Małgorzata Kowalczyk
Raciąż, gm. Tuchola, woj. bydgoskie
Informator Archeologiczny : badania 11, 193-194

1977

-

RACIĄŻ, gm.Tuchola
woj.bydgoskie

195
Uniwersytet Łódzki
Katedra Archeologii

Badania prowadsiła mgr Małgorzata Kowalosyk
1 zespół я гашоЬ Pomorskiej Ekspedycji Archeo
logiczna,} UL. Finansował Uniwersytet Łódski
orac Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Dziewiąty
sezon badań· Grodzisko wczesnośredniowieczne
/II-III! w./ - stolioa kaastmlanii.
Prace sykopaliskowe kontynuowano na oblekoie mieszkalnym
we wschodniej oeęścl grodu· Dokończono ekepiorącJę partii
środkowej) gdzie w odcinku półnoono-zaohodnla, od stron; dzie
dzińca odsłonięto wejście do budynku· Wewnątrz obiektu natra
fiono na liosne skupiska kości swler«$oyeh - młodego bydła ro
gatego, świń, saohowane w porządku anatomiosnym· Prsy sskieletaoh odkryto żelaine łańouoby, którymi prawdopodobnie wlękano
bydło.
Eksplorowana osęśĆ budynku sawierała takie skupiska prze
palonych ziam sbÓż - żyta, pszenicy, Jęczulenia oraz liosne
ułamki naozyń s III okresu wczesnego średniowiecza. Hatrafłono
tsż na naczynia a.In, do przechowywania płynów saobowane w ca
łości. Vie wykluczone, ie importowano Je s dolnej Saksonii,ale
należy również się liczyć g moftliwośolą wykonania ioh na Poao.rsu przez oboyob rzemieślników przybyłych a pierwszą falą kolonisaoyjną na te tereny. Z przedolotÓw metalowych znalezio
nych. w tym budynku na uwagę zasługują noże żelazne, groty beltów, obręcze od wiadra drewnianego, gliniana forma odlewnlesa
do wisiorków, sprsącski do pasa, gwoździe budowlane, klucze
oraz nansędzla rybackie.
Wykopy usytuowane w północno-wschodnim narożniku majdanu
wyjaśniły rodzaj Btosowanyob w tej osęśol umocnień wałowych*
nie były one Jednolite na całej długości wałów·
Umocnienie tego odoinka wykonano s poziomo ułożonych drewnianyob bali, tworsąoyoh ścianę oblepioną warstwą gliny· Całość
konstrukcji utrzyBywały.od strony zewnętrznej tpionowo wbite
słupy drewniane·
Harożnik konstrukoji wałowej w tej osęśol podobnie, Jak w połud
niowo-wschodniej załamywał eię pod kątem prostym. Uzyskane pro
file omawianyoh wykopów ukazały wyraźnie 2 fasy Istnienia gro
du raoląakiago. Zaobserwowano ziemny nasyp wału a I fasy istnie
nia grodu, sprsed 1256 r., warstw« spalenizny s pożaru, który
zniszczył gród w 1256 r· oraz II fazę grodu po odbudowie - na
syp wału wraz s konstrukojaml drewnianymi, które uległy znissosenlu podczas drugiego pożaru w r, 1300 definitywnie końosąoego zasiedlenie grodu·
W celu uohwycenią przypuszczalnie istniejącego połączenia
wyspy grodowej z lądem stałym usytuowano wykopy na terenie ba
giennym położonym na południe od grodziska.
w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obecność fragmantów konstrukoji drewnianyoh, być może pomostu, oo ostatecznie
wyjaśnią przyszłoroczne badania·
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Ha tya odcinku aaatoaowano po ras pierw··; ekaploraoje pr*J
utyciu wypłukującego silnego etrimlenla »ody prey jeaiioesMnym uiyolu aelaeowe;) pompy odwadniająoej.
Pr»c« badewoee grodu raoląakiego b«dą koatynuoiiu w ro
ku prayaałyn·
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Badania prowadalła sgr Iwona Dgbrowaka wespół
в ekipą ltu»eum Barokowego ■ Prilepie · г— aob
poleko-jugo*łowiańaklej u»owy, Flnaaaował ХЯКМ
PAH# Drugi seeon badań* Wcsesaofradnlowieoane
■lejące kultowe·
Stanowlako w Radalfcowle amaae "Gaiki««", рвЭДове aa pdłnoonys kraj&ou wal aa trudno doatępay» waedreu «юадогуя, posia
da w profilu keatałt feiftego atoska * planlf 4oad rwoolarnego
owalu o roodaracfa 40x60 m, (X dłuiaaa obiektu aorldsiowana
i«*t s niewielkie odohylaniem po linii waobód-aaobdd«
fiyhuw badawcze eałoioao wadłus osi pdłnm-potudale l|k|dvM w
eelu ut kani e profilu peprseeanago ataaowlaka. Podatkowe na
aboosu wohodnf waa&rsa ueytuewaoo wykop loolaiowi o dłufloeol
20 », po llall weohM-a«eb6d w oewląKAlu do «jrtoopow a 1976 r·
Prs*kopaoo łąoanle powierwabnlf 108 «2 /153f8 r V ,
Vyalkl t**eroo*nych badać okaaały ale aleawykle interesujące.
V ο*φ4«1 półaoonej wag<£r»e, n* koronie wału, alokallaowaao тбw
o M*rofco#ei około 2 o, eitfbokoéci 0,75 tn> na dal« ktdrago od
kryto dwie ewalae Je«y bllinlaoM w kaetaaeie i trasal wypełnlffc. Jedna, odkryta w oaioéol, posiadał· roemlwry 3x1,5 n ,
•ląAaso^ci 0,9 n. Ha Jej dnie slokallaowaao wsparte na fcilku
iaeeleeieob aaoaynie gliniane, uaskodr.ioe aaó nieoo ponléej
fiegewty duiego naczynie wteołrowego. letfpna anallaa o·terla
in owanioeaegc poawala datować odixytą jamę na VII - Till alek*
W odlagłoiol 2 ■ o· pdłnoo od jaa zlokaliaowaao w oalcu alady
dwóob apaloojob ałupdn, tąoeącyoh alg najpewniej funkcjonalnie
s wjéoi opiaaayei obiektami.
W południowej oaçéol wegórs« odałanięto oeęśolowo brak kasienny naytuoweny w obrębie owalnego rowu. Bruk ten o eter około i
1,5 ■· długości odkrytej około 3 ш zbudowany był nieewykle ataχ ϋ Β ΐ β в nie« 1olkloh kanieni po lny ob 1 łupany eb staaowląoyoh
и и Ц koœtrukojfl. W oeçioi aaobodnlej bruku slokallaowaao na~
oayni* gliniane, obtaoaane, cleükoéoienne a uchem Л П 1 / Х 1 И w·/·
ffewnątra naosynia suajdowały ei« koioi kury oraa niewielkie,
tuił okrągłe ostrse krsenlenne. TuA obok odkryto Btanony nói te-
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