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Od redakcji serii

Jednym z najbardziej niecierpiących zwłoki zadań
naukowych jest badanie grodzisk ( ) Na ziemiach naszych są one jednym z najcenniejszych wyrazów życia
i pracy Polski plemiennej oraz zarodków naszej państwowości, a mimo to grozi im zagłada.

z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Instytutu Archeologii UMK w Toruniu oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ochrona konserwatorska i badania naukowe grodzisk to działania nierozłączne Z jednej strony należy
bowiem prowadzić badania naukowe nie degradując tych
stanowisk, z drugiej badania naukowe pozwalają na skuteczniejszą ochronę poprzez inwentaryzację, obserwację
stopnia destrukcji w czasie i szerzenie wiedzy o roli tych
stanowisk w przeszłości i teraźniejszości
Znaczenie planowanego przedsięwzięcia oddaje cytat z podsumowania dotychczasowych badań nad społeczeństwem wczesnopolskim pióra Zofii Kurnatowskiej
odnoszący się do niewykorzystanych przez archeologów
szans w powojennym 50-leciu:

Postulat powyższy, sformułowany przez Władysława
Kowalenkę, został opublikowany w jego dziele „Grody
i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej
(od VII do XII wieku)” wydanym w Poznaniu w 1938 roku Słowa te, pomimo wielu działań badawczych historyków i archeologów, podejmowanych w następnych 75 latach (1938–2013), pozostają nadal aktualne
Grodziska (pozostałości grodów) to specyficzny rodzaj stanowisk archeologicznych, który jest na ogół zachowaną i widoczną w terenie formą krajobrazową Jest
ona stosunkowo często spotykana, skoro na ziemiach
polskich odnotowano ją w przypadku ponad 1200 tego rodzaju stanowisk (bez tzw gródków stożkowatych,
zamków – form siedzib charakterystycznych szczególnie
dla okresu późnego średniowiecza)
Mniejszy lub większy stan wiedzy na temat ich
dawnych funkcji powoduje z jednej strony różny sposób funkcjonowania grodzisk w świadomości lokalnych
społeczności, niekiedy pełnią one ważną rolę w umacnianiu tożsamości wspólnot, z drugiej jednak strony,
ze względu na ciągłą ekspozycję szczególnie narażone
są na destrukcję tak ze strony sił przyrody, jak i człowieka Ten drugi fakt sprawia, że winny one podlegać
szczególnej opiece, a także szczegółowej inwentaryzacji
Ich ochronie sprzyja niewątpliwie rozpowszechnianie
w społeczeństwie wiedzy historycznej dotyczącej zarówno dziejów naszego narodu i państwa, jak również
tzw małych ojczyzn
Projekt Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (nr rej 11H 13 0213 82) jest próbą zebrania rozproszonych informacji w elektronicznych bazach
danych, w przyszłości także na powiązanym z nimi
portalu internetowym Realizują go zespoły badaczy

...znów nie zadbaliśmy o wypracowanie we właściwym
czasie i z dostatecznym wyprzedzeniem, sensownego programu badań ogólnopolskich. ( ) ...niestety tym zaniedbaniem kończymy półwiecze badań nad formowaniem
się społeczeństwa i państwa polskiego. Można jedynie
postulować, aby niezależnie od mijania określonych
rocznic, jednak o takim szerokim programie pomyśleć
i z nim rozpocząć następne półwiecze (Kurnatowska
2000, 395)
Niniejszy tom poświęcony grodziskom powiatu
bydgoskiego inicjuje serię wydawniczą zatytułowaną
Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce Jej celem jest
prezentacja według klucza powiatowego, zunifikowanego opisu tego rodzaju stanowisk archeologicznych
uwzględniającego zarówno dane archiwalne i informacje z literatury przedmiotu, jak i wyniki analiz typologiczno-porównawczych i chronologiczno-funkcjonalnych
przeprowadzonych w ramach zrealizowanego projektu
Mamy głęboką nadzieję, że seria będzie kontynuowana
i z czasem obejmie wszystkie regiony naszego kraju znajdujące się we wczesnym średniowieczu w strefie szeroko
pojętej Słowiańszczyzny
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From serie’s Editor

One of the most urgent scientific tasks is the study of
strongholds (...) In our territory they are one of the
most valuable expression of life and work of tribal Poland as well as embryos of our statehood, and yet they
are at risk of destruction.

Academy of Sciences, the Institute of Archaeology
of the Nicolaus Copernicus University in Toruń and
the Institute of Archaeology of the Jagiellonian
University
Conservation protection and scientific research of
strongholds are inseparable On the one hand scientific
research should not be conducted without degrading
these sites, and on the other hand scientific research
allows for more effective protection thanksto inventory,
observation of the degree of destruction over time and
spreading knowledge about the role of these sites in the
past and present
The significance of the planned project is reflected
in the quote from the summary of previous research on
early Polish society by Zofia Kurnatowska regarding the
opportunities unused by archaeologists in the post-war
50 years:

The above postulate, formulated by Władysław
Kowalenko, was published in his work ‘Grody i osadnictwo
grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do
XII wieku)’ published in Poznań in 1938 These words,
despite many research activities undertaken by historians
and archaeologists in the next 75 years (1938–2013),
remain valid
Remains of strongholds constitute a specific type
of archaeological site, which is generally a preserved
and visible in field landscape form This is a relatively
common form, since there have been noted in Polish
territory more than 1200 such sites (without the socalled mottes and castles – forms of seats characteristic
especially of the late Middle Ages)
Smaller or greater state of knowledge about their
former functions causes, on the one hand, a different
way of functioning of strongholds in the consciousness
of local communities, sometimes they play an important
role in strengthening the identity of communities, but
on the other hand, due to the continuous exposure,
they are particularly vulnerable to destruction by forces
of nature and by humans The latter fact means that
they should be subject to special care as well as detailed
inventory Their protection is undoubtedly favoured by
the dissemination of historical knowledge in society
regarding both the history of our nation and state, as
well as the so-called small homelands
The Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru
Polski [An Atlas of Poland’s Early Mediaeval strongholds]
project (reg No 11H 13 0213 82) is an attempt
to collect dispersed information in electronic
databases, in the future also in the related website
It is implemented by teams of researchers from the
Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish

... again, we did not ensure that a reasonable program of
nationwide research was developed in good time and in
advance. (...) ... unfortunately, with this neglect we finish
the half a century of research on the formation of the Polish state and society. One can only postulate, regardless
the specific anniversaries, to think about such a broad
programme and start the next half a century with it.
(Kurnatowska 2000, 395)
This volume on the strongholds of the Bydgoszcz
district initiates a publishing series entitled Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce [Early Mediaeval
strong strongholds in Poland] Its purpose is to present,
according to the district key, a unified description of
this type of archaeological sites, taking into account
both archival data and information from the literature
on the subject, as well as the results of typologicalcomparative and chronological-functional analyses
carried out under the implemented project We deeply
hope that the series will continue and that in time it
will cover all regions of our country in the early Middle
Ages located in the broadly understood Slavic zone
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I. Zagadnienia wstępne

przez Zespół do Dziejów Bydgoszczy, działający przy
Instytucie Archeologii UMK w Toruniu, szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych przy ul Grodzkiej w Bydgoszczy, a także ich kontynuacja w latach
1996–1997 oraz 2007–2008 roku, jak również przeprowadzenie na dużą skalę badań ratowniczych grodziska
w Pawłówku (lata 2008–2013) oraz osady podgrodowej
w Bydgoszczy-Fordonie (2012–2016 rok) Prace te przyniosły wiele nowych, bezcennych przesłanek do wnioskowania o genezie i funkcji tych ośrodków grodowych
Osobne miejsce należy poświęcić grodzisku w Pniu,
jedynemu obiektowi leżącemu w granicach powiatu bydgoskiego, po prawej stronie Wisły Obiekt ten znany ze
źródeł pisanych i literatury przedmiotu, traktowany jako
grodzisko stożkowate, nie został zlokalizowany w trakcie akcji weryfikacyjnej grodzisk prowadzonych przez
Instytut Archeologii UMK w latach 90-tych XX wieku
Nie znalazł się z tego powodu w części katalogowej publikacji dotyczącej osadnictwa obronnego ziemi chełmińskiej wydanej w 1994 roku (Katalog 1994) Jego
odkrycie na początku XXI wieku skutkowało podjęciem
na tym obiekcie systematycznych badań wykopaliskowych, którymi objęto również jego bezpośrednie zaplecze wraz z cmentarzyskiem ze spektakularnymi grobami
komorowymi
Projekt badawczy NPRH Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski kierowany przez Sławomira Moździocha, a realizowany w latach 2015–2019
przez IAiE PAN Oddział we Wrocławiu we współpracy
z IA UJ w Krakowie i IA UMK w Toruniu wieńczy zatem
w pewnym sensie ostatnie trzy dekady badań zarówno sondażowych, jak i wykopaliskowych prowadzonych
na grodziskach wczesnośredniowiecznych Wysoczyny
Świeckiej i obszarów przyległych znajdujących się w granicach powiatu bydgoskiego Ze strony uniwersytetu toruńskiego wykonawcą tego złożonego przedsięwzięcia
badawczego był zespół archeologów-mediewistów koordynowany przez Wojciecha Chudziaka, a w jego skład
wchodzili Jacek Bojarski, Piotr Błędowski, Patryk Banasiak, jak również Dariusz Poliński Jednym z zadań sformułowanych w projekcie było przygotowanie katalogu
grodzisk uwzględniającego aktualnie dostępne zasoby
informacji źródłowej, a ponadto doświadczenia i tradycję
badawczą Instytutu Archeologii UMK Idea opracowania

1. Uwagi ogólne
Minęło ćwierć wieku od ukazania się katalogu wczesnośredniowiecznych grodzisk ziemi chełmińskiej Zakończenie wieloletniej akcji weryfikacyjnej stanowisk
tego rodzaju, prowadzonej ze szczególnym natężeniem
w pierwszej połowie lat 90-tych, umożliwiło ustalenie
listy 32 grodzisk z międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy
(Katalog 1994) W tym okresie przeprowadzono również według tych samych kryteriów i zasad metodycznych badania sondażowe grodzisk na lewym brzegu
Wisły, obejmując zasięgiem obiekty położone na obszarze dawnej kasztelanii świeckiej i sąsiadującej z nią od
południa kasztelanii bydgoskiej W rezultacie umożliwiło
to włączenie tego pierwszego regionu do szczegółowych
studiów nad osadnictwem strefy chełmińsko-dobrzyńskiej rozszerzonej właśnie o lewobrzeże Wisły (Chudziak
1996; grodziska w Topolnie, Grucznie, Wiągu, Bzowie
i Sartowicach) Drugi z wymienionych regionów administracyjnie związany z Poznaniem jeszcze przed II wojną
światową stał się przedmiotem osobnych studiów poświęconych zasadniczo osadnictwu Wielkopolski (Schumacher 1924; Kowalenko 1938; Hensel 1950; grodziska
w Starym Dworze/Koronowie, Pawłówku, Bydgoszczy,
Fordonie, Strzelcach Dolnych, Zamczysku) Oba regiony znalazły się również w syntetycznym opracowaniu Gerarda Wilkego dotyczącym grodów położonych
w międzyrzeczu Gwdy i Wisły (Wilke 1998) Niestety
nie powstał wtedy, wzorem publikacji źródłowej przygotowanej dla ziemi chełmińskiej, katalog wczesnośredniowiecznych grodzisk usytuowanych na Wysoczyźnie
Świeckiej uwzględniający podstawowe kwestie związane
z uporządkowaniem archiwalnych i nowo pozyskanych,
dzięki badaniom terenowym prowadzonym po II wojnie
światowej, informacji Przyczyny takiego stanu rzeczy
były na pewno złożone, a jedną z nich był ogrom materiału źródłowego lub/i ograniczony dostęp do dokumentacji pochodzącej z badań wykopaliskowych prowadzonych wcześniej na nadwiślańskich grodziskach
położonych na zachód od rzeki (Strzelce Dolne, Topolno, Gruczno, Fordon) Z perspektywy czasu można
uznać, że pewnym przełomem w studiach nad grodziskami tego regionu było podjęcie w latach 1992–1995
9
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Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Powiat bydgoski

natne), na równinach sandrowych występują gleby piaszczyste, w dolinach rzecznych zaś zalegają żyzne mady,
gytie oraz torfy

zunifikowanego katalogu grodzisk wczesnośredniowiecznych miała zostać wdrożona na zasadzie pilotażowym
i w pierwszym etapie objąć dwa powiaty w obecnych
granicach administracyjnych woj kujawsko-pomorskiego
Z uwagi na zaawansowanie prac badawczych prowadzonych w ostatnich trzech dekadach przez Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii
UMK wybrano do tego celu powiaty toruński i prezentowany w ramach niniejszej publikacji powiat bydgoski

3. Historia badań
Badania nad grodziskami obecnego powiatu bydgoskiego mają długą historię obejmującą co najmniej ostatnie
półtora wieku Ich sposób prowadzenia i natężenie generalnie odzwierciedlają kolejne stadia rozwoju archeologii jako dyscypliny badawczej, z drugiej zaś strony
przemiany społeczno-polityczne jakie charakteryzowały
ten obszar przynależny w czasach zaborów do państwa
pruskiego, a po I wojnie światowej do II Rzeczpospolitej
Kolejną zmianą w tym zakresie był okres II wojny światowej, kiedy ziemie te zostały anektowane bezpośrednio do Rzeszy (Okręg Rzeszy Gdańsk, Prusy Zachodnie)
i ostatecznie po wojnie przywrócone Polsce Na obszarze
tym siłą rzeczy latami krzyżowały się zatem wpływy archeologów niemieckich i polskich zajmujących się problematyką grodową, a z punktu widzenia efektywności
działalności naukowej, przede wszystkim aktywności terenowej i publikacyjnej, można wyróżnić kilka etapów
tych badań

