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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

R U 21, 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
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w.n.e. i trapezowate - II grupa Almgrena - II/III w. n.e*
Oeramika z omawianego stanowiska pod względem techniki 1 for
my należy do dziedzlotwa poprzednioh okresów kultury pomorskiej*
Szczególnie dotyczy to naozyń brunatnyoh» które swoją przysadzlstośclą o zaokrąglonym profilu są typowe dla regionalnej produkoji
półnoonych ziem Polski* Dotyczy to także popielnic* mis i kubków*
Ha podstawie ww materiału 1 form pochówków onentarzysko w
Ruży» pow* Golub-Dobrzyń można datowaó na III w. n.e. Ponieważ
przebadany teren stanowi tylko mały wyolnek olbrzymiego /w dużej
ozęści zniszczonego/ cmentarzyska» można przypuszczać» że odkryte ,
pochówki mogą reprezentować tylko jedną fasą istnienia omentarsyska. Dalsze badania» planowane w przyszłym roku» być może skorygują
podaną wyżej chronologią 1 uzupełnią wiadomości o tym bogatym
omentarzysku.

RYBHA» pow* Brzeg

patrz okres halsstamkl

SARHAKI» pow* łosloe

Zakład Badań Polskiego Śred
niowiecza Uniwersytetu War
szawskiego 1 Politechniki
Warszawskiej

Badania prowadził dr Andrzej Kempiety. Finansował
WKZ w Warszawie. Drugi /ostatni/ sezon badań.
Cmentarzysko z późnego okresu wpływów rzymskloh*

W roku 1968 zakończono ratownicze badania silnie zniszczonej»
wschodniej partii cmentarza położonego na stoku morenowego wzgórza*

