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V roku przyszłym planuje się kontynuowanie prac.

PRZEWÓZ* pow. Wieluń

Muzeum Archeologiczne

Stanowisko l a

i Etnograficzne w Łodzi

Badania prowadził p* Stanisław Madejski przy
współudziale mgr Ireny Jadczyk* autorki spra
wozdania. Finansowało MAiE w łodzi oraz WKZ w
łodzi. Szósty sezon badań. Oaada z późnego
okresu wpływów rzymakioh. '

We wrześniu prowadzone były badania osady położonej nad eamym brzegiem Warty* na piaszczystej ziemi obfitującej w rudę dar
niowa, badania ekuplły się głównie na osadzie przemysłowej, gdzie
p

przekopano obszar o łącznej powierzchni 150 a . Natrafiono na dom
mieszkalny* W jego wnętrzu w jednym z rogów wystąpiły ślady ognis
ka w postaci zbitej, mocno czarnej ziemi i wypalonego na czerwony
kolor podłoża, ha zewnątrz domu odkryto ślady po słupach.
Frzebadno także jamy wypełnione ciemne ziemią, węgielkami
1 ceramiką. Natrafiono w jednej z nich na dymarkę z dużą zawar
tością żużlas duła żelazna została z niej uprzednio wyjęta. Kon
tynuowana była eksploracja rowu ciągnącego się Już przez 3 odcin
ki,. Rów ten wypełniony był ciemną, wyraźnie przepalona ziemią,
zmieszana z węgielkami i dużymi kawałkami polepy.
Duże ilości ceramiki można podzielić na grubą o chropowatej
powierzchni i Jasnym kolorze, należącą do naczyń zasobowyoh. prze
ważającą w tej osadzie i na cienka, ciemną, o ściankach wygardzo
ny eh, czasem zdobionych.
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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 równooseanośó 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 etanowiaku 4. Stwierdzono tam istnienie osadnictwa z okresu wpływdw