2. Położenie fizjograficzne
Powierzchnia powiatu bydgoskiego utworzonego w 1999 roku w trakcie reformy administracyjnej kraju wynosi niespełna 1400 km2 Jest on usytuowany w centralnej części woj kujawsko-pomorskiego na pograniczu Pojezierza
Wielkopolskiego, Chełmińsko-Dobrzyńskiego oraz Pojezierza Południowopomorskiego Według podziału Jerzego Kondrackiego (1978) w obrębie powiatu znajdują się
cztery makroregiony: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (mezoregion Kotlina Toruńska), Dolina Dolnej Wisły
(mezoregion Dolina Fordońska), Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie (mezoregion Pojezierze Chełmińskie) oraz
Pojezierze Południowopomorskie, które charakteryzuje
się największym zróżnicowaniem fizjograficznym, stanowiącym podstawę wyróżnienia na tym terenie trzech jednostek mezoregionalnych: Pojezierza Krajeńskiego, Doliny Brdy i Wysoczyzny Świeckiej
Cały ten obszar charakteryzuje się rzeźbą młodoglacjalną wykształconą w trakcie fazy kujawskiej i krajeńskiej zlodowacenia bałtyckiego Północną jego część
zajmuje falista morena wysoczyznowa o wysokości bezwzględnej około 80–120 m n p m rozcięta przez sandr
Brdy oraz rynnę polodowcową zajętą przez jeziora byszewskie Z kolei prawobrzeże Wisły to wysoczyzna morenowa od zachodu ograniczona stromymi zboczami Doliny Wisły Część południowa, znajdująca się w obrębie
szerokiej Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, charakteryzuje się systemem teras ograniczonych zboczami, w obrębie których występują wydmy śródlądowe pochodzenia
eolicznego Na północ od Pradoliny rozciąga się Dolina
Wisły o zboczach dochodzących do wysokości około
60 m, porozcinanych licznymi dolinkami denudacyjnymi
Pod względem hydrograficznym powiat bydgoski
leży w strefie wododziału dorzeczy Wisły i Odry, połączonych obecnie Kanałem Górnonoteckim i Bydgoskim
Najważniejszymi ciekami na omawianym obszarze stanowiącymi główne osie komunikacji wodnej są Wisła i jej
lewy dopływ Brda Na obszarze tym znajduje się również
kilkadziesiąt jezior, z których większość usytuowana jest
w polodowcowej rynnie byszewskiej Największym z nich
jest Jezioro Koronowskie, sztuczny zbiornik powstały
w wyniku spiętrzenia wody na Brdzie
Na obszarze wysoczyzn dominują gleby rozwinięte na
utworach gliniastych i piaszczysto-gliniastych (gleby bru-

ETAP 1. Początki profesjonalnych studiów nad osadnictwem grodowym powiatu bydgoskiego sięgają 2 połowy XIX wieku i należy je wiązać z działalnością polskiego archeologa Gotfryda Ossowskiego z Muzeum
Towarzystwa Naukowego w Toruniu (Ossowski 1881),
niemieckiego lekarza, antropologa i archeologa Abrahama Lissauera z gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego (Lissauer 1887, por mapa tablica V), a lokalnie
z aktywnością Niemieckiego Towarzystwa Historycznego w Bydgoszczy (Bromberger Historschen Vereinsfürden Netzedistrickt) (Jahrbuch 1886) Dzięki publikacjom
tych badaczy, bazujących też na wcześniejszych pracach
(np Schwartz 1880) powstał zasadniczy zrąb listy grodzisk wczesnośredniowiecznych znanych obecnie z tego obszaru (Bydgoszcz-Stare Miasto/Bromberg, Bydgoszcz-Fordon/Fordon, Stary Dwór/Koronowo/Crone,
Pawłówek/Prondy Mühle, Bydgoszcz-Zamczysko/Thalheim) Zasadniczo brak na temat okoliczności ich odkrycia bliższych informacji, stąd można sądzić, że większość
z nich – ze względu na charakterystyczną formę terenową – była stosunkowo łatwo rozpoznawalna w terenie i lustrowana głównie metodą prospekcji powierzchniowej W okresie tym jedynie grodzisko w Bydgoszczy,
znajdujące się na dawnej wyspie w zakolu starorzecza
Brdy oraz nadwiślańskie grodzisko w ówczesnym Fordonie było w 1889 roku badane wykopaliskowo przez
Niemieckie Towarzystwo Historyczne w Bydgoszczy
(Hensel 1950, 100) Natomiast o badaniach sprzed
I wojny światowej prowadzonych na grodziskach w Pawłówku i Starym Dworze/Koronowie (1895) w gruncie
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I. Zagadnienia wstępne

Ryc. I. Mapa P. Schumachera z zaznaczonymi grodziskami dawnej prowincji poznańskiej (Schumacher 1924)
Fig. I.

Paul Schumacher’s map showing the strongholds of the former Poznań province (Schumacher 1924)

teraturze przedmiotu grodziska z obszernymi nieraz
opisami dotyczącymi ich parametrów wielkościowych,
morfologii i stanu zachowania, a także odwołaniem
do źródeł kartograficznych (1 Kaiser Wilhelm-Schanze
bei Crone; 2. Ringwall stary dwor bei Crone; 3. Ringwall/
/Schwedenschanze von Fordonnek; 4. Schlosberg von Pawlowke, 5. Spitzwall von Ober=Streliz; 6. Der Schlosberg
von Thalheim; 7. Ruine der Burg Bydgoszcz in Bromberg
oraz; 8. Ringwall auf der Schwedenhöhe bei Bromberg)
(Schumacher 1924, 18–20) Ostatnie z wymienionych,
zapewne całkowicie zniszczone, znalazło się na liście
grodzisk po raz pierwszy (Bydgoszcz-Szwederowo)
Według wspomnień niemieckiego nauczyciela z Bydgoszczy, niejakiego Reddina, znajdowało się ono w pierścieniowatym okopie, gdzie stać miał wiatrak (Schumacher

rzeczy niewiele wiadomo (Hensel 1950, 217; Kowalenko
1938, 275)
ETAP 2. Nowy etap badań nad grodziskami powiatu

bydgoskiego wiązać należy z osobą Paula Schumachera
i jego pracą analityczno-źródłową zawierającą katalog
grodzisk znajdujących się w granicach „Provinz Posen”
(Schumacher 1924) (ryc. I) Choć krytykowana za zignorowanie ówczesnych podziałów administracyjnych i nazw
polskich (Łęga 1930) praca ta była nowatorska, wprowadzająca wiele nowych elementów w zakresie wiedzy
o stanowiskach tego rodzaju usytuowanych na obszarze
obecnego powiatu bydgoskiego (oprócz prawobrzeża Wisły) W monografii tej w ujęciu katalogowym uwzględnione zostały wszystkie wzmiankowane wcześniej w li11
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Ryc. II. Mapa grodzisk opracowana przez W. Łęgę (1930) z zaznaczonym obszarem obecnego powiatu bydgoskiego (oprac. W. Ochotny)
Fig. II. Władysław Łęga’s map of strongholds (1930); the present Bydgoszcz county has been outlined (edited by W. Ochotny)

1924, 20; również Łęga 1930, 533; Kowalenko 1938)
Jak dotąd żadnych śladów archeologicznych istnienia tego grodziska nie potwierdzono, natomiast ze źródeł pisanych wiadomo o „szańcach szwedzkich” usypanych na
południowym przedpolu miasta w trakcie oblężenia Bydgoszczy w XVII wieku (Świątkiewicz-Siekierska 2019)
W wykazie P Schumachera znalazło się również drugie
grodzisko w Koronowie, dotąd badane tylko powierzchniowo, określone jako Kaiser Wilhelm-Schanze (Schumacher 1924, 17) Po raz pierwszy w zestawieniu obiektów
z omawianego obszaru uwzględniono również grodzisko
w Strzelcach Dolnych (tam jako Strzelce Górne) przyporządkowane w tym opracowaniu do obiektów typu
Spitzwall (Schumacher 1924, 19)
W kilka lat później omawiany obszar wszedł również w zakres zainteresowań badawczych księdza Władysława Łęgi, uwieńczonych monograficznym opracowaniem dotyczącym kultury Pomorza we wczesnym
średniowieczu Zaprezentowano w nim materiały źródłowe z grodzisk usytuowanych na lewym brzegu Wisły,
w granicach ówczesnego pow bydgoskiego przyporządkowanego wtedy do woj poznańskiego (ryc. II) W pracy
tej w części katalogowej uwzględniono wszystkie stanowiska, które z pewnymi korektami stanowią obecnie za-

sadniczy trzon listy wczesnośredniowiecznych grodzisk
leżących w powiecie bydgoskim (Bydgoszcz I–II, Pawłówek, Koronowo I–II, Strzelce, Zamczysko, Fordon; Łęga
1930, 533–534) Wprawdzie w stosunku do treści katalogu P Schumachera szczegółowość opisów zawartych
w pracy W Łęgi dotyczących ich formy była znacznie
mniejsza, ale wartość samą w sobie stanowi zebrana
przez niego dla każdego stanowiska literatura, a także
informacje o rodzaju odkrytych na tych obiektach źródeł ruchomych, będące rezultatem kwerendy muzealnej
przeprowadzonej w Muzeum w Poznaniu i Bydgoszczy
Zasługą W Łęgi jest także uporządkowanie nazw miejscowości, w których wymieniano grodziska, gdyż stanowisko w Pawłówku występowało w literaturze również
jako Prądy Młyn, a Zamczysko jako Osielsk (Łęga 1930,
534) Warto odnotować, że w pracy tej uwzględniono
także leżący po prawej stronie Wisły gród w Pniu, obecnie usytuowany w obrębie granic administracyjnych powiatu bydgoskiego, wtedy przynależny do powiatu chełmińskiego (Łęga 1930, 543)
Wszystkie omawiane grodziska z lewego brzegu
Wisły pojawiły się również w monografii Władysława
Kowalenki, pracy doktorskiej napisanej zasadniczo z zakresu geografii osadnictwa, dotyczącej grodów wielko12
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Ryc. III. Mapa grodzisk opracowana przez W. Kowalenkę z zaznaczonym obszarem obecnego powiatu bydgoskiego (Kowalenko 1938)
Fig. III.

Władysław Kowalenko’s map of strongholds; the present Bydgoszcz county has been outlined
(Kowalenko 1938)

polskich (Kowalenko 1938) (ryc. III) Powielono w niej
większość informacji na temat obiektów zawartych
wcześniej w publikacjach P Schumachera i W Łęgi (Kowalenko 1938) Trudno się zresztą dziwić, gdyż stopień
zaawansowania rozpoznania tych stanowisk w okresie
międzywojennym był nadal bardzo słaby i opierał się
głównie na badaniach prowadzonych jeszcze w XIX wieku Przykładem tego może być uwzględnione przez Władysława Kowalenkę, badane w 1890 roku, domniemane
grodzisko w Czersku Polskim, stanowiące zapewne zabezpieczenie przeprawy przez Brdę w okresie późnego średniowiecza (Kowalenko 1938, 192; Hensel 1950,
141) Dla omawianego okresu należy jednak odnotować
przeprowadzone na dwóch grodziskach prace wykopaliskowe, których wartość trudno przecenić W 1932 roku
badaniami objęto bowiem grodzisko w Fordonie uzyskując kolejne przesłanki do jego identyfikacji z Gallowym
Wyszogrodem, na co wskazywał już wcześniej A Lissauer, a po nim wielu innych badaczy wypowiadających się w tej kwestii (Wieczorowski 1933) Natomiast
w 1938 roku podjęto prace wykopaliskowe na grodzisku
i osadzie podgrodowej w Zamczysku, gdzie odkryto
względnie dobrze zachowane fragmenty drewnianych
umocnień wału i materiał zabytkowy z wczesnej epoki

żelaza (kultura łużycka) i z wczesnego średniowiecza
Niestety dokumentacja z tych badań została zniszczona
w trakcie II wojny światowej, a późniejsze badania nie
wyjaśniły ostatecznie chronologii tych odkryć (Jacek Delekta z Muzeum Miejskiego w Toruniu) Lata wojenne
nie sprzyjały prowadzeniu prac archeologicznych, choć
warto odnotować prospekcje grodzisk Irmgarda Brutzera
z Muzeum w Gdańsku przeprowadzone w Pniu i w Fordonie Z tego okresu pochodzą również pierwsze zdjęcia
lotnicze reliktów grodzisk w Wyszogrodzie, Zamczysku
i Strzelcach
ETAP 3. Studia nad wczesnośredniowiecznymi grodzi-

skami omawianego regionu zintensyfikowano, choć
z pewnym opóźnieniem w stosunku do badań grodów
Wielkopolski – wiele lat po zakończeniu wojny Wprawdzie informacje na temat niektórych obiektów opublikował w 1950 roku Witold Hensel w I tomie „Studiów
i materiałów do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej”, ale bazował głównie na wcześniejszym opracowaniu W Kowalenki, nie wnosząc zasadniczo nic
nowego w tej kwestii (Bydgoszcz, 99–100; Bydgoszcz-Szwederowo, 101–102; Czersko Polskie, 141; Fordon,
217–218) Znaczenie miały natomiast prace wykopali13
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Ryc. IV. Osadnictwo wczesnośredniowieczne rejonu Bydgoszczy wg G. Wilke (1990). 1 – grodzisko
w Bydgoszczy-Starym Mieście, 2 – gród, 3 – osady, 4 – cmentarzysko, 5 – pozostałości kuźni,
6 – skarb, 7 – wysoczyzna morenowa płaska, 8 – wysoczyzna morenowa falista, 9 – sandr,
10 – wydmy, 11 – krawędzie terenowe, 12 – doliny
Fig. IV. Early mediaeval settlement around Bydgoszcz by Gerard Wilke (1990); 1 – Bydgoszcz-Stare
Miasto stronghold, 2 – stronghold, 3 – settlement, 4 – burial ground, 5 – relic of smithy,
6 – hoard, 7 – moraine plateau, 8 – undulated moraine upland, 9 – sandur, 10 – dunes,
11 – escarpments, 12 – valleys

skowe podjęte ponownie na grodzisku w Fordonie (lata 1958–1960), w trakcie których odsłonięto cały przekrój stanowiska włącznie z profilem wielofazowego
wału (Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60; 1962a;
1962b) Prace badawcze tego rodzaju przeprowadzono również w Bydgoszczy-Zamczysku (lata 1961–1962;
Potemski, Wilke 1967) oraz w Strzelcach Dolnych (lata
1965–1970; Potemski 1978) O ile wyniki badań w Fordonie oraz w Zamczysku zostały w miarę szczegółowo
opracowane, o tyle rezultaty badań grodziska w Strzelcach doczekały się jedynie niewielkiego sprawozdania
(Potemski 1978) W okresie tym publikowano wielokrotnie listy grodzisk z terenu powiatu bydgoskiego (Zielonka 1963; Antoniewicz, Wartołowska 1964), brak było
jednak publikacji źródłowej scalającej nowo pozyskane
informacje na temat omawianej kategorii stanowisk,
przede wszystkim ich chronologii i funkcji Zadanie to
spełnił dopiero częściowo edytowany w dwóch partiach
przez G Wilkego i Cz Potemskiego katalog stanowisk
prezentujący źródła archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza, opublikowany w „Pracach Komisji
Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” (Wilke, Potemski 1970; 1985) Swego rodzaju rekapitulacją
ówczesnego stanu badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym powiatu bydgoskiego, uwzględniającego
kwestię rozpoznania grodzisk było również późniejsze
opracowanie Elżbiety Dygaszewicz obejmujące obszar
Wysoczyzny Świeckiej Ukazało się ono przy okazji publikacji materiałów z ogólnopolskiej konferencji w Poznaniu poświęconej studiom nad wczesnym średniowieczem w Polsce (Dygaszewicz 1990; mapa oraz katalog
stanowisk)

Niemal w tym samym okresie wyszło również syntetyczne opracowanie G Wilkego dotyczące osadnictwa
wczesnośredniowiecznego w Bydgoszczy i najbliższej
okolicy, stanowiące w pewnym sensie podsumowanie
ówczesnego stanu wiedzy na temat grodzisk omawianego regionu i zamknięcie określonego etapu ich badań
(Wilke 1991; por również 1998) (ryc. IV) W pracy tej
znaleźć można przede wszystkim w miarę szczegółową
prezentację wyników badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 60-tych na grodziskach w Zamczysku oraz
Strzelcach Dolnych, a ponadto ich interpretację chronologiczno-kulturową Oba obiekty Autor skłonny był
przyporządkować do tzw okresu plemiennego, z tym, że
gród w Zamczysku datował w szerokich ramach czasowych od końca VI lub początku VII wieku do końca IX,
ewentualnie X wieku, natomiast gród w Strzelcach Dolnych od VII lub początku VIII do X wieku (Wilke 1991,
52–58) Pozostałe grodziska znane z Pawłówka, Bydgoszczy i Fordonu zostały przez niego przypisane do fazy
wczesnopiastowskiej, a ich szczególne znaczenie powiązał z rolą komunikacyjną i strategiczną jaką te ośrodki
obronne pełniły na pograniczu kujawsko-pomorskim
i związkiem funkcjonalno-przestrzennym z tzw Wałami Kujawskimi (Wilke 1991, 62–70) Osobne miejsce
poświęcił również domniemanemu grodowi w Czersku
Polskim, którego istnienie – na podstawie własnych badań – zakwestionował wbrew sugestiom pojawiającym
się w literaturze przedmiotu (Wilke 1991, 66) Z perspektywy minionego czasu można przyjąć, że praca ta
uwzględniała większość problemów badawczych związanych ze studiami nad osadnictwem grodowym omawianego obszaru i stanowiła podstawę do wyznaczenia
14
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Archeologii UMK w Toruniu W trakcie tych badań odkryto ponadto najstarszą część zabudowy mieszkalnej
usytuowanej na krawędzi starorzecza oraz towarzyszące jej liczne źródła ruchome, a pozyskana kolejna seria
prób drewna dębowego z wału umożliwiła T Ważnemu
uszczegółowienie chronologii użytkowania tego obiektu (Chudziak, Bojarski 2007) Prowadzone w strefie
grodziska, w kolejnych latach, różnego rodzaju prace
sondażowe i nadzory uzupełniły również brakujące dane
do odtworzenia układu przestrzennego grodu
Drugim stanowiskiem eksplorowanym na taką skalę również ze względu na zagrożenie zniszczeniem było
grodzisko w Pawłówku, badane przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu (lata 2008–2013) Także i tu natrafiono na fragmenty w różnym stopniu zachowanego
wału oraz liczne ślady zabudowy wewnętrznej i towarzyszących jej licznych źródeł ruchomych dających wgląd
w pełnione przez ten ośrodek funkcje Istotne znaczenie
wobec dużego zniszczenia grodziska miało określenie
układu przestrzennego osiedla oraz lokalizacja podstawowych elementów jego zabudowy (budynek dworski,
komora celna) Podobnie jak w przypadku grodziska
w Bydgoszczy uzyskano serię dat dendrochronologicznych, które umożliwiły odniesienie okresu użytkowania
grodu do konkretnego horyzontu panowania Piastów
Nie bez znaczenia dla studiów nad grodziskami powiatu bydgoskiego był projekt NPRH Człowiek na Pograniczu realizowany w latach 2015–2019 (Instytut Archeologii UMK w Toruniu) Jednym z obszarów próbnych
badanych w jego ramach było pogranicze pomorsko-kujawskie, stąd podjęto się analizy licznych, dotąd tylko
częściowo opracowanych, ruchomych materiałów źródłowych pochodzących zarówno z badań w Pawłówku (lata 2008–2013), Bydgoszczy-Starym Mieście (lata
90-te XX wieku i 2007 rok) i Bydgoszczy-Fordonie (lata
50/60 XX wieku) Szczególne znaczenie miała w tym
przypadku weryfikacja chronologii ostatniego z wymienionych grodzisk identyfikowanych z Wyszogrodem
Na podstawie ponownej analizy wybranego materiału
ceramicznego pochodzącego z badań J i L Rauhutów
i Cz Potemskiego, przechowywanego obecnie w Muzeum im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (dalej:
MLW w Bydgoszczy) ustalono, że genezę tego obiektu
można odnieść już do schyłku 1 połowy XI wieku, a nie
jak wcześniej przypuszczano do schyłku XI wieku1 (Bojarski; w niniejszym tomie) W tym kontekście warto
również wspomnieć o badaniach wykopaliskowych osady
podgrodowej w Bydgoszczy-Fordonie podjęte przez Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza IA UMK za
sprawą Miejskiego Konserwatora Zabytków (lata 2012–
–2013), a kontynuowane w kolejnych latach na zlecenie

kierunków dalszych prac badawczych nad tym zagadnieniem (Chudziakowa 1994, 7–8)
ETAP 4. Pierwsza połowa lat 90-tych XX wieku stanowiła niewątpliwy przełom w rozpoznaniu grodzisk powiatu bydgoskiego, co związane było przede wszystkim
z powołaniem interdyscyplinarnego Zespołu do Badań
Dziejów Bydgoszczy pod kierunkiem Jadwigi Chudziakowej powstałego z inicjatywy Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Bydgoszczy i Uniwersyteckiego Centrum
Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK w Toruniu (Obremski 1994) W ramach działalności tego zespołu podjęto – jako jedno z zadań badawczych – w latach
1992–1995 szerokopłaszczyznowe badania przy ulicy
Grodzkiej, gdzie znajdować się miały relikty wzmiankowanego w źródłach pisanych i wielokrotnie cytowanego w literaturze archeologicznej grodu W wyniku tych
działań uzyskano bezcenne informacje na temat genezy
grodu oraz pełnionych przez niego funkcji Odsłonięto fragment stosunkowo dobrze zachowanej zabudowy
wewnętrznej i odcinek górnej partii wału w konstrukcji
drewniano-ziemnej, a ponadto pokaźny zbiór źródeł ruchomych Szczególne znaczenie miało w tym przypadku zastosowanie metody dendrochronologicznej, która
– dzięki analizie Tomasza Ważnego – umożliwiła szczegółowe wnioskowanie o okresie funkcjonowania ośrodka
i jego interpretację w kontekście historycznym (Chudziak
1994a; 1998; Chudziak, Dygaszewicz 2006)
Z działalnością Zespołu ściśle powiązana była również aktywność na tym obszarze Zakładu Archeologii
Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii UMK w Toruniu W celu weryfikacji genezy i chronologii większości grodzisk przeprowadzono wtedy badania sondażowe, nawiązując pod względem przyjętej
metody i strategii badawczej do doświadczeń wypracowanych w trakcie badań grodzisk ziemi chełmińskiej
i dobrzyńskiej (1991 rok: Bydgoszcz – Fordon „Wyszogród”; 1993 rok: Bydgoszcz – Zamczysko; Strzelce Dolne; 1994 rok: Pawłówek; 1995 rok: Koronowo) Uzyskane dane wykorzystano częściowo w trakcie studiów
osadniczych poświęconych zasiedleniu strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu, w którym
uwzględniono również większość obszaru Wysoczyzny
Świeckiej (por katalog stanowisk Chudziak 1996;
Chudziak 2002, 138, ryc 2–5, 7; Janowski 2005)
Prace badawcze w rejonie grodziska w Bydgoszczy kontynuowano jeszcze w latach 1995–1997 (rejon
ul Przy Zamczysku), ale najszerszy zakres miały badania o charakterze ratowniczym przeprowadzone w 2007
roku ponownie przy ul Grodzkiej (Instytut Archeologii
UMK i firmy prywatne) Tym razem odsłonięto przede
wszystkim duży fragment dobrze zachowanego, wielofazowego wału drewniano-ziemnego oraz umocnienia
koryta starorzecza Brdy, które po zadokumentowaniu
i demontażu zostały poddane konserwacji w Instytucie

1
Wykorzystano do synchronizacji materiałów z grodziska zespoły
ceramiki pochodzące z badań na osadzie podgrodowej (stan 151), które również poddano wieloaspektowej analizie
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poznane materiały ceramiczne z zespołu osadniczego
w Kałdusie na ziemi chełmińskiej stanowiące punkt odniesienia w ocenie chronologii względnej poszczególnych stanowisk (Chudziak 2003) Ze względu na związki
kulturowe tego obszaru z Wielkopolską odniesiono się
również do periodyzacji wprowadzonej przez Witolda
Hensla (1950), a następnie zmodyfikowanej przez Zofię Hilczerównę (1967) i innych badaczy (faza A–F)
Pod względem technologicznym wyróżniono ceramikę
ręcznie lepioną (GT I), przykrawędnie obtaczaną (GT II),
słabo formująco częściowo obtaczaną (GT III), silnie formująco częściowo obtaczaną (GT IV) oraz całkowicie
obtaczaną (GT V), natomiast typologię naczyń oparto
na systemach klasyfikacyjnych stosowanych dla garncarstwa północnopołabskiego i pomorskiego (por Łosiński,
Rogosz 1986) Wykorzystany w pracy schemat składa się
z czterech zasadniczych faz obejmujących całe wczesne
średniowiecze:
— Faza I – 2 połowa VII–1 połowa IX wieku; charakterystyczne dla niej były niezdobione naczynia ręcznie lepione i przykrawędnie obtaczane nawiązujące
głównie do naczyń typu Sukow (Pień, faza I; Stary
Dwór; Bydgoszcz-Zamczysko faza I, faza I–II; stanowiska reperowe: Kałdus, faza I, Gronowo, faza I; faza B wg Hilczerówna);
— Faza II – 2 połowa IX–1 połowa X wieku; występowały w tym okresie głównie zdobione narzędziem wielozębnym naczynia częściowo obtaczane
typu Menkendorf przy niewielkim udziale naczyń
przykrawędnie obtaczanych (Bydgoszcz-Zamczysko,
faza II; faza C wg Hilczerówny);
— Faza III – 2 połowa X–XI wiek; charakteryzowała
się występowaniem ceramiki całkowicie obtaczanej,
przy współudziale naczyń częściowo obtaczanych;
ze względu na zróżnicowaną stylistycznie, ceramikę
całkowicie obtaczaną, w ramach niniejszej fazy wyróżniono cztery podfazy:
— IIIa – 2 połowa X wieku; dominacja ceramiki typu Menkendorf i niewielki udział ceramiki
całkowicie obtaczanej tzw grubej roboty; Strzelce Dolne, faza II; Pień, faza II; Bydgoszcz-Stare
Miasto, faza I (reperowe stanowisko: Kałdus, faza III; faza D1 wg Hilczerówny);
— IIIb (dawnej IIIc; dotyczy ziemi chełmińskiej) –
schyłek X–1 ćwierć XI wieku; różny udział ceramiki typu Menkendorf z wyraźną frekwencją
naczyń typu Gronowo II; Pień, faza III (reperowe
stanowisko: Kałdus, faza V; faza D1/D2 wg Hilczerówny);
— IIIc (dawniej IIIb) – 2–3 ćwierć XI wieku; dominacja ceramiki całkowicie obtaczanej nawiązującej do naczyń typu Vipperow; Bydgoszcz-Fordon,
faza I, Bydgoszcz-Stare Miasto, faza II; Pień faza III (reperowe stanowisko: Kałdus, faza VI; faza D2 wg Hilczerówny);

