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1968

- 171 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 wątpliwodol, iż omawiana oaada winna zostań poddana azereeya, ayetematyosnyn 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

- 172 materiałów luźnych, na zaledwie dwa groby jamowa, moono zniszczo
ne 1 zniwelowana przez orką. Uzyskano głównie materiał oeramiosny, przede wazyatkim późnorzymaki, oraz stosunkowo dużą ilośó
stopów szkła, kilka małych ułamków zapinek brązowyoh, fragment
grzebienia 1 prząźlik gliniany. Ha uwagą zasługuje grób szkiele
towy, odkryty przypadkowo na tym cmentarzysku w 1965

Wyposa

żony on był w dwie ostrogi 1 fibulę brązową /kuazowatą/, datowaną
na młodszy podokras rzymski.
Wstępna analiza materiału zabytkowego pozwala ustalić chro
nologię badanego cmentarzyeka na III-IV wiek n.e.

JWDRZBJOW - powiat

patrs okres paleolitu 1 mezolit*

KASZOWO, pow. Milicz

patrz wczesna źrednlowleoza

KIETLOW, pow. Góra Śląska

Muzeum Archeologiozna
we Wrocławiu

Badania prowadziła mgr Joanna Domańska przy współu
dziale mgr Jadwigi Bukowskiej. Pierwszy sezon badań.
Osada z okresu wpływów rzymskich /kultura przeworska/.

W dniach od 5-14 elerpnla 1968 r. przeprowadzono badania
sondażowe osady, znanej w literaturze międzywojennej jako atanowiako 1. Znajduje alę ono w odległości 220 m na półnoony-zachód
od ostatnich zabudowań Kietlowa, przy drodze polnej prowadaąoej

