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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 przysadzls- 
tośclą 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 omentarsys- 
ka. 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*
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Cała wierzchołkowa i zachodnia ozęśó wzgórza została Już wozeŚ- 
niej wybrana w wyniku eksploatacji żwiru i pisaku. Jak wynika a 
relacji i woześnieJuzyoh odkryć pierwotny obezar cmentarza obej
mował również zniszczone partie wzgórza 1 dlatego przyjąć należy, 
że uratowany i przebadyn teren reprezentuje zaledwie fragment zna- 
oznle rozlegleJezego obiektu.

Łącznie, w ciągu dwóoh sezonów badawczyoh, znaleziono 52 gro
by z poohówkaml ciałopalnymi 1 szkieletowymi. Większość grobów za
legała bardzo płytko pod ziemią 1 z tego powodu były one śle zaoho- 
wane. Ozęśó jednak dostarozyła kompletnyoh i dobrze saohowanyeh 
zespołów, zwłaszcza kiedy ohodzl o poohówkl ciałopalne poplelnioo- 
we 1 szkieletowe. Stosunek ciałopalnych do szkieletowych wynosis 
39t13, to jest 2 5% ogółu poohówków należało do odmiany szkieleto
wej. Wlękezośó tych poohówków zawierała ezozątki dzieol.

Na podstawie.zachowanego materiału rozpiętość chronologiczną 
cmentarze da alę określić na ozae od sohyłku okresu do Cg.
Wezyetkle zeohowane fibule należą do typu z podwiniętą nóżką, ale 
niektóre inne zabytki metalowe 1 ceramika wskazują, że poózątkl 
użytkowania obiektu przypadają na sohyłek starszego okresu rzym
skiego.

SIEMTECHOW, pow. Łaek patrs okree halaztaekl

SŁUPIA NOWA, pow. Bodzentyn 
/Góry Świętokrzyskie/ 
Stanowieko 10

Muzeum Aroheologloane 
w Krakowie