właściciela terenu (2015/2016) W tym samym czasie
(2012/2013 r ) w północno-zachodniej partii tego stanowiska badania ratownicze przeprowadzili Anna i Wojciech Siwiakowie z bydgoskiej Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej
Osobne miejsce należy poświęcić grodzisku w Pniu
zlokalizowanemu już po publikacji monografii dotyczącej zasiedlenia strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we
wczesnym średniowieczu (Chudziak 1996) Przeprowadzone na nim, przez Instytut Archeologii UMK, badania
ujawniły bogate nawarstwienia kulturowe świadczące
o jego wielofazowym użytkowaniu obejmującym okres
od VII–VIII wieku do schyłku wczesnego średniowiecza
oraz późne średniowiecze, kiedy miejsce to stało się siedzibą komturii krzyżackiej (Janowski, Drozd 2007a; Janowski, Poliński 2009; 2011)
Podsumowując należy stwierdzić, że dysponujemy
aktualnie wiedzą na temat siedmiu grodzisk z okresu wczesnego średniowiecza usytuowanych w granicach administracyjnych obecnego powiatu bydgoskiego,
tj wymieniając stanowiska w porządku alfabetycznym
(ryc. V): Bydgoszcz-Stare Miasto, Bydgoszcz-Fordon (historyczny Wyszogród), Bydgoszcz-Zamczysko, Pawłówek, Pień, Stary Dwór (dawniej Koronowo) oraz Strzelce Dolne Za wyjątkiem grodziska w Pniu znajdującego
się po stronie „chełmińskiej” – wszystkie pozostałe stanowiska usytuowane są na lewobrzeżu Wisły Wyłączono natomiast z tej listy drugie grodzisko w Koronowie,
„szwedzkie szańce” w Szwederowie oraz domniemany
obiekt w Czersku Polskim, jako stanowiska niedostatecznie udokumentowane, aby uwzględnić je w omawianej
grupie stanowisk Dotychczasowy stan rozpoznania wymienionych obiektów o metryce wczesnośredniowiecznej
upoważnia do podejmowania na gruncie archeologii nowych prób ich chronologicznej systematyzacji i interpretacji znaczenia w kontekście przeobrażeń społeczno-kulturowych oraz realiów historycznych (Kalinowski 2013;
Chudziak 2016; 2017) Niniejsza publikacja nie zastąpi
pełnego opracowania analityczno-źródłowego tych stanowisk, umożliwi jednak z pewnością krytyczną ocenę dotychczasowych poglądów formułowanych w literaturze
przedmiotu na ich temat

4. Podstawy chronologii
Podstawą datowania omawianych w niniejszej pracy
grodzisk są wyniki analizy typologiczno-porównawczej
ceramiki naczyniowej oparte na schematach periodyzacyjnych wypracowanych dotąd dla sąsiedniej ziemi chełmińskiej (Chudziak 1991; Poliński 1996a; Bojarski 2012;
Weinkauf 2015; 2016), Kujaw (Dzieduszycki 1982) oraz
uzupełnionych wynikami badań nad ceramiką naczyniową pochodzącą z grodzisk w Bydgoszczy-Starym Mieście (Kalinowski 2016) i Pawłówku (Błędowski 2019)
Szczególne znaczenie miały tu stosunkowo dobrze roz16
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Ryc. V. Mapa powiatu bydgoskiego z lokalizacją ujętych w katalogu grodzisk wczesnośredniowiecznych. Legenda: 1 – grodzisko, 2 – rzeki,
3 – granica powiatu, 4 – jezioro (oprac. M. Skrzatek, W. Ochotny)
Fig. V. Bydgoszcz county map showing the early mediaeval strongholds contained in the catalogue; 1 – stronghold, 2 – rivers, 3 – county
boundary, 4 – lake (edited by M. Skrzatek, W. Ochotny)

perowe stanowisko: Kałdus, faza VII; faza E1 wg
Dzieduszyckiego);
— Faza IV – XII–1 połowa XIII wieku; charakterystyczne dla tego okresu były naczynia całkowicie obtaczane z silnie wyodrębnioną szyjką nawiązujące do typu

— IIId – 3–4 ćwierć XI wieku; dominacja naczyń
całkowicie obtaczanych nawiązujących do typu
Vipperow i Teterow; horyzont rozwojowy ceramiki w Bydgoszczy-Starym Mieście, faza II–III,
Bydgoszczy-Fordonie, faza II w Pawłówku (re17
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Ryc. VI. Diagram dat radiowęglowych uzyskanych dla prób pochodzących z grodzisk obecnego powiatu bydgoskiego wg
programu OxCal v. 4.3.2.; Gd – laboratorium w Gliwicach; MKL – laboratorium w Cianowicach (oprac. M. Weinkauf)
Fig. VI.

Radiocarbon datings obtained for samples from strongholds within the present Bydgoszcz county based on
OxCal v. 4.3.2. Gd – laboratorium in Gliwice, MKL – laboratorium in Cianowice (edited by M. Weinkauf)

wszystkim wyniki analiz dendrochronologicznych przeprowadzonych przez T Ważnego dla drewna dębowego
pozyskanego w trakcie badań w Bydgoszczy-Starym Mieście i Pawłówku W przypadku pierwszego ze stanowisk
wstępną serię dat otrzymano dla materiałów źródłowych
pozyskanych z wału w trakcie badań w latach 1992–
–1994 (Chudziak 1998) W sumie 27 oznaczeń wskazywało, że gród pobudowano pod koniec lat 30-tych
XI wieku (1037/1038) i naprawiano w latach 50-tych
tego samego stulecia Kolejne badania umożliwiły uszczegółowienie tych ustaleń, gdyż na podstawie
drugiej serii dat uzyskanej dla prób drewna pobranego z różnych poziomów wału okres funkcjonowania
badanego fragmentu ośrodka grodowego można było
umieścić w przedziale obejmującym lata 1036–1102
Zbliżoną datację uzyskano dla prób drewna z grodziska
w Pawłówku W sumie oznaczono tu osiem fragmentów drewna dębowego pochodzącego z budynku dworskiego (lata 60–80 XI wieku) oraz z pali usytuowanych
w obrębie przystani (lata 90-te XI wieku, najmłodsza
data 1100 rok) Bardzo istotne było to, że w obu przypadkach oznaczenia dendrochronologiczne można było
wykorzystać w kontekście wyników analizy stylistyczno-technologicznej ceramiki naczyniowej licznie występują-

Vipperow (Bydgoszcz-Fordon, faza III; Pień, faza III–
–IV; Stary Dwór, faza III) (stanowisko reperowe: Kałdus faza VIII–IX; faza E2–E3 wg Dzieduszyckiego)
Datowania ceramiczne w kilku przypadkach podbudowane były innymi niezależnymi wyznacznikami chronologii Bardzo istotne było odkrycie w nawarstwieniach
chaty w Strzelcach Dolnych, skarbu dirhemów arabskich
zdeponowanych po 950 roku W przypadku grodziska
w Pawłówku istotne znaczenie miała natomiast seria
występujących w różnych kontekstach stratygraficznych
stanowiska monet wyemitowanych głównie w XI wieku,
w sumie 51 okazów reprezentowanych przez denary niemieckie i krzyżówki różnych typów, a ponadto liczny zespół przedmiotów wydzielonych stanowiących względnie
dobre wyznaczniki chronologii (np ostroga typu II, odmiana 2 wg Hilczerówny 1956) Pod tym względem jest
to stanowisko wyjątkowe, choć pojedyncze zabytki tego
rodzaju występowały również na innych stanowiskach
(m in grzebienie z poroża, biżuteria itp ) Wśród nich
dużą wartość mają dwie ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do środka zaliczone do technotypu III: 2b
odkryte na grodzisku w Pniu (Weinkauf 2013)
Szczególne znaczenie dla datowania omawianych
w niniejszej publikacji grodzisk miały jednak przede
18
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Ryc. VII. Diagram chronologiczny grodzisk wczesnośredniowiecznych z terenu powiatu bydgoskiego
(rys. J. Bojarski)
Fig. VII.

Chronology chart of early mediaeval strongholds from Bydgoszcz county (drawn by J. Bojarski)

Rozbieżność pod tym względem widoczna jest w przypadku oznaczeń radiowęglowych uzyskanych dla materii
organicznej z Bydgoszczy, które dla trzech prób są dużo
starsze niż wynikałoby z pozostałych przesłanek archeologiczno-przyrodniczych Powtórzenia wymagało również pozornie właściwe datowanie próbki pochodzącej
z Pnia, która w wyniku błędu laboratoryjnego została
poddana ponownej analizie Jednak otrzymany wynik
okazał się być inny od oczekiwanego (por tab. 1)

cej na obu stanowiskach i reprezentującej cechy typowe
dla rozwoju garncarstwa charakterystycznego dla końca pierwszej i całej drugiej połowy XI wieku (Kałdus,
faza VI–VII)
Mniejsze znaczenie miały tu natomiast datowania radiowęglowe uzyskane dla grodzisk w Bydgoszczy-Starym
Mieście, Pniu, Zamczysku i Strzelcach Dolnych, w sumie
12 oznaczeń zasadniczo potwierdzających datowanie
określone na podstawie innych kryteriów (ryc. VI i VII)

Tabela 1. Powiat bydgoski – wykaz prób radiowęglowych (kalibracja dat wg programu OxCal v. 4.3.2.)
Table 1. Bydgoszcz county – list of radiocarbon samples (according with OxCal v.4.3.2.)
Miejscowość

Bydgoszcz, st. 1

Bydgoszcz-Fordon, st. 151
Bydgoszcz-Zamczysko, st. 70
Pień, st. 1
Strzelce Dolne, st. 1

Nr próby

Wiek BP

AD (68,2%)

Nr inw.

Lokalizacja

Gd-7190

1120±50

782–990

I/E/92

wyk. X/92, w-wa VII

MKL-1255

1000±60

984–1151

Bd-21/07

ar 211D, ob. 18

MKL-1256

930±70

1026–1164

Bd-35/07

ar 252BC, 253AD, ob. 27

MKL-1257

1090±70

881–1022

Bd-22/07

ar 211D, w-wa 124

MKL-1258

1110±80

778–1017

Bd-32/07

ar 292A, ob. 17

MKL-1259

1160±80

774–968

Bd-33/07

ar 252D, ob. 26

MKL-2552

1360±100

581–771

W-10/12

wyk. 1/12, ob. 24, w-wa XXI

MKL-2553

930±90

1023–1189

W-8/12

wyk. 1/12, ob. 24, w-wa V

Gd-3705

1510±60

432–613

Z-13/93

wyk. 3/93, w-wa IV

Poz-25556

1250±30

680–800

P 15/06

wyk. 5/06, w-wa 50

Poz-26470

1095±30

899–987

P 15/06

wyk. 5/06, w-wa 50

Gd-3706

1340±50

646–764

SD-1/93

wyk 1/93, w-wa VI
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5. Układ katalogu
i sposób prezentacji źródeł

(VIII)

Układ katalogu w głównych założeniach nie odbiega od
dotychczasowych form publikacji tego rodzaju Wykorzystano tu zatem tradycyjne wzorce prezentacji stanowisk
odpowiednio je modyfikując, a zwłaszcza strukturę katalogu grodzisk ziemi chełmińskiej (1994) W rezultacie
materiały źródłowe zostały zaprezentowane według następującej kolejności: (I) miejscowość i gmina, (II) numer
stanowiska w miejscowości, (III) numer obszaru AZP,
(IV) numer stanowiska na obszarze, (V) nazwa dawna
miejscowości, (VI) nazwa lokalna, (VII) położenie, (VIII)
środowisko fizjograficzne, (IX) opis obiektu, (X) historia
badań i opracowań, (XI) zakres prac badawczych, (XII)
stratygrafia kulturowa wraz z pozostałościami zabudowy,
(XIII) zaplecze osadnicze, (XIV) chronologia, (XV) archiwum, (XVI) zbiory
W związku z przyjętą konwencją publikacji źródeł prezentowana publikacja nie stanowi kompletnego
opracowania analityczno-źródłowego poszczególnych
stanowisk Materiały źródłowe przedstawione zostały
w sposób zgeneralizowany, ograniczono je do ogólnego
omówienia stratygrafii kulturowej i wybiórczej prezentacji
graficznej dokumentacji terenowej i źródeł ruchomych
Nie znaczy to, że w pracy nie pojawiają się elementy
analizy Oprócz krytycznej deskrypcji układów funkcjonalno-przestrzennych, w każdym przypadku opracowano
również chronologię stanowisk wraz z ich podstawami
źródłowymi Zasady prezentacji treści, nawiązujące w dużym stopniu do wykładni przedstawionej w katalogu grodzisk z 1994 roku, w kolejnych punktach są następujące:
(I) Miejscowość i gmina Nazwy miejscowości i gminy, w obrębie której stanowisko występuje, podane zgodnie z „Wykazem urzędowym nazw miejscowości w Polsce” (1980–1982);
(II) Numer stanowiska w miejscowości Oznaczenia
przyjęte według AZP;
(III) Numer obszaru AZP;
(IV) Numer stanowiska w obrębie arkuszy AZP zgodny
z kartą ewidencji stanowiska w WKZ w Toruniu;
(V) Nazwa dawna miejscowości z uwzględnieniem
starych nazw niemieckich i polskich pojawiających się w literaturze przedmiotu i źródłach kartograficznych od XIX wieku;
(VI) Nazwa lokalna określona w źródłach pisanych
oraz kartograficznych;
(VII) Położenie Zastosowano tu uproszczony zapis lokalizacji stanowiska ograniczony do określenia
współrzędnych geograficznych; wraz z podaniem
nazwy mezoregionu wg J Kondrackiego; szczegółową lokalizację przybliża mapa topograficzna
w skali 1 : 25 000 wygenerowana z cyfrowych
obrazów lidarowych (Mateusz Skrzatek) oraz nie-

