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HENRYK MACHAJEWSKI, MARCIN MACIEJEWSKl, RAFAŁ NIEDZWIECKI

Wyniki badań na cmentarzysku kultury
jastorfskiej w Rosku, gmina Wieleń,

woj.wie]kopolskie

Dorzecze środkowej Noteci , zwłaszcza okolice Wielenia, Wrzeszczyny , Roska, Gulcza
i Czamkowa, należały w epoce brązu do wyjątkowo gęsto zasiedlonych (M. Kaczmarek
2002). Sytuacja ta uległa zmianie w okresie halsztackim, kiedy to wszystkie funkcjonują-
ce  tam już  od  111  lub  IV  okresu  epoki  brązu  cmentarzyska  sukcesywnie  porzucano.
W konsekwencji u schyłku okresu halsztackiego i okresie przedrzymskim nastąpiło wy-
raźne rozrzedzenie sieci osadniczej . Tworzenie nowego układu osadniczego wiązało się
z pojawieniem się tam ludności kultury jastorfskiej . Nieliczne pozostałości po osadnictwie
tej kultury, to pojedyncze groby, niewielkie osady i kilka luźnych znalezisk.

Na jeden z grobów ludności tej kultury natrafiono przypadkowo w Rosku. W  1897 r.
R.(?) Nowak, miejscowy nauczyciel , wytrawny zbieracz i kolekcjoner zabytków archeolo-

gicznych, które jeszcze w okresie międzywojennym przekazał swoje zbiory do Bydgosz-
czy i Wągrowca, odkrył grób ciałopalny na polu wówczas należącym do rodziny Waśko
mieszkającej w Rosku. Z pozostawionego opisu można wnioskować, że był to grób ciało-

palny jamowy z resztkami stosu (archiwum Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, tecz-
ka nr 168). Zabytki pochodzące z grobu jeszcze w XIX w. trafiły do Museum fur Vólker-
kunde w Berlinie (Id  1672-1673). Kilkakrotnie je publikowano, nigdy nie omawiano ich

jednak jako zespołu (Kostrzewski  1919, t. H, s.1, 20; Kostrzewski  1923, s.155 , ryc. 525,
538,156, ryc. 540. Por. Dąbrowska 1988, s. 258, nr 584).

Od czasu odkrycia grobu aż do 2002 r. nie przeprowadzono na tym cmentarzysku żad-
nej penetracji archeologicznej. Dopiero w 2002 r., w związku z pracami wykopaliskowy-
mi w Rosku, prowadzonymi przez Zespół Archeologów z Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, w miejscu znalezienia skarbu przedmiotów brązowych (Macha-

jewski 2003). zlokalizowano miejsce odkrycia pochówku i wykonano tam krótkotrwałe
prace wykopaliskowe. Prace wykopaliskowe finansowała Gmina Wieleń.

Cmentarzysko (stan. 7) usytuowane było na niewielkim wyniesieniu, obecnie zale-
sionym, między linia kolejową prowadzącą z Wielenia do Czamkowa, obecnie już zli-
kwidowaną, a szosą z Roska do Białej. W 2002 r. założono kilka wykopów o łącznej po-
wierzchni  150 m2. W ich obrębie natrafiono jedynie na dwa niewielkie skupienia kilku
małych kamieni , wokół których nie stwierdzono ewidentnych śladów po grobach. Jedy-
nie w warstwie humusowej odkryto 5 fragmentów ceramiki , którą ogólnie łączyć można
z wczesną epoką żelaza. Niewykluczone zatem, że cmentarzysko w Rosku, podobnie jak
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inne tego typu znaleziska jastorfskie z Wielkopolski (Machajewski, Walkiewicz  I 993)`
mogło skladać się z kilku pochówków o trudnym do określenia układzie. Uwzględniając
fakt. że teren owego cmentarzyska jeszcze w latach 20. XX w. zalesiono a w późiiiejszym
czasie w jego pobliżu wytyczono szosę i linię kolejową jest nie wykluczone, że eweiitu-
alne dalsze groby mogły ulec zniszczeniu.

