic o f which date from phase B2 o f the Ro
man Period (Fig. 3: 1,2; 4: 2-5; 6; 10: 1-4). O ther finds include
4 spindle whorls (Fig. 8: 2), a corroded iron knife (Fig. 11: 1), 
an iron awl/perforator(Fig. 11: 2) and a bronze fishing hook 
(Fig. 11:3).
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