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tynuację badań w roku przyezłym.

INOWROCŁAW - miasto 1 powiat patrz wczesne średniowiecze

INOWROCŁAW-SZYMBORZE Katedra Archeologii Pradziejowej
i Wczesnośredniowiecznej UAM 
Muzeum im.J.Kasprowicza w Ino
wrocławiu

Badania prowadziła dr Aleksandra Cofta-Bronlewska 
/autorka sprawozdania/, mgr J.Dąbrowska imgr Cz. 
Sikorski. Finansował Wojewódzki Zarząd Budowy Dróg 
Publicznych w Bydgoszczy. Pierwszy sezon badań. 
Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich.

Ratownioze badania podjęto w związku z przebudową drogi Ło- 
jewo-Szymborze. Stanowisko Szymbórze 1 znajduje się na rozległym 
wzgórzu, wśród podmokłych łąk doliny Noteci, na okraju Szymborza, 
tuż przy granicy Sikorowa i Łojewa. Wschodni stok wzgórza podoho- 
dzi niemal do cieku wodnego, płynącego z płn. zachodu 1 wpadają
cego do Jeziora Szarlej. Wzgórze należy do bardzo nielicznych 
wzniesień szerokiego pasa rozległej niziny nadnoteoklej.Llosy ono 
30 ha powierzchni i osiąga 85 m n.p.m., górując nad okolicą docho
dzącą zaledwie do 80 m n.p.m. Stanowisko uległo ogromnemu zniszcze
niu przede wszystkim z powodu wybierania plasku. Znane Jest ono z 
literatury i wzmianek archiwalnyoh Jako stanowisko wielokulturowe. 
Przypadkowe odkrycia dotyczyły epoki neolitu i wszystkich okresów 
epoki żelaza po wczesne średniowieoze. Badania pozwoliły stwier—
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dsló Bni8zcz.nl. 1 obrabowanie większości grobów oraz silne zakłó
cenie pierwotnego układu stratygraficznego i przemieszczenie wie
lu zabytków.

pNa powierzchni ca 600 m odkryto 46 grobów, w zdeoydowanej 
wlękazośol pochodzącyoh ze starszego 1 młodszego okresu rzymskie
go. Na podkreślenia zasługuje fakt wepółwyatępowania pochówków 
szkieletowyoh i ciałopalnyoh. Wśród tyoh ostatnich przeważały 
groby jamowe. Groby nleznlazozona 1 nieobrabowane charakteryzowa
ły elą bogatym wyposażaniem, niezależnie od obrządu 1 formy gro
bu* Z oiekawazyoh zabytków wymienić należy: brązowe sitko impor
towana, naszyjnik z paciorków azklanyoh, złoty pierścionek, umba, 
groty oszczepów /jeden z rytym ornamentem na tulej.oe/, grzebienie 
kościane, imacze tarczy, okucia poohwy mleoza, klucze żelazne, 
fibule żelazne i brązowe oraz szereg naczyń.

Wzgórze etan* Szymborze 1 jeat już w 75 % zniwelowana* Pozo
stała jedynie, względnie dobrze zaohowana, jego partia zaohodnla 
oraz mały wyolnek atoku płd.wsoh* Z uwagi na dużą wartość obiektu 
należałoby podjąć w najbliższym sezonie intensywna, ayatematyozne 
praoa wykopaliskowa, doprowadzające do całkowitej akaploraojl za- 
ohowanyoh dotąd oząśol omentarzyska.

JACEWO, pow. Inowrocław Katedra Archeologii Prądziejo-
Stanowiako 4 b wej i Wczesnośredniowiecznej UAM

Muzeum im*J.Kaaprowioza w Ino
wrocławiu.

Badania prowadziła dr Aleksandra Cofta-Broniawaka. 
Finansowało PPRN w Inowrocławiu. Pierwszy sezon ba
dań. Osada z okresu wpływów rzymakloh*