(IX)

(X)

(XI)

(XII)

(XIII)

(XIV)

(XV)

miecka mapa topograficzna Topographische Karte
(Messtischblatt);
Środowisko fizycznogeograficzne Uwzględniono
tu następujące komponenty: geomorfologię wraz
z geologią, hydrografię oraz gleby Punkt ten
opracowano na podstawie not fizycznogeograficznych sporządzonych przez Dorotę Bienias z Instytutu Archeologii UMK Oparte one zostały na wynikach studiów źródłowych – głównie mapach:
Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali
1 : 50 000 oraz mapach glebowych;
Opis stanowiska W tym punkcie uwzględniono
morfologię grodzisk, ich dane metryczne oraz
stan zachowania Opis ten zilustrowano odpowiednim planem sytuacyjno-wysokościowym
wraz z lokalizacją wykopów przygotowanym
przez M Skrzatka na bazie danych cyfrowych;
Historia badań i opracowań Nawiązując do katalogu Leszka Kajzera i Arkadiusza Horonziaka
(1995) przedstawiono w tym punkcie szczegółową historię badań prowadzonych na stanowiskach oraz stan opracowań na ich temat wraz
z podaniem odpowiedniej literatury lub odniesień
do archiwaliów;
Zakres prac badawczych Omówiona tu została kwestia stopnia rozpoznania danego grodziska, wraz z lokalizacją wykopów i ich zakresem
przestrzennym;
Stratygrafia kulturowa i pozostałości zabudowy
Uwzględniono w tym punkcie w miarę szczegółowy opis warstw z charakterystyką jego treści przyrodniczo-kulturowej i ewentualnie przynależnością
do określonych faz użytkowania danego miejsca
Ponadto scharakteryzowano relikty zabudowy zarówno obronnej, jak i mieszkalno-gospodarczej;
Zaplecze osadnicze Ze względu na zintegrowany
pod względem funkcjonalno-przestrzennym charakter zespołów osadniczych, w których centralne
miejsce zajmował gród zdecydowano się w tym
punkcie na ogólne omówienie podstawowych
kwestii dotyczących stratygrafii kulturowej osiedli
podgrodowych wraz ze stałymi elementami ich
infrastruktury;
Chronologia wraz z podstawami datowania
uwzględniającymi wyniki analizy typologiczno-porównawczej źródeł ruchomych, przede
wszystkim ceramiki naczyniowej opisanej w tym
punkcie pod kątem jej charakterystyki technologiczno-stylistycznej, ponadto wyniki niezależnych
analiz przyrodniczych (dendrochronologicznych
i radiowęglowych);
Archiwum Przyjęto tu zasadę podawania miejsca
przechowywania materiałów archiwalnych dotyczących danego stanowiska, głównie dokumentacji terenowej i sprawozdań z badań;
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I. Zagadnienia wstępne

(XVI) Zbiory W punkcie tym zaprezentowano inwentarz zabytków przyporządkowany do poszczególnych sezonów badawczych W każdym przypadku
o ile było to możliwe podano również miejsce
przechowywania zbiorów (instytucję)

WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 21

Katalog kończy bibliografia Ze względu na zróżnicowany charakter wykorzystywanych publikacji uwzględniono tu trzy ich kategorie: a) źródła kartograficzne
– zarówno mapy historyczne, jak również tematyczne;
b) źródła pisane; c) literaturę

06.03.2020 06:57:42

WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 22

06.03.2020 06:57:42

I. Background information

its follow-up in 1996–1997 and 2007–2008, and the
large-scale stronghold salvage excavations at Pawłówek
(2008–2013) and a settlement outside the walls of
Wyszogród (2012–2016) The research was a priceless
contribution to our conclusions on the origins and
functions of these urban centres
Separate attention should be paid to the stronghold
at Pień, the only feature situated within the county of
Bydgoszcz on the right bank of the Vistula The feature
is known both from written sources and the literature of
the subject, and is considered to be a conical stronghold,
though it was not localized during the verification
carried out by the UMK Institute of Archaeology in the
1990s Therefore, it was not included in the catalogue
part of the book concerning defensive settlements
of the Chełmno region published in 1994 (Katalog
1994) As a result of its discovery at the beginning
of the 21st century, systematic excavation works started;
these also covered its adjacent area, including the burial
ground with its spectacular chamber graves
The NPRH project Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych na obszarze Polski [An Atlas of Poland’s EarlyMediaeval strongholds] headed by Sławomir Moździoch
and implemented by the Wrocław chapter of the
Polish Academy of Sciences’ Institute of Archaeology
and Ethnology, in cooperation with archaeological
departments of the Jagiellonian University in Cracow (UJ)
and the UMK in Toruń was in a sense the crowning of the
last three decades of both site survey and excavation work
on early-mediaeval strongholds of the Świecie Upland
and its adjacent area within the borders of the County of
Bydgoszcz On behalf of the Toruń university this complex
research project was executed by a team of mediaevalists
coordinated by Wojciech Chudziak and was composed of
Jacek Bojarski, Piotr Błędowski, Patryk Banasiak, together
with Dariusz Poliński One of the task s included in the
project was the production of a catalogue of strongholds,
which would comprise the currently available resources
of source information as well as the expertise and
research tradition of the UMK Institute of Archaeology
The concept of editing a unified catalogue of earlymediaeval strongholds was supposed to be implemented
as a pilot project, and in its early stage it was to include
two counties within the current province of Kujawsko-

1. General remarks
A quarter of a century has passed since the publication
of the catalogue of early-medieval strongholds in the
Chełmno Region (Terra Culmensis) Thanks to the
long-term verification of this kind of sites, particularly
intensive in the early 1990s, it was possible to list
thirty-two strongholds in the area between the rivers
Vistula, Drwęca and Osa (Katalog 1994) At the
same time, identical criteria and methodology were
used for the reconnaissance of the left-bank Vistula
strongholds, including sites situated within the former
Świecie castellany and the adjacent (in the south)
Bydgoszcz castellany As a result, it was possible to
include this area into detailed studies on the stronghold
of the Chełmo-Dobrzyń area, extended to cover the
left bank of the Vistula (Chudziak 1996; strongholds
at Topolno, Gruczno, Wiąg, Bzów and Sartowice)
The latter region was administratively related to
Poznań even before WWII, and became the subject of
separate studies concerning settlement processes in
Wielkopolska (Schumacher 1924; Kowalenko 1938;
Hensel 1950; strongholds in Stary Dwór/Koronowo,
Pawłówek, Bydgoszcz, Fordon, Strzelce Dolne,
Zamczysko) Both regions were also included in Gerard
Wilke’s comprehensive monograph on castles situated
between the Gwda and the Vistula rivers (Wilke 1998)
Unfortunately, no catalogue followed of early-mediaeval
strongholds in the Wysoczyna Świecka (Świecie Upland),
like the source monograph on Chełmno region editing
both archival and new information, i e obtained through
the fieldwork conducted after WW II The reasons must
have been of complex nature; one of them being the
vastness of source material or/and limited access to
the documentation based on earlier excavations at the
Vistula strongholds, west of the river (Strzelce Dolne,
Topolno, Gruczno, Fordon) Retrospectively, we can
assume that a certain breakthrough in the research
on the strongholds of the region was the large-area
excavation conducted in 1992–1995 by the Team for the
History of Bydgoszcz, under the auspices of the Institute
of Archaeology of the Nicolaus Copernicus University
in Toruń (UMK), in Grodzka street in Bydgoszcz and
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and frequency in which it was conducted reflect the subsequent stages of the development of archaeology as
a discipline, however they also reflect socio-political
changes characteristic of this area, which belonged to
Prussia during Poland’s partitions, and after WWI – to
the Second Polish Republic Further changes in this respect occurred during WWII, when the area was annexed by the 3rd Reich (the Area of Danzig Reich, West
Prussia), and after WWII ultimately restored to Poland
Naturally, the study of fortified settlements in the area
was for years influenced by both German and Polish archaeologists From the point of view of effectiveness in
terms of fieldwork and publications, the research can be
divided into several stages

-Pomorskie Due to the advancement of the research
conducted over the last three decades by the Archaeology
of the Early Middle Ages of the UMK Institute of
Archaeology, the counties of Toruń and Bydgoszcz were
selected, the latter being the core of this publication

2. Geomorphological setting
The area of Bydgoszcz county, established in 1999
during Poland’s administrative reform, amounts to just
under 1,400 sq km It is located in the central part of
the Kujawsko-Pomorskie province, at the boundaries
of the lake districts of Wielkopolskie, Chełmińsko-Dobrzyńskie and Południowopomorskie According
to Jerzy Kondracki’s division (1978), the county
encompasses four macroregions: the Toruń-Eberswald
Ice-marginal Valley (mesoregion Toruń Basin), the
Lower Vistula Valley (mesoregion Fordon Valley),
Chełmińsko-Dobrzyńskie Lakeland (mesoregion Chełmno
Lakeland), and the Południowopomorskie Lakeland,
physiographically most diversified and allowing three
mesoregional units to be identified, i e the Krajeńskie
Lakeland, the Brda Valley, and Świecie Upland
The whole area is characterised by early glacial
landscape formed during Kujawy and Krajno stage of
the Weichselian (Baltic) glaciations Its northern part is
occupied by undulating ground moraine of 80–120 m
a s l, cut through by the Brda outwash plain and a glacial
channel occupied by Byszewo lakes The right bank of
the Vistula, in turn, is a ground moraine limited from the
west by steep slopes of the Vistula Valley The southern
part, lying within the Toruń-Eberswald Ice-marginal
valley, is characterised by the system of terraces limited
with slopes within which inland dunes of Aeolian origin
are located North of the Ice-marginal Valley there is
the Vistula Valley with the slopes reaching ca 60 m
in height, cut by numerous small denudative valleys
Hydrographically, the county of Bydgoszcz is
situated in the area of the watershed of the catchment
areas of the Vistula and the Odra, currently linked by
the Upper Noteć and Bydgoszcz Cannals The main
watercourses and major water transport axes in the area
are the Vistula and its left tributary the Brda The area also
contains several dozen lakes, most of which are situated in
the Byszewo glacial channel Lake Koronowo is the largest
of them It is an artificial reservoir created by the Brda dam
In the upland areas, soils developed on clay and
sand-clay landforms (brown soils) prevail; on outwash
plains – sandy soils occur, while in river valleys lie fertile
fen soils, gyttjas, and peats

STAGE 1. The origins of professional research on the
fortified settlements in the Bydgoszcz county date back to
the late 19th century and must be related to the activities
of Polish archaeologist Gotfryd Ossowski of the Scientific
Society Museum in Toruń (Ossowski 1881), a German
physician, anthropologist and archaeologist Abraham
Lissauer of the Gdańsk Natural Sciences Society (Lissauer
1887, cf the map, table V), and locally to the activities of
the German Historical Society in Bydgoszcz (Bromberger
Historschen Vereinsfürden Netzedistrickt) (Jahrbuch 1886)
Thanks to the publications of those researchers, based on
earlier papers (e g Schwartz 1880) the foundations of
the early-mediaeval stronghold list, currently known in
this area, were laid (Bydgoszcz-Stare Miasto/Bromberg,
Bydgoszcz-Fordon/Fordon, Stary Dwór/Koronowo/Crone,
Pawłówek/Prondy Mühle, Bydgoszcz-Zamczysko/
/Thalheim) Generally speaking, there is no specific
information concerning their discovery, thus it can
be assumed that because of their landform – most of
them were relatively easy to identify and were mainly
examined by ground reconnaissance In the period
discussed, only the stronghold in Bydgoszcz, situated
in the meander of the old Brda river bed, and the
Vistula stronghold in the then Fordon was examined by
excavation in 1889, conducted by the German Historical
Society in Bydgoszcz (Hensel 1950, 100) On the other
hand, information about pre-WWI research conducted in
Pawłówek and Stary Dwór/Koronowo (1895) is scarce
(Hensel 1950, p 217; Kowalenko 1938, 275)
STAGE 2. The new stage in research on Bydgoszcz county
strongholds must be attributed to Paul Schumacher
and his source-analysing work, including the catalogue
of strongholds located in the area of ‘Provinz Posen’
(Schumacher 1924) (Fig. I) Despite critical opinions
concerning the ignorance of contemporary administrative
division and Polish names (Łęga 1930), the work was
innovative, and it introduced numerous new elements
into the knowledge about the sites of this kind, located
around the current county of Bydgoszcz (excluding the

3. The history of research
The research on the Bydgoszcz county strongholds has
been conducted for at least the last 150 years The way
24
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 24