Grób odkryty w  1897 r.:
Grób 1  Oamowy z resztkami stosu) -brak informacji o wymiarach i sposobie ułoże-

nia wyposażenia w grobie.
Inwentarz:
-dwie identyczne zapinki żelazne, długości 5,1 cm, z kulką na nóżce, odmiany A wg

J. Kostrzewskiego (tabl.1: 2),

!#Ł.uR(°#°j'.PK%#2:at:#j°rgs2k3°,-:[icj8,n;Cck.i;5#,P503S€,Z::g;3;:.bg4ol)-2żelazo.A~zdjęciezabwków
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*y:óZ.e:rzzuyEtaabdyYwW.k3:ZM%tifenrjęg°9Zf,°s%ła4?CAubsE.k;yejprzyzapinkachzokresuprzedrzymskiego

-łańcuszek żelazny, długości okolo 25 cm. składający się z taśmowatych okrągłych

ogniwek (tabl.1: A).
-trójdzielna klamra żelazna z łącznikiem w postaci okrąglego pierścienia. typu 1 wg

J. Kostrzewskiego (tabl.1:  1).
Chronologia : faza A l młodszego okresu przedrzymskiego.
Podstawą do datowania grobu były krótkie zapinki odmiany A wg J. Kostrzewskiego

charakterystyczne zasadniczo dla fazy A1, ale z uwagi że owe fibule reprezentują krót-
kie jej warianty, to w zespołach kultury przeworskiej mogą występować jeszcze w fazie
A2 (Dąbrowska 1988. s. 20). natomiast w zespołach kultury jastorfskiej pojawiają się je-
dynie w fazie Ripdorf odpowiadającej fazie Al (Wołągiewicz 1981, s.192).
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Z kolei trój.dzielne klamry, wywodzone z kręgu jastorfskiego, spotykane były w gro-
bach przez calą młodszą fazę okresu przedrzymskiego sporadycznie nawet jeszcze w po-
czątkach wczesnego okresu rzymskiego (Kostrzewski  1919. s. 55; Wiloch  1995, s. 21 :
Machajewski2001).

Odkryty w Rosku żelazny łańcuszek łączący dwie zapinki, j.ak się zdaj.e, zwyczaj ob-
cy tradycji przeworskiej w okresie przedrzymskim, najwyraźniej nawiązuje do zwycza-
jów z kręgu jastorfskiego, gdzie podobne łańcuszki używano do łączenia płytkowatych
ozdób lub zapinek (ryc. 2). W kulturze jastorfskiej rozległe skupienie owych ozdób. da-
towane na wczesny i młodszy okres przedrzymski, znajduje się w dorzeczu środkowej
Łaby i Hawel, a więc bezpośrednio na zachód od pradoliny Noteci, gdzie zlokalizowane

jest Rosko (Keiling 1968. s.163, Abb. 2).
0 rodzaju groby odkrytego w Rosku wiemy tylko tyle, że był to pochówek jamowy

z resztkami stosu, a więc grób spotykany na cmentarzyskach w okresie przedrzymskim
w na Pomorzu oraz na terenach zajmowanych wówczas przez kulturę przeworską (Ma-
chajewski 2002 , s. 271-283).

Reasumując, grób z Roska datować można zasadniczo na fazę A l  młodszego okresu
przedrzymskiego. W ujęciu kulturowym jego wyposażenie najwyraźniej przypomina e]e-
menty spotykane w grobach kultury jastorfskiej.
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Die Ergebrtisse der Untersucl®ungen auf dem GrtibeTfeld der
JastorfKulturinRosko,Gem.CHarnkowsko-TrĘcianecki

Das Graberfeld in Rosko ist seit 1897 bekannt, wenn dort zufillig ein Brandgrab mit
folgenden Beigaben freigelegt wurde: zwei mit einer Kette verbundenen Fibeln, eine Rie-
menschnalle und Knochenuberreste. Die Verifikation der Archivdaten und eine Gelan-
depenetration haben im Jahre 2002 zur Lokalisierung dieses Graberfeldes zugeffihrt. Dort
wurden die kurz dauemden Ausgrabungen durchgeffihrt. Es wurden aber keine weiteren
Griber gefunden. Heutzutage ist das Graberfeld vóllig zerstórt.


