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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 Sobiejuchach podjąta 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 Sobiejuchach^ 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, dendrochnologlcznych. 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.
SОСНАСZEW-BORYSZ EW
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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 idokonano 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 5 Ł « e ,
ŚMIGIEL
ul. Ogrodowa 34/25 .
WARS ZAHA-JULIANÓW
Stanowisko 3
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okres nowożytny
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 prawobrzeinej tera.ie Wisiy, « .trefle paea niewielkich wydzi. » ranach adari zweryfikacyjnych otwarto wykopy
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ο î^ctn.J po*1ttrichni około 155 ■*, » ktöryoh. Dli Ktwteiäiono тгу*й» oBtoJttdir. H*tr»iiono na vor■tv. kulturow», słabo łrtdocaną, o ni ч±aro ici 10-15 on, i.wter«J*eej ntmielŁte iloict oaranlkl.
И let byt Ucina fraęnenŁy ceramiki inalatïona ir varatwle kulturom j o cat t i n t ornej росЬоЛщ t naczyrt kultury łużyckiej, okresu halsztackiego.
Materiały znajdują sią w PAK PAŁ û / K i r n m «
Badania nie b<dą kontynuowane,
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Pracownia Archeologiczno-Konservatorнка
Odd zlat w Warszawie
Badaniami klarowała ®gr »larla Kulisiewicz-Kubielas, Fi
nansował Konserwator Zabytków я, at* W a r n вwy, Pierwszy
sezon badad* Osada kultury- łużyckiej z okreau hals*tackiego.

Stanowisko ujawniona zostało podczas badart powierzchniowych przeprowadzonych w 1976 r. w
czasie realizacji ΛΖΡ tematu» “Mapa archeologiczna tfarsrawy".
Osada usytuowana jest na prawobrzeżnej terasie Wisty, w odległości ok, 4ÛÛ n na wschód od rzeki,
300 a na zachód od zabudowali miejscowości Julianów 1 ok-. 300 m na południe od stanowiska 3. Zajmuje
piaszczysta wzniesienie. Wykopy wytyczone były w północno-wschodniej części wydmy. Przebadano ob
szar 230 o2 1 wyeksplorowano 23 obiektów - jamy zasobowe-odpadowe. Większość obiektów zalegała bar
dzo płytko na głębokości od 20 do 3S cm. Zarysy jam w rzutach, poziomych, byty w przybliżeniu owalne
lub okrągłe, w profilach zaś nleckowate* Fypelalska w postaci bronatnoszarej, szarej 1 czarnej zie
mi miały zróżnicowaną miąższość - od kilkunastu do '70 cm ± zawierały dośó liczne ułamki ceramiki,
półwytwory krzemienne, a takie bryłki polepy, kości zwierzęce 1 węgielki drzewne.
Na podstawie wstępnej analizy materiału ceramicznego badane stanowisko należy określić jako osadą
kultury łużyckiej t okresu halsztackiego.
Materiały znajdują sią w p a k PKS O/Narszawa,
Badania,nie będą kontynuowane.
NABSZAHA-JULIANÓtf
Stanowisko 11

PP Pracownie Konserwacji zabytków
Pracownie Archeologiczno-Konserwatorska
Oddział w Warszawie
Badaniami kierowała mgr Karla Kulisiewicz-BihtelnB. Finan
sował Konserwator lahytków m.st, Warszawy, Pierwszy se
zon badart. Osada kultury łużyckiej % okresu halsztackiego.

Badane stanowisko odkryta zostało w 1976 г . w czasie wykonywania AZf' tm&atu "Mapa archeolo
giczna warszawy".
Osada znajduje sią w południowo-zachodniej partii piaszczystego wzniesienia, na prawobrzeżnej, nad za
lewowej terasie Wisły, w с ległoścl Ok. 15Û m na zachód od zafiudowart miejscowości óullanów oraz ok,
200 a na południowy-zachód od stanowiska 3. Wzniesienie to zostało w znacznym stopniu zniszczone
2
przez lokalizację tam ogródków działkowych. Odsłonięto powierzchnią 57(3 m . odkryto 1 wyaksplorowano 26 obiektów, są to jamy o charakterze gospodarczym, zarysy w planacli w przybliżeniu owalne w pro
filach nleckowate, o wypeiniskacb. brunatnych, szarych lub czarnych. Z obiektów; 1 warstwy kulturowej
pozyskano ïmî* ilości materiału zabytkowego» ułamki ceramiki, grudki polepy, kości zwierzęce, wę
gielki dr*, i* a takie półwytwory s krzemienia* Fragmenty- ceramiki pochodzą z naczyrt o chropowalo
nych 1 zagładzonych powierzchniach, zdobionych dziurkami podkrawednyml, rzadziej listwami plastycz
nymi z odciskami palcowymi, z garnków jajowatych, mis oraz talerzy.