06.03.2020 06:57:42

I. Background information

boundaries of the Bydgoszcz county, but at that time
belonged to the Chełmno county (Łęga 1930, 543)
All the strongholds under discussion from the
left bank of the Vistula also appeared in Władysław
Kowalenko’s monograph – his doctoral dissertation
– basically written on settlement geography and
concerning the settlements in Wielkopolska (Kowalenko
1938) (Fig. III) The monograph repeats most of the
information included in the publications of Schumacher
and Łęga (Kowalenko 1938) No wonder – progress
in the examination of these sites was limited between
WWI and WWII, and was mainly based on the 19th
century studies As an example – Władysław Kowalenko
included the 1890 research concerning the assumed
stronghold in Czersk Polski, which was probably a late
mediaeval safety structure securing the crossing of
the river Brda (Kowalenko 1938, 192; Hensel 1950,
141) While discussing the period, however, we should
note excavation work at two stronghold sites, the
value of which can hardly be underestimated In 1932,
the research included the Fordon stronghold, which
offered further premises for its identification as Gallus
Anonimus’ Wyszogród, previously suggested by Lissauer,
and then by numerous researchers discussing the issue
(Wieczorowski 1933) In 1938, on the other hand,
excavation work started at the stronghold and the
settlement in Zamczysko, where relatively well preserved
fragments of a wooden rampart were found as well as
historical material dating to the Iron Age (the Lusitian
culture) and to the early Middle Ages Unfortunately the
documentation of the research perished during WWII,
and subsequent research failed to conclusively explain
the chronology of the discovery (Jacek Delekta of the
Municipal Museum in Toruń) The period of WWII did
not promote archaeological research, although a survey
of strongholds at Pień and Fordon conducted by Brutzer
of the Museum in Gdańsk should be noticed The first
aerial photographs of the stronghold relics at Wyszogród,
Zamczysko and Strzelce were also taken at that period

right bank of the Vistula) This catalogue-style monograph
includes all the previously mentioned by the literature of
the subject strongholds, sometimes with a description of
their size, morphology, physical condition and reference
to cartographic sources (1 Kaiser Wilhelm-Schanze bei
Crone; 2. Ringwall Stary Dwor bei Crone; 3. Ringwall/
/Schwedenschanze von Fordonnek; 4. Schlosberg von
Pawlowke, 5. Spitzwall von Ober=Streliz; 6. Der Schlosberg
von Thalheim; 7. Ruine der Burg Bydgoszcz in Bromberg oraz;
8. Ringwall auf der Schwedenhöhe bei Bromberg (Schumacher
1924, 18–20) The last of the strongholds mentioned
above (which must have been totally destroyed) was
put on the stronghold list for the first time (BydgoszczSzwederowo) According to the recollections of a German
teacher, a Mr Reddin, it was located in a ring-like
trench, where a windmill was to stand (Schumacher
1924, 20; also Łęga 1930, 533; Kowalenko 1938)
No archaeological traces of this stronghold have been
confirmed so far, however written texts mention Swedish
earthworks built upon the approaches to the city during
the siege of Bydgoszcz in the 17th century (Grochowski
2018) Schumacher’s list includes another stronghold at
Koronowo which was only subject to a surface survey,
described as Kaiser Wilhelm-Schanze (Schumacher 1924,
17) In the specification of the features within the area
also the stronghold at Strzelce Dolne (included in the
monograph as Strzelce Górne) was mentioned for the
first time, and it was assigned in this publication to
the features of Spitzwall type (Schumacher 1924, 19)
A couple of years later, the area under discussion
became the subject of interest of the Rev Władysław
Łęga, crowned with a monograph on the culture of
Pomerania in the early Middle Ages The publication
contained source materials concerning strongholds
situated on the west bank of the Vistula, within the then
area of Bydgoszcz county, assigned at that time to the
Poznań Province (Fig. II) In the catalogue part of the
monograph all the sites were taken into consideration
and, with certain amendments, they still constitute the
core of the early Middle Ages strongholds list which
are situated in the Bydgoszcz county (Bydgoszcz I–II,
Pawłówek, Koronowo I–II, Strzelce, Zamczysko, Fordon;
Łęga 1930, 533–534) Although Łęga’s descriptions
were less detailed than in Schumacher’s catalogue,
their value as such lies in the reference literature he
collected for each individual site The author also gives
information concerning the types of artefacts discovered
as a result of museum surveys conducted in Poznań and
Bydgoszcz Władysław Łęga should also be credited with
systematising the locations of stronghold sites; Pawłówek
had also been mentioned in literature as Prądy Młyn,
and Zamczysko as Osielsk (Łęga 1930, 534) It should
be noticed that the monograph includes the stronghold
in Pień, situated on the right bank of the Vistula,
which is currently located within the administrative

STAGE 3. The studies on early mediaeval strongholds in
the region gained momentum many years after WWII,
but they still lagged behind the research on Wielkopolska strongholds Although information about some of
the features was published by Witold Hensel in 1950 in
Vol 1 of the ‘Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej’ [Studies and Materials on
Settlement of Early-historical Wielkopolska], it was based
on Kowalenko’s earlier monograph, which basically failed
to bring any new elements to the issue (Bydgoszcz, 99–
–100; Bydgoszcz-Szwederowo, 101–102; Czersko Polskie, 141; Fordon, 217–218) The excavations resumed
at the Fordon stronghold were significant (1958–1960);
during the excavation works the whole cross-section
of the site was uncovered, together with the profile
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(Wilke 1991, 66) From the perspective of the past we
may accept that the monograph deals with most of the
research problems related to the studies on defensive
settlement in the area and was the basis of further
research concerning the issue (Chudziak 1994, 7–8)

of the multi-stage rampart (Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60; 1962a; 1962b) Research of this kind
was also conducted in Bydgoszcz-Zamczysko (1961–
–1962; Potemski, Wilke 1967) and in Strzelce Dolne (1965–1970; Potemski 1978) Although research
results at Fordon and at Zamczysko materialised in
fairly detailed publications, the results of the Strzelce
stronghold research ended in a small report (Potemski 1978) At that time, lists of the strongholds in the
Bydgoszcz county were frequently published (Zielonka
1963; Antoniewicz, Wartołowska 1964), however there
was no source publication which would consolidate the
newly obtained information on sites of this type, their chronology and function in particular This task was
partly fulfilled by the catalogue of sites, edited by Wilke
and Potemski (in two parts), which discussed archaeological sources from the period of the early Middle Ages,
published by ‘Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego’ [The Proceedings of the Historical
Committee of the Scientific Society of Bydgoszcz] (Wilke,
Potemski 1970; 1985) The specific recapitulation of the
current state of research on early mediaeval settlement of
the Bydgoszcz county, involving the issue of stronghold
identification, was a later publication by Elżbieta Dygaszewicz which included the area of the Świecie Upland
It was published in the proceedings of a national conference in Poznań on early Mediaeval studies in Poland
(Dygaszewicz 1990a; the map and catalogue of sites)
Almost at the same period, a comprehensive
monograph by Wilke, dealing with early Mediaeval
settlement in Bydgoszcz and its surroundings, was
published; it was, in a sense, a recapitulation of
contemporary knowledge on the strongholds in the
region and the close-down of a certain stage of research
(Wilke 1991; cf also 1998) (Fig. IV) The publication
first of all gives a relatively detailed presentation of
excavation results conducted in the 1960s at Zamczysko
and Strzelce Dolne strongholds as well as their
chronological and cultural interpretation The author
was ready to assign both features to the so-called tribal
period, however his dating of the Zamczysko settlement
is within a broad time interval, from the late 6th or early
7th centuries to the late 9th or possibly 10th centuries, and
of Strzelce Dolne from the 7th or early 8th centuries to the
10th century (Wilke 1991, 52–58) Wilke assigned the
other strongholds, known from Pawłówek, Bydgoszcz and
Fordon to the early years of the Piast dynasty and linked
their particular importance with the transport and trade
role those defence centres had at the Kujawsko-Pomorskie
borderland, and their functional and spatial union with
the so-called Wały Kujawskie (Kujawy Walls) (Wilke
1991, 62–70) Separate room is given to the supposed
stronghold in Czersk Polski, the existence of which – in
line with his own research – he challenged contrary to
numerous suggestions in the literature of the subject

STAGE 4. The first half of the 1990s was undoubtedly

a breakthrough in the identification of strongholds of
the Bydgoszcz county, primarily connected with the
appointment of the interdisciplinary Group for Research
on the History of Bydgoszcz headed by Jadwiga
Chudziakowa, initiated by the National Monument
Preservation Service in Bydgoszcz and The UMK
Archaeological Centre for the Middle Ages and Modern
Times (Obremski 1994) One of the research tasks of the
team in 1992–1995 was large-area excavations in Grodzka
street, where the relics of the stronghold, mentioned in
written sources and frequently referred to in archaeological
publications, were supposed to exist Thanks to this
research, the team obtained invaluable information on
the origins of the stronghold and its functions A relatively
well preserved fragment of inside structures and an
upper segment of a rampart were uncovered, together
with a large collection of artefacts The application of the
dendrochronological method was of particular importance
Thanks to Tomasz Ważny’s analysis, it was possible
to draw detailed conclusions on when the centre was
operated and its interpretation in the historical context
(Chudziak 1995; 1998; Chudziak, Dygaszewicz 2006)
The activities of the Mediaeval and Modern
Archaeology unit of the UMK Institute of Archaeology
in this field are strictly related to the operations of the
team In order to verify the origins and the chronology
of most of the strongholds, site survey was performed,
and the research method and strategy were based upon
the experience gained during the survey of Chełmno and
Dobrzyń area strongholds (1991: Bydgoszcz – Fordon
‘Wyszogród’; 1993: Bydgoszcz – Zamczysko; Strzelce
Dolne; 1994: Pawłówek; 1995: Koronowo) The data
obtained were partially used for settlement studies
of Chełmno-Dobrzyń area in the early Middle Ages,
in which most of the Świecie Upland was taken into
consideration (cf the catalogue of sites – Chudziak 1996;
Chudziak 2002, 138, fig fig 2–5, 7; Janowski 2005)
Research work within the Bydgoszcz stronghold
was also continued in 1995–1997 (the area of Przy
Zamczysku street ), yet the widest scope was of
the salvage excavation conducted again in 2007 in
Grodzka St (UMK Institute of Archaeology and private
businesses) This time the archaeologists uncovered
first of all a large fragment of a well preserved multistaged rampart and the bank reinforcement of the
Brda old river bed, which after being documented and
disassembled underwent conservation works at the UMK
Institute of Archaeology During the research, scientists
26
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Separate place should be devoted to the stronghold
at Pień, identified after the publication of the monograph
concerning Chełmno-Dobrzyń settlement in the early
Middle Ages (Chudziak 1996) The research conducted
by the UMK Institute of Archaeology revealed rich
cultural stratification as an evidence of the many stages
of its use including the period of the 7th to 8th centuries
until the close of the early Middle Ages and the late
Middle Ages, when the place became the seat of
the Teutonic Commander (Janowski, Drozd 2007a;
Janowski, Poliński 2009; 2011)
To sum up – we must admit that we currently have
the knowledge of seven early-mediaeval strongholds
located within the present Bydgoszcz county, i e (in
alphabetical order) (Fig. V): Bydgoszcz-Stare Miasto,
Bydgoszcz-Wyszogród, Bydgoszcz-Zamczysko, Pawłówek,
Pień, Stary Dwór (former Koronowo) and Strzelce
Dolne Except for the Pień stronghold located on the
‘Chełmno’ side, all the other sites are located on the
left bank of the Vistula The other Koronowo stronghold
was excluded from the list, together with Swedish
earthworks at Szwederowo and a supposed complex at
Czersk Polski, as sites insufficiently documented to be
included in the list of the sites under discussion The
current state of recognition of the above-mentioned
features dating from the early Middle Ages entitles us to
make new archaeological endeavours to systemise their
chronology and interpret their importance in the context
of socio-cultural transformations and the historical
realities (Kalinowski 2013; Chudziak 2016; 2017) This
publication, however, is not meant to replace a complete
analytical and source study of these sites, yet it will
facilitate a critical review of the ideas published to date
in relevant literature

also discovered the oldest part of residential buildings
at the edge of the old river bed and the accompanying
artefacts, and another assemblage of oak samples from
the rampart made it possible for Tomasz Ważny to
elaborate on the chronology of the feature (Chudziak,
Bojarski 2007) Various site surveys and supervision of
the stronghold area completed the data necessary for the
reconstruction of the spatial layout of the settlement
The Pawłówko stronghold was another site explored
to such an extent due to the threat of destruction –
the works were performed by the UMK Institute of
Archaeo logy (2008–2013) Also here fragments of
a rampart – in a varying degree of preservation – were
found, together with traces of the housing inside with
accompanying artefacts, which allowed the identification
of the feature’s functions In view of the considerable
destruction of the stronghold, it was important to identify
the spatial layout of the settlement and the location of
the basic elements of its housing (the courthouse, the
customs house) As was the case with the Bydgoszcz
stronghold, a series of dendrochronological datings was
obtained, which made it possible to assign the period
of stronghold use to a specific period of Piast rule
The NPRH research project Człowiek na Pograniczu
[Man in the Borderland] conducted between 2015–2019
(the UMK Institute of Archaeology) was also significant
for the Bydgoszcz county stronghold research One
of the test areas that was subject to research was the
Pomorsko-Kujawskie borderland, which originated the
analysis of numerous, though only partially completed,
artefacts from the research in Pawłówek (2008–2013),
Bydgoszcz-Stare Miasto (1990s and 2007) and BydgoszczFordon (1950s/1960s) The verification of chronology
of the latter identified as Wyszogród was of particular
importance On the basis of another analysis of selected
ceramic materials from Jadwiga and Lechosław Rauhut
and Czesław Potemski’s research (now stored at the
Leon Wyczółkowski Museum in Bydgoszcz (late LWM
in Bydgoszcz) it was found out that the feature may be
dated back to the end of the first half of the 111th century,
and not to the end of the 11th century1 as was previously
assumed (Bojarski; in this publication) In this context
the excavations are worth mentioning conducted at
the Bydgoszcz-Fordon settlement by the Archaeology
of the Early Middle Ages unit of the UMK Institute of
Archaeology, on the initiative of the Municipal Monument
Preservation Officer (2012–2013), and later commissioned
by the owner of the plot (2015 /2016) At the same time
(2012/2013), in the north-western part of this site, Anna
and Wojciech Siwiak of the Bydgoszcz Archaeological and
Conservation Laboratory conducted salvage excavations

