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G R O C Z S O ,  Muzeum w Grudziądzu
pow. Śwleole

Badania prowadził mgr Ryszard Boguwolakl, finansowali - 
WZK w Rydgoszozy, Muzeum w Grudziądzu, Katedra antropologii 
UMK w Toruniu.

Tegoroozne badania wykopaliskowe na cmentarzysku wczesno
średniowiecznym w Grucznie, nad Wisłą były kontynuacją prao 
prowadzonych kolejno przez trzy sezony począwszy od 1964 roku. 
Bleżąoy sezon aroheologlczny stanowił ostateczne zakoćozenle 
badać na tym stanowisku.

Rezultaty ozteroletnioh prao wykopaliskowyoh przedstawia
ją Blę naatępująooi
1. zbadano łąoznie 26 arów powierzchni
2. odkryto 460 grobów (szkieletowyoh), z tego 212 w roku 1967,
3. wyeksplorowano znaozną liczbę zabytków archeologicznyoht 

kilkadziesiąt plerśolonków, kabłączków skroniowyoh, noży, 
ponad trzy tyeląoe koralików azklanyoh, 7 brakteatów z XIII 
w., kilka metalowyoh igieł do azyola, brązowe okucia poohe- 
wek, 8 wisiorków dzwoneczkowatyoh, kilka kolczyków metalo
wyoh, krzyżyki metalowe, tnedallonikl, bransolety, naszyjni
ki, przęśllki, fragmenty sitek glinianyoh. - Wszystko to z 
okresu wozesnego średniowieoza. Ponadto 1 fibulę z okresu 
wędrówek ludów, oraz 1 parę ostróg. Oprócz oeramlkl wczes

nośredniowiecznej znaleziono skupiska oeramlki kultury pooha-
rów lejkowatyoh i kultury łużyckiej,

4. zdobyto oenny materiał antropologiczny, potrzebny do od
tworzenia ówozesnyoh warunków demografloznyoh.

5. wyeksplorowano 39 jam osadniozyoh (IX-X w.).
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Materiał uzyskany s omawianego omentarzyeka datowany jest 
na III - IHI wiek.

H i 0 K I, pow. Bielsk Konserwator Zabytków Arohe-
Podlaakl ologlosnyoh w Białymstoku

Badania prowadził dr* \Y o jole oh Szymaóaki, w okresie od 
dn. 4.Z do dn.13.1, finansował WKZ w Białymstoku.

Badania miały oharaktar wstępnego rozpoznania na grodzis
ku o kształols owalnego wzgórka ze stromymi zboozaml 1 płaską 
platformą górną, na przestrzeni 130 m̂ . Zaaadnlosą ozęóó stano
wią nawarstwiania wosesnośrednlowieozns s 71 w. 1 mniej liozna 
późniejsze z U  w. Sporadycznie występują zabytki starsze, od 
neolitu po okres wpływów rzymakioh. W oentralnej partii grodzis
ka stwierdzono po zdjęolu warstwy humusu oaleo.

W ozęóoi południowo-zachodniej w bezpośrednim sąsiedztwie 
krawędzi, a oeęśolowo na stoku, odkryto na przestrzeni około 
22 m warstwę kulturową maksymalnej miążazoóol do 60 om, zawie
ra Jąoą m.in. ślad zabudowy w poataol palenisk z wykładką ka
mienną 1 jam po ełupaoh oraz nikłe resztki spalonej konstruk
cji drewnianej.

Odkryto głównie llozne fragmenty typowej słowladsklej oe^ 
ramlki oałkowiole ręcznej roboty z VI w., przęśllkl gliniane, 
kamienną foremkę odlenniozą, fragment pólkosza, osęśó osełki 
oraz kośol zwierzęoe ozęóolowo ze śladami przepalenia.

W ozęśol północnó-weohodnlej platformy grodziska odkryto 
tui przy krawędzi rów eserokośoi górą oa 3 zagłębiony w zie
mię na oa 2 m, zawierajtoy na dnia fragmenty oeramlkl z XI w.


