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GRU0ZN0, pow. Swlecle 
Stanowisko 1» 2

Muzeum w Grudziądzu 1 Katedra 
Archeologii Polski Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania prowadzili! mgr Ryszard Boguwolski 1 mgr Ge
rard Wilke. Finansowali i WKZ w Bydgoszczy» Muzeum w 
Grudziądzu i PRN w Swieciu. Wczesnośredniowieczne
cmentarzyska /IX-X w.» XIII-XIV w./.osada /IX-X w./ 
i grodzisko /IX-XI w./«

Stanowisko 1
W 1967 roku zakończono ratownicze prace wykopaliskowe na 

cmentarzysku wosesnośrednlowleoznym w Grucznle» datowanym na XII- 
XIII wiek» osiągając wyraźnie jego krańcowe partie. Pod pochówka
mi szkieletowymi odkryto również 39 jam osadnlczyoh należących do 
egzystującej tutaj w H - X  wieku osady otwartej. Zamierzeniem tego- 
rooznych badań było odsłonięcie dalszych częśol tej osady. W za
łożonych dwóoh wykopaoh /ar 109» ów.O, ar 129. ów.A/o wymiarach 
4 »3 x 4 »5 m.pod warstwą kulturową /w-wa II/ natrafiono na półzie- 
mlankę» zawierającą w dwóch pozlomaoh resztki dużych palenisk, oraz 
ślady pionowo wkopanyoh słupków.

Odsłonięte dwa poziomy osadnicze dostarczyły obok kilku in
nych zabytków dużo materiału oeramloznego# w świetle którego pół- 
elemlankę datować można na IX-X wieku, zaś warstwę II na okres 
XII-XIII wieku.

atanowisko 2

W związku z dalszą realizacją planu badań nad wczesnośred
niowiecznym osadnictwem mlędzyrseczy Gwdy 1 Wisły przeprowadzono 
wstępne prace wykopaliskowe na grodzisku w Grucznle.
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Wykonano praca pomiarowe, rozpoznanie obiektu 1 powiązanie 
go z resztą dużego wczesnośredniowiecznego 1 średniowiecznego ze- 
npołu osadniczego. Grodzisko leży w środkowej części wsi, obok 
kościoła św. Jana, obejmuje odciętą od reszty najbardziej wynio
słą ozęśd wysoczyzny wzgórza morenowego /ok. 3 0 m wys.wagi./. 
Kształt ma nieregularnego owalu, otoczone Jest wałem rysująoym 
się wyraśnie na całym obwodzie poza częścią wschodnią, w tym też 
kierunku opada wklęsły majdan. Wał najbardziej czytelny jest w 
części północnej, gdzie osiąga wysokość około 4 m od poziomu maj
danu. lozmlary majdanu według obecnego stanu zachowania, wynoszą 
około 30 x 50 m.

Założono dwa wykopy, pierwszy w środkowej ozęśol grodziska 
/4x3m/, drugi w częśol zachodniej /4,5x4,5m/, wmiejsou wewnętrz
nego rozsyplska wału. W  wykopie pierssym /1/ zamiast spodziewanej 
wewnętrznej zabudowy grodu, odkryto 50 pochówków sskleletowyoh za* 
legająoych w trzech poalomaoh, etanowląoyoh oaęść cmentarzyska e- 
gsystującego Już po upadku grodu. Wykop drugi /11/ pozwolił na 
odkryoie interesującego układu stratygraficznego o trzynastu war- 
stwaoh kulturowyoh, zalegająoyoh na głębokość 3,9 m. Tworzyły one 
wewnętrzne rozsyplsko wału obronnego snissosonego gwałtownym poża
rem, kryjące pod zgliszczami relikty wewnętrznej zabudowy grodu* 
Wykop ten dostarosył obok groolka strzały z zadziorami 1 bełtu 
kuszy, niewielką ilość materiału ceramioznego /ułamki naosyń ręos- 
nie lepionych, górą obtaosanych/.

W  świetle dotychczasowych materiałów omentarzysko zlokalizo
wane na majdanie grodziska datować możha na XIII-XI7 wiek, grodzi
sko zaś w ramach chronologicznych IX-XI wieku.