4. Chronology foundations
In this monograph, the dating of the strongholds is based
on the results of the typological and comparative analysis
of pottery based on periodisation schemes so far developed for the adjacent Chełmno area (Chudziak 1991;
Poliński 1996a; Bojarski 2012; Weinkauf 2015; 2016),
and Kujawy (Dzieduszycki 1982), complemented by
the results of pottery examination from the strongholds
at Bydgoszcz-Stare Miasto (Kalinowski 2015) and
Pawłówek (Błędowski 2019) Of particular importance
were the relatively well recognised pottery materials
from the settlement at Kałdus in the Chełmno area,
which constituted a benchmark for the relative dating of
individual sites (Chudziak 2003) Because of the cultural
links of the area in question with Wielkopolska, reference
was also made to the periodisation introduced by Witold
Hensel (1950), modified later by Zofia Hilczerówna
(1967) and other researchers (Phase A–F) From the
technological point of view, the researchers identified

1
Pottery assemblages from the excavation at the settlement outside
city walls (site 151) were used for the synchronisation of the materials;
these were also subjected to multi-aspect analysis
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In some cases, pottery dating was supported by other
independent chronology markers The discovery of Arab
dirhams treasure in layers of a cottage at Strzelce Dolne,
which was deposited after 950 A D , was very significant
In the case of Pawłówek stronghold, coin assemblages in
various stratigraphic contexts, minted in the 11th century,
was of significant importance The assemblage consisted
of 51 items and included German denarius and a mix
of various types, as well as a large set of separate items
constituting relatively good chronological markers (e g
a spur of type II, variant 2 according to Hilczerówna
1956) In this respect it is an exceptional site, although
individual artefacts of this type appeared at other sites
(including combs made of antlers, jewellery, etc )
Among these two spurs with fastenings hooked towards
the inside, ranked as technotype III: 2b, discovered at
Pień stronghold are of great value (Weinkauf 2013)
For the dating of strongholds discussed here, the
results of dendrochronological analyses performed
by Ważny of the oakwood obtained during research
in Bydgoszcz-Stare Miasto and Pawłówek have been
particularly important In the case of the former site,
the initial series of dates were obtained for the source
material collected from the rampart during the 1992–
–1994 excavations (Chudziak 1998) All in all, twentyseven datings suggested that the stronghold was built in
the late 1030s (1037/1038) and repairs were made in the
1050s Further research allowed to obtain more accurate
datings The second series of data obtained for the
wood samples collected at different levels of the rampart
made it possible to put the operation of the examined
stronghold fragment between 1036 and 1102 Wood
samples from the Pawłówek stronghold produced similar
datings A total of eight fragments of oakwood from the
court building (the 1060s–1080s) and from the stilts in
the harbour (the 1090s, the youngest date being 1100)
were determined It was very significant that in both cases
dendrochronological dating could be used in the context
of the results of stylistic and technological analysis of
pottery amply present in both sites and representing
traits typical of pottery development characteristic of
mid and the late 11th century (Kałdus, phases VI–VII)
Radiocarbon dating of the strongholds in BydgoszczStare Miasto, Pień, Zamczysko and Strzelce Dolne (all
in all datings, basically confirming the datings based
on other criteria) were of lesser importance (Fig. VI
and VII) The divergence in this respect is evident in
the case of radiocarbon dating for the organic matter
from Bydgoszcz, which in three samples is much older
than the other archaeological and botanical premises
might have suggested A repetition was required of the
seemingly appropriate dating of the sample from Pień
which due to the laboratory error had to be analysed
once again However, the obtained result proved to be
different from what was expected (cf Tab. 1)

hand shaped pottery (GT I), fettled pottery (GT II), slightly
batt-formed, partly thrown pottery (GT III), well battformed, partly thrown pottery (GT IV) and fully thrown
pottery (GT V); the typology of vessels, however, was
based on classification systems used for North Polabian
and Pomeranian pottery (cf Łosiński, Rogosz 1986)
The scheme used here is composed of four fundamental
sta ges fully encompassing the early Middle Ages:
— Phase I – late 7th to mid 9th centuries – typical was
undecorated, hand shaped and fettled pottery, similar mainly to the Sukow-type ware (Pień, phase I;
Stary Dwór, phases I–II; benchmark sites: Kałdus,
phase I, Gronowo, phase I; phase B according to
Hilczerówna);
— Phase II – late 9th to mid 10 th centuries; the
prevalence of pottery decorated with toothed tools,
partly thrown of Menkendorf type, a small proportion
of fettled pottery (Strzelce Dolne; phase I; phase C
according to Hilczerówna);
— Phase III – late 10th to 11th centuries: fully thrown
pottery co-occurring with partly thrown pottery;
due to stylistic diversification, the fully thrown
pottery within this phase was subdivided into four
subphases:
— IIIa – late 10th century; prevalence of Menkendorf-type pottery with a small share of fully thrown
pottery, so called rough make; Strzelce Dolne,
phase II) (benchmark site: Kałdus, phase III;
phase D1 according to Hilczerówna);
— IIIb (former III c; concerning the Chełmno area)
– end of 10th to first quarter of 11th centuries;
varying proportion of Menkendorf-type pottery
with evident participation of Gronowo II
type vessels; Pień phase II) (benchmark site
Kałdus, phase V, phase D1/D2 according to
Hilczerówna);
— IIIc (former III b) – second and third quarters
of the 11th century; prevalence of fully thrown
potter y similar to Vipperow-type ware;
Bydgoszcz-Fordon, phase I, Bydgoszcz-Stare
Miasto, phase II (benchmark site: Kałdus, phase
VI; phase D2 according to Hilczerówna);
— IIId – third and fourth quarters of the 9th
century; prevalence of fully thrown pottery
similar to Vipperow- and Teterow-type ware;
pottery development horizon in Bydgoszcz-Stare
Miasto, phase II-III, Bydgoszcz-Fordon, phase II
and Pawłówek) (benchmark site: Kałdus, phase
VII; phase E1 according to Dzieduszycki)
Phases IV – 12th to mid-13th centuries; characteristic
of the period was fully thrown pottery with fully
distinguished neck, similar to Vipperow style ware
(Bydgoszcz-Fordon, phase III; Pień, phases III–IV;
Koronowo, phase III) (benchmark site: Kałdus phases
VIII–IX; phases E2–E3 according to Dzieduszycki)
28
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I. Background information

5. Catalogue layout
and the way presentation of sources
The layout of the catalogue basically does not differ
from the previous forms of this type of publication
Therefore, traditional patterns of site presentation were
used, although they were properly modified, especially
the structure of the catalogue of the Chełmno Land
strongholds (Katalog 1994) As a result, the source
materials were presented in the following order: (I)
locality and commune, (II) site number in the locality,
(III) AZP area number, (IV) site number in the AZP
area, (V) former name of the locality, (VI) local name,
(VII) location, (VIII) physiographic environment, (IX)
description of the structure, (X) history of research and
studies, (XI) range of research works, (XII) cultural
stratigraphy along with buildings remains, (XIII)
settlement base, (XIV) chronology, (XV) archive, (XVI)
collections, inventory of artefacts
Due to the convention adopted for the publication
of sources, this work does not constitute a complete
analytical and source study of individual sites Source
materials were presented in a generalised manner,
limited to general description of cultural stratigraphy
and selective graphic presentation of field documentation
and mobile sources It does not mean that no elements
of analysis appear in this work Apart from critical
description of functional and spatial arrangements,
in each case also a chronology of a given site with its
source base was elaborated The content’s presentation
rules, referring to a large extent to the interpretation
presented in the catalogue of strongholds from 1994, in
the following points are as follows:
(I) Locality and commune Name of the locality
and commune in which the site occurs, given in
accordance with the Official List of localities’
names in Poland (1980);
(II) Site number in the locality Designations adopted
according to AZP;
(III) AZP area number;
(IV) Site number in the AZP area compatible with
the site record card in the Office of Voivodeship
Heritage Conservator in Toruń;
(V) Former name of the locality, including old Polish
and German names appearing in the literature and
cartographic sources in the 19th–20th century; in
this point also reference to German archival maps
(VI) Local name specified in cartographic sources or
in written records;
(VII) Location A simplified record of the location of
a given site was used here, limited to determining
geographical coordinates; along with the name
of the mesoregion after Kondracki (1978); the
detailed location is approximated by a topographic
map on a scale of 1 : 25 000 generated from

(VIII)

(IX)

(X)

(XI)

(XII)
(XIII)

(XIV)

(XV)

(XVI)

digital Lidar images edited by Mateusz Skrzatek,
a specialist in geoinformation methods, a PhD
student at the Institute of Archaeology of the
Nicolaus Copernicus University;
Physiographic environment The following
components are included here: geomorphology
together with geology, hydrography and soils This
point was prepared based on physiographic notes
edited by Dorota Bienias from the Institute of
Archaeology of the Nicolaus Copernicus University
They were based on the results of source studies
– mainly maps: Detailed geological map of
Poland on a scale of 1 : 5 000 and soil maps;
Description of the structure This point takes into
account the morphology of strongholds, their
metric data and the state of preservation This
description was illustrated by an appropriate
situation-altitude plan together with the location
of archaeological trenches edited by M Skrzatek
based on digital data;
History of research and studies Referring to
the catalogue by Leszek Kajzer and Arkadiusz
Horonziak (1995), a detailed history of research
carried out on site and state of studies on them
are presented in this point, together with the
relevant literature or references to archival
materials;
Range of research works The question of the
degree of recognition of a given stronghold
together with the location of trenches and their
spatial range was discussed here;
Cultural stratigraphy along with buildings remains;
Settlement base Due to the functional and
spatial nature of settlement complexes in which
a stronghold occupied a central place, it was
decided in this point to discuss the general issues
related to the cultural stratigraphy of adjacent
settlements together with permanent elements of
their infrastructure;
Chronology Chronology together with the base
of dating taking into account the results of
a typological and comparative analysis of
mobile sources, including primarily pottery
described in this point in terms of its
technological and stylistic characteristics, as well
as the results of independent nature analyses
(dendrochronological and radiocarbon ones);
Archive The principle of providing a place of
storing archival materials related to a given site,
mainly field documentation and excavations
reports, was adopted here;
Collections The inventory of artefacts was
presented in such a way as to assign it to
individual research seasons; in each case, where
possible, the place where the collections were
stored (Institution) was given
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1

BYDGOSZCZ-FORDON

Numer stanowiska w miejscowości:
Numer obszaru AZP:
Numer stanowiska na obszarze AZP:
Nazwa dawna miejscowości:
Nazwa miejscowa:

150
37–39
55
Fordon (niem ) (Szczegółowa Mapa 1935)
Wyszogród (Kronika 1996); Schwedenschanze
(Topographische Karte 1900); Burgwall (Topographische
Karte 1916) (ryc. 1.1)
N 53°8’25”, E 18°9’12”;
1,6 km na południowy zachód od Rynku w Fordonie
(ryc. 1.2)
Kotlina Toruńska

Położenie:

Mezoregion:

Środowisko fizycznogeograficzne

wytworzonych z piasków luźnych W dnie doliny Wisły
zalegają mady powstałe z utworów pyłowych

GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA: Stanowisko ulokowa-

Opis stanowiska

ne jest przy krawędzi terasy o wystawie południowo-wschodniej i stokach w postaci skarp o wysokości do
15 m Jest to terasa nadzalewowa, erozyjno-akumulacyjna (VI) Wisły o wysokości 41–43 m n p m Bezpośrednio u jej podnóża rozciąga się wąska listwa równiny zalewowej o wysokości 31–32 m n p m Około 0,5 km na
południowy zachód od stanowiska obszar terasy nadzalewowej pokrywają formy eoliczne: równiny piasków
przewianych urozmaicone licznymi pagórkami i wałami
wydmowymi o wysokościach względnych do 5 m W odległości około 1,5 km na północny zachód od grodziska
obszar pradoliny styka się z wysoczyzną Jest to najmniejsza w tym rejonie odległość między Wisłą a obszarem wysoczyzny Jej powierzchnia wznosi się około
50 m ponad poziom pradoliny

