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zarejestrowanego układu nawarstwień pozwoliła na wyróżnie
nie kilku poziomów użytkowania wspomnianej wyżej podłogi 
glinianej. Z poziomem najmłodszym, datowanym na podstawie 
analizy materiału ceramicznego na НаС związane jest stosun
kowo dobrze zachowane klepisko gliniane o wymiarach 1,2 x 
1,2 m, którego punkt centralny stanowił krąg o średnicy
1,0 m. Jego zasięg wyznaczają biegnące dookolnie dwie rów
noległe linie oddzielone od siebie niewielkim wyniesieniem 
o wysokości 4 mra, tworzące dv/a koncentryczne koła. Przyjąć 
możemy, iż mamy tu do czynienia z tzw.quasi-paleniskiem 
spełniającym funkcje kultowe. Odkryte w br. w Sobiejuchach 
palenisko kultowe nawiązuje typologicznie do trackich i dac- 
kich obiektów tego typu, a dosyć ścisłe analogie znamy z 
terenów Rumunii. Tî odległości 0,80 m w kierunku północnym 
od paleniska natrafiono na głęboką studnię, której eksplo
rację z uwagi na konieczność zachowania niezbędnych warun
ków bezpieczeństwa przerwano na głębokości 4,5 m od stropu 
darni. Ha głębokości tej natrafiono na pierwsze ślady drew
nianego ocembrowania ścian studni.

Podsumowując wstępnie rezultaty.-badań stwierdzić 
możemy, iż v/ północnym-rejonie osady /na wyniesieniu inter
pretowanym do tej pory jako relikty wału obronnego/ znajdo
wało się domostwo z usytuowanym w centralnym punkcie obiek
tem kultowym składającym się z paleniska i głębokiej studni. 
Kultowy oharakter odkrytego zespołu obok licznych analogii 
z terenów Europy potwierdza także materiał zabytkowy, a 
więc przede wszystkim krążki wykonane ze skorup i kości, 
liczne fragmenty kości zwierzęcych - w tym fragmenty cza
szek psów i kóz oraz skupisko małży. Analiza układu nawar- 
stwień małż występujących w wyraźnie czytelnym skupisku poz
wala na wysunięcie przypuszczenia, iż pierwotnie znajdowały 
się one w owalnym pojemniku, być może kobiałce wykonanej z 
wikliny.

Badania w mikroregionie Sobiejuchy będą kontynuo
wane.
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Badania objęły obszar 600 m2, usytuowany w zachod
niej i północno-zachodniej części osądy. Odsłonięto dalszy



оciąg umocnień obronnych na przestrzeni 35 ^ 10 m . Podczas 
ich eksploracji stwierdzono, iż konstrukcja wału w górnych 
partiach uległa znacznemu uszkodzeniu przez głęboką mecha
niczną orkę. Vi’ związku z tym zostały przemieszczone poszcze
gólne fragmenty konstrukcji wału oraz ułamki naczyń znajdu
jące się w jego górnej partii. Warstwę kulturową nie prze
mieszaną można było zaobserwować na głębokości 38-42 cm. 
Fragmenty przepalonych bierwion będące pozostałością drew
nianych konstrukcji wskazują, że wał grodziska budowany 
był techniką rusztową. Odkryta w osypisku wału ceramika 
posiada podobne cechy kulturowe i chronologiczne jak ułam
ki naczyń odkryte w latach ubiegłych. Pochodzi z naczyń 
typowych dla górnosląsko-małopolskiej grupy kultury łużyc
kiej.

V/ odległości 100 cm na zachód od wewnętrznego li
ca wału na głębokości 80 cm odkryto skarb ozdób z brązu. 
Inwentarz jego składał się z następujących przedmiotów:
5 naszyjników z podwójnego skośnie żłobkowanego drutu z koń
cami zahaczonymi o siebie, 1 naszyjnika z potrójnego żłobko
wanego drutu, 1 naszyjnika otwartego z okrągłego skośnie 
żłobkowanego drutu, 4 bransolety otwarte z płasko wypukłej 
taśmy, 2 bransolety spiralne z wąskiej wypukłej taśmy, 1 
pierścionka spiralnego z płasko wypukłej taśmy, 10 zawie
szek V/ kształcie koła, 34 guzki z uszkami, 91 ozdób w kształ
cie rombu, 2 zawieszki w kształcie ósemki, 1 paciorek rurko
waty, 1 fragment zawieszki wykonanej z grubej brązowej płytki, 
72 zawieszek spiralnych z okrągłego drutu, 2 sierpy z brązu 
typu łużyckiego i kilkudziesięciu ułamków naczyń, z których 
wyróżniono 4 różne typy.

Kontynuowano także badania v mieszkalnej części 
osady. Odkryto chatę z paleniskiem o wymiarach 10,8 x 4 m 
oraz 1 jamę odpadkową o wymiarach 80 x 64 cm. We wnętrzu 
chaty znaleziono dużą ilość ułamków naczyń kultury łużydkiej, 
polepę, kości zwierzęce oraz zamkniętą bransoletę z okrągłe
go brązowego drutu. Jama odpadkowa zawierała tylko ułamki 
naczyn i kilka grudek polepy.
TUR DOLNY-BUSINA, gm.Michałów 
woj.kieleckie 
Stanowisko 1
WIELKI WH.CZ, gra.Grudziądz 
woj.toruńskie 
Stanowisko 10
WIEPRZEG 
woj.zamojski^
Stanowisko 1

122

WIERZBOWA, gm.Wartkowice
woj.sieradzkie
Stanowisko 1

patrz
epoka brązu

patrz
okres lateński

patrz
epoka brązu

Uniwersytet Łódzki 
Katedra Archeologii


