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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*
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Stanowisko 4b Jest jedńym z 20 stanowisk» odkrytych podczas 
badań powierzchniowych na tdrsnle Jaoewa. Leży ono w centrum wsi 
ok. 500 m od wschodniej grahioy Inowrocławia 1 ok. 1*5 km na po
łudnie od szosy Inowrocław-4oruń.

Wykop sondażowy stwierdził istnienie grubej warstwy kultu
rowej» przesyconej dużą ilośoią zabytków» świadczącej o inten
sywnym i długotrwałym zamieszkaniu osady w okresie rzymskim.
W toku badań udało się stwierdzić miejscową obróbką rogu 1 kości 
oraz bursztynu. Wyraźnym dowodem produkcji wyrobów bursztynowych 
jest zestaw znalezisk! kilka bryłek surowoa» półwytwory oraz duże. 
llośoi odpadów produkcyjnych* w postaci drobnych strużyn bunszty- 
nu 1 lioznych» znlszosonyoh w czasie pracy przedmiotów. Warsztat 
jaoewskl nastawiony był głównie na wyrób paolorków. W oparolu o 
znaleziska można odtworzyć cykl produkcyjny. Być może» spośród 
zabytków żelaznych uda się wydzielić narzędzia używane do obróbki 
bursztynu. Bardzo silna koncentracja znalezisk bursztynowyoh w 
jednym miejscu przy zupełnym ich braku» względnie minimalnej iloś
ci« w innych partiach wykopu» oraz analiza układu stratygraficzne
go* pozwala sądzić* iż natrafiono na miejsce samej pracowni. Pa
ciorki bursztynowe były przedmiotem wymiany nie tylko lokalnej 
ale 1 dalekosiężnej* o czym mówi znalezienie w praoowni muszelki 
Kaurl* z nad morza Czarnego» dużego paciorka szklanego z Italii 
oraz fragmentu naczynia terra sigillata. W odległości ok. 10 m 
od warsztatu bursztyniarskiego odkryto pracownię obróbki rogu 
1 kości. Mieściła się ona w dużej półziemiance» kształtu owalnego* 
o wymiarach 4*5 z 4 m* w której stwierdzono dość duże skupisko 
fragmentów rogu* odpady surowca* półwytwory oraz zniszczone przed
mioty. Delikatna* płaska kostka o bogato zdobionej powierzchni 
była prawdopodobnie efektem tej produkcji. W sąsiedztwie ziemian-
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kl odsłonięto ciekawy obiekt - prawdopodobnie piec, zwieńczony 
glinianą kopułą, wspartą na drewnianej konstrukcji. W warstwie 
kulturowej znaleziono wiele oeramlkl /w tym prawie 3 całe nar 
otynka/, kodci zwierzęce, kilka przęśllków i fragmenty przedmio
tów żelaznych. Wdród ceramiki są fragmenty naczyń zarówno deli
katnych, regularnych, o czarnej powlerzohnl jak i prymitywniej
szych, brunatnych, o powierzchni chropowatej.

W ćwietle tegorocznych badań wstępnych nie ulega wątpliwod- 
ol, iż omawiana oaada winna zostań poddana azereeya, ayetematyos- 
nyn badaniom wykopaliskowym. W  szozególnodci należałoby wyeksplo
rować do końoą, odkrytą we fragmencie, pracownią obróbki burszty
nu.

JAWORZB, pow. Wąbrzeźno Muzeum w Grudziądzu

Badania prowadził mgr Ryszard Bogumolaki. finanso
wał WEZ w Bydgoezozy. Omentarzyako a okresu wpływów 
rzymskioh.

Cmentarzysko położone jeet .na plassozyetya wzniesieniu, te
ren znajduje aię ozędciowo pod uprawą, ozędoiowo zad pełni rolę 
piaćnioy, w związku z tym atanowiako narażone było na systema
tyczne niszczenie.

Tegoroczne badania miały charakter dorywczy, trwały tylko 
12 .dni /1-13.YII/I ograniczono aię wyłącznie do trseoh rowów 
zwiadowozych o ezer.l m i dł. 25 Szurfy sytuowano w połud
niowej partii wzniesienia, najbliżej miejsca wybierania piasku.

W wyniku podjętych prac natrafiono, opróos dodń dużej llodoi