Zachował się tylko niewielki fragment z pierwotnej bryły grodziska (ryc. 1.2) (por Topographische Karte 1900;
1916) Znaczna jego część – prawdopodobnie ponad
2/3 powierzchni – uległa zniszczeniu w wyniku podmywania przez nurt Wisły (ryc. 1.3) Obsunięciu wraz ze
skarpą wiślaną uległy wały oraz majdan, zachował się
tylko skrawek północnej partii obiektu, na który składa
się podwójny ciąg obwałowań przedzielonych fosą oraz
skrawek majdanu (ryc. 1.4, 1.5) Wymiary zachowanej
części grodziska na linii NE–SW wynoszą 185 m, na linii NW–SE około 75 m, a jego całkowita powierzchnia to
1,05 ha Od przyległej od północy i północnego wschodu osady otwartej grodzisko oddziela łuk zewnętrznego
wału długości 220 m Jego korona wznosi się na wysokość 3–4 m ponad poziom osady Oba wały rozdziela sucha fosa o głębokości 6 m (w stosunku do korony wału) i szerokości od 10 do 28 m, zamykająca wypiętrzoną
w formie niewielkiego wzgórza środkową partię grodziska, część dawnego majdanu Na krawędzi majdanu od
strony N i NE dostrzec można dodatkowy niewysoki łuk
wału Powierzchnia wewnętrzna grodziska wraz z fosą
liczy 4500 m2 W linii obwałowań ziemnych od strony
północnej znajduje się szerokie rozcięcie (ryc. 1.6), stanowiące zapewne relikt bramy wjazdowej, prowadzącej

HYDROGRAFIA: Grodzisko ulokowane jest przy łuku
Wisły, w rejonie, gdzie rzeka zmienia kierunek z równoleżnikowego na południkowy W odległości 1,5 km na
południe od grodziska znajduje się ujście Brdy do Wisły
Zostało ono przekształcone m in w wyniku budowy portu Wisła płynie obecnie w poziomie 28,6 m n p m
GLEBY: Na stanowisku i w jego otoczeniu występują roz-

ległe obszary gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych
33
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Ryc. 1.1. Bydgoszcz-Fordon, stanowisko 150. Lokalizacja grodziska na mapie z 1916 roku (Topographische Karte
1916)
Fig. 1.1. Bydgoszcz-Fordon, site 150. Stronghold location on a 1916 map (Topographische Karte 1916)

miała zostać zbudowana murowana stubella (schronienie
dla okolicznych mieszkańców wsi) Ostatni zapis dotyczący Wyszogrodu datuje się na 1330 rok Gród został
zdobyty przez wojska krzyżackie dowodzone przez komtura Otto de Lutterberga, doszczętnie spalony, a mieszkańcy jego wysiedleni (Annales Prusici, 67; Rocznik Traski, 854; Mincer 1982, 159; Zyglewski 1997, 22)
Znany z licznych wzmianek źródłowych gród do literatury historycznej wprowadził w połowie XIX wieku
Ludwik Giesebrecht (1846, 98) Badacz ten nie odniósł
się jednak do jego lokalizacji Błędnie położenie grodziska wskazywał ks Maksymilian Gapiński, który uznał,
że pozostałości grodu znajdują się na miejscu grodziska
w Strzelcach Górnych (Gapiński 1878) Prawidłowej
identyfikacji dokonał dopiero A Lissauer wskazując na
grodzisko w Fordonie jako miejsce lokalizacji historycznego Wyszogrodu (Lissauer 1887, 179) W 1886 roku
badacz ten zainicjował również pierwsze prace wykopaliskowe na tym obiekcie Prace te kontynuował Erich
Schmidt z Niemieckiego Towarzystwa Historycznego

na majdan Jednocześnie jest to element wewnętrznego
podziału grodziska na dwie części (ryc 1 7)

Historia badań i opracowań
Pierwsze informacje źródłowe dotyczące Wyszogrodu
zawarte zostały w Kronice Anonima Galla Pod rokiem
1113 opisane zostały wydarzenia związane ze zdobyciem
położonego przy ujściu Brdy castellum Visegrod (Wyszegrad) (Kronika 1996, ks III, 26; 169) Z dokumentu wystawionego dla klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie (tzw falsyfikat z Trzemeszna datowany na rok
1146) wynika, że w tym czasie na terenie grodu istniały
targ, komora celna i karczma (CDMG, nr 69; KDW, t 1,
nr 11) Z 1198 roku pochodzi wzmianka o miejscowym
plebanie (PUB nr 9, 10) O przebudowie grodu informuje kolejny zapis pochodzący z roku 1250 (DKM, nr 13,
184–188; Kowalenko 1938, 202; Śliwiński 1989, 71,
152) Na mocy przywileju wystawionego przez księcia
Kujaw Kazimierza dla biskupa Michała w Wyszogrodzie
34
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1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

Ryc. 1.2. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Bydgoszczy-Fordonie: A – grodzisko; B – osada; C – drogi; D – drogi gruntowe; E – cieki; F – wody powierzchniowe; G – zabudowania; H – obszary leśne;
1 – Bydgoszcz-Fordon, stan. 150/32; 2 – Bydgoszcz-Fordon, stan. 151/33 (oprac. M. Skrzatek, W. Ochotny)
Fig. 1.2. Early medieval settlement complex in Bydgoszcz-Fordon: A – stronghold; B – settlement; C – roads;
D – dirt roads; E – watercourses; F – surface waters; G – buildings; H – forests. List of sites see uper
(edited by M. Skrzatek, W. Ochotny)

Brutzer 1942, 49; Kleemann 1942, 40–41, ryc 12–13)
(ryc. 1.8) Po II wojnie nowy etap badań rozpoczęli
J i L Rauchutowie z PMA w Warszawie we współpracy
z Cz Potemskim z MLW w Bydgoszczy W trakcie trzyletniej kampanii wykopaliskowej (1958–1960) rozpoznano znaczną część powierzchni stanowiska przyległą
do krawędzi doliny (ryc. 1.9) Efekty tych prac opublikowano w trzech kolejnych sprawozdaniach na łamach
„Wiadomości Archeologicznych” (Rauhut, Rauhutowa,
Potemski 1959/60; 1962a; 1962b) Na podstawie wyników analizy stylistyczno-technologicznej naczyń ceramicznych oraz odkrytych reliktów zabudowy i stratygrafii
wałów wydzielono cztery fazy rozwoju grodu: I – schyłek XI wieku; II – schyłek XI lub przełom XI/XII wieku;
III – 1 połowa XII (po 1113 r ) – 1 połowy XIII wieku;
IV – 2 połowa XIII–1330 rok Ustalenia te weszły na
trwałe do obiegu naukowego i pozostawały aktualne do
początku lat 90 XX wieku W tym czasie na temat grodu
i jego roli w kształtowaniu się podziałów terytorialnych
i administracyjnych tej części Pomorza i Kujaw wypowiadali się liczni badacze, w tym historycy zajmujący się
historią Pomorza Wschodniego We wszystkich opracowaniach podkreślano rolę i znaczenie grodu jako ważnej
twierdzy pogranicznej i głównego ośrodka produkcji i wymiany, a także stolicy kasztelanii o znaczeniu strategicznym (Leciejewicz 1959, 164–167; Zielonka 1959a, 22;

w Bydgoszczy w 1889 roku (Zeitschrift 1890, XL–XLI;
Schmidt 1902; Kowalenko 1938, 201–203) Wizytację
stanowiska przeprowadził w 1918 roku K Kothe, z której
zachował się niewielki zbiór naczyń ceramicznych w Muzeum Bydgoskim, a w latach międzywojennych stanowisko odwiedzili z ramienia polskich służb konserwatorskich Jacek Delekta oraz Józef Kostrzewski (Kowalenko
1938) Samo stanowisko w tym okresie kilkukrotnie pojawiło się w różnych opracowaniach i zestawieniach katalogowych grodzisk z terenu Pomorza (Lissauer 1887, 179;
Behla 1888, 150; Virchow 1890; Dorr 1914, 400; Schumacher 1924, 17–18; Łęga 1930, 534) W 1932 roku
zrealizowano na stanowisku pierwsze zakrojone na szeroką skalę badania terenowe, których inicjatorem i kierownikiem był Zygmunt Zakrzewski z Państwowego
Muzeum Archeologicznego w Warszawie, a w terenie za
przebieg prac odpowiadał Tadeusz Wieczorowski Krótką
notatkę z badań zamieszczono w „Przeglądzie Bydgoskim” (Wieczorowski 1933) Jeszcze przed wybuchem
II wojny dostępne informacje na temat grodziska zebrał
i opublikował W Kowalenko (1938, 69, 96, 201–203)
W latach 40 XX wieku kilkukrotnie wizytowano stanowisko, czego efektem były krótkie wzmianki zamieszczone
w wydawanym przez Muzeum w Gdańsku czasopiśmie
„Gothiskandza” oraz opublikowana na jego łamach seria zdjęć lotniczych grodziska (Gothiskandza 1941, 97;
35
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Fig. 1.3. Bydgoszcz-Fordon, contour map of the stronghold (site 150) and the adjacent settlement (site 151) (edited by M. Skrzatek)

Ryc. 1.3. Bydgoszcz-Fordon, plan sytuacyjno-wysokościowy zespołu osadniczego – grodziska (stan. 150) i osady podgrodowej (stan. 151) (oprac. M. Skrzatek)

1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

Ryc. 1.4. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150. Wizualizacja przestrzenna formy grodziska (oprac. M. Skrzatek)
Fig. 1.4. Bydgoszcz-Fordon, site 150. Spatial image of the stronghold (edited by M. Skrzatek)

Ryc. 1.5. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150. Grodzisko – widok z lotu ptaka od strony NW (fot. W. Stępień)
Fig. 1.5. Bydgoszcz-Fordon, site 150. Northwestern aerial view of the stronghold (photo by W. Stępień)

dzisko oraz pas terenu przylegający do wałów, wchodzący w skład osady podgrodowej (ryc. 1.10) Bezpośrednim efektem prac było potwierdzenie wcześniejszych
ustaleń odnośnie datowania grodziska Większe znaczenie dla rozpoznania najbliższego zaplecza grodu miały
prace przeprowadzone na osadzie, dotąd praktycznie nie
badanej Lata 90 XX wieku to okres wzmożonego zainteresowania dziejami regionu i prowadzonych na szero-

1963, 25; Potemski 1963, 15–19; Labuda 1969, 324;
Wilke, Potemski 1970, 68–71; Wilke 1979, 101; Ślaski,
Wilke 1980; Śliwiński 1989)
W 1991 roku w związku z realizacją projektu weryfikacji chronologii grodzisk nadwiślańskich pracownicy
Instytutu Archeologii i Etnografii UMK w Toruniu pod
kierunkiem W Chudziaka przeprowadzili kilkudniowe
badania weryfikacyjno-sondażowe, którymi objęto gro37
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Ryc. 1.6. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150. Grodzisko – obniżenie w wale od strony północnej (fot. J. Bojarski)
Fig. 1.6. Bydgoszcz-Fordon, site 150. The stronghold – rampart declension on the northern side (photo by J. Bojarski)

Ryc. 1.7. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150. Grodzisko – widok na fosę wewnętrzną (fot. J. Bojarski)
Fig. 1.7. Bydgoszcz-Fordon, site 150. The stronghold – view of the inner moat (photo by J. Bojarski)
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1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

Ryc. 1.8. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150. Grodzisko – widok skarpy wiślanej na zdjęciu lotniczym z 1941 roku (Kleemann 1942, tabl. 12)
Fig. 1.8. Bydgoszcz-Fordon, site 150. The stronghold – the Vistula bank on a 1941 aerial photo (Kleemann 1942, table 12)

Ryc. 1.9. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Plan sytuacyjno-wysokościowy stanowiska z lokalizacją wykopów z badań 1958–1960
(Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959–1960, ryc. 1)
Fig. 1.9. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. A contour map of the site showing the 1958–1960 excavation units (Rauhut,
Rauhutowa, Potemski 1959–1960, fig. 1)
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

z grodziska i osady grzebienie z poroża i kości (Linsztet
2010), w drugim zaś omówiono potwierdzoną źródłami
historycznymi przeprawę istniejącą na wysokości dzisiejszego Fordonu (Banasiak 2018)

ką skalę studiów osadniczych Szczególną aktywność na
tym polu wykazywali historycy oraz archeolodzy związani z ośrodkami naukowymi Bydgoszczy i Torunia Wśród
ważniejszych opracowań wymienić należy monografię
Bydgoszczy (Wilke 1991, 68–71) oraz Fordonu – do lat
70 XX wieku niezależnego organizmu miejskiego, w którego granicach znajduje się grodzisko (Maciejewski, Zyglewski 1996; Woźny 1997; Zyglewski 1997) Osobne
miejsce w tych badaniach zajmują studia historyczne nad
dziejami kasztelanii wyszogrodzkiej2, której powstanie
datuje się na połowę XII wieku (Powierski 1973; Guldon, Powierski 1974; Spors 1983, 208–209; Śliwiński
1989; Bogucki 1996) Jeszcze inną kategorię publikacji
stanowią zestawienia katalogowe stanowisk archeologicznych, powstałe jako efekt studiów nad zasiedleniem
międzyrzecza Brdy i Wisły (Dygaszewicz 1990, 97, 103;
1994, 22–23; Chudziak 1996, 226; Łosiowie 1999, 107;
Jaskanis 1998, 29, nr 237; Wilke 1998, 203–206;
ryc 23) Włączenie grodziska do programu badań osadniczych strefy chełmińsko-dobrzyńskiej (Chudziak 1996),
realizowanego w Instytucie Archeologii UMK przyniosło bardziej wymierne efekty w postaci przygotowanych
w odstępie kilku lat trzech niepublikowanych opracowań
monograficznych, w których zebrano i podsumowano
dostępną wiedzę na temat źródeł pisanych i archeologicznych związanych z grodziskiem w Wyszogrodzie
(Bienias 1993; Janowski 2005; Smietana 2010)
Nowy etap w badaniach całego kompleksu grodowego przypadