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Do najcennleJazyoh zabytków metalowych należąs profilowane 
brązowe okucie końoa paea, brązowy półfabrykat do fibuli brązo
wej oraz brązowa fibula zbliżona do typu Almgren, grupa VII, nr 
210. Fibula ta datuje to etanowleko na początek fasy C1 /wg. 
Iggersa/ /■ 1 poł, III w./ i jednooześnie potwierdza równoosea- 
nośó osady i odkrytych poprzednio dwóch grobów książęoych dato
wanych wg oetatnloh ustaleń na pierwsze dziesiątki let III w.

Przewiduje eią kontynuację badań w następnych sezonach 
wykopałi akowy oh•

RACICE, pow. Inowrooław Instytut Hlatorii Kultury
Stanowisko 3 1 4  Materialnej FAM

Badania prowadziła mgr Bożena Danlelosyk. Finan
sował IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Osada z
okresu neolitu i wpływów rsymskloh.

W związku z realizacją zagadnień dotyczących zmian w eksplo
atacji środowiska geograficznego w regionie górnej Noteci podjęto 
badania sondażowe, mająoe wstępnie określić ohronologlę i charak
ter stanowisk* wytyozonyoh podczas kompleksowych badań powierzch
niowych. V 1968 roku przeprowadzono eondaże m.ln. na etanowlakaoh 
3 1 4 w Raoicach pow. Inowrocław.

Sondaże w Raoicach na stanowisku 3 dostarczyły danych o osad
nictwie na tym terenie. Odkryto mianowicie jemy z ceramiką neoli
tyczną /kultura pucharów lejkowatych/ oraz Jamę z fragmentami na
czyń ze starszego okresu wpływów rzymekloh.

Równocześnie przeprowadzono sondaże na odległym o 500 m eta- 
nowiaku 4. Stwierdzono tam istnienie osadnictwa z okresu wpływdw
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rzymakioh. W trzeoh małyoh sondażaoh uohwyoono warstwę kulturową 
zawierającą oeramlkę 1 kośol. Planuje alę również przeprowadzenie 
1 na tyn stanowisku badań mająoyoh określló zasiąg osady.

RADŁO!IGI, pow. Oława patrz okras wpływów rzyaskioh

RU21, pow. Oolub-Dobrzyń Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Bydgoszczy

Badanie prowadziła mgr Olga Romanowska. Finansował 
WK2 w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko 
z okresu wpływów rsymskloh.

8tenowlzko znajduje się ok. 3 km w kierunku północno-zachod
nim od wel Ruże. Zlokalizowane jezt na niewielkim wzniesieniu, do 
którego od wechodu i południe prsylegają tereny podmokłe.

Z uwagi na płytkie zaleganie grobów, stanowisko było systema
tycznie niszosone przez orkę. Właśolclel stanowiska kilka lat temu 
w trakole orki wykopał grób poplelnioowy, a jego sawartośó - dwie 
bransolety żmljowate, oeramlkę 1 prsęśllk, przekazał Katedrze Ar
cheologii Polski UMK w Toruniu.

W trakole ratownlosyoh badań odkryto 12 grobów olałopalnyoh, 
poplelnloowo-Jamowyoh, przeważnie s obstawą kamienną oras resztki 
łąwy kamiennej, okładającej się z około 10 warstw kamieni polnych, 
stanowiącej podstawę etosu przy ciałopaleniu.

Na wyposażenie grobów złożyły się zapinki brązowe, fragm. 
okoć, fragm. grzebienia, prsęśllk 1 ceramika. Zapinki brązowe eą 
reprezentowane przez dwa typyi kuesowate - TI grupa Almgrena - III


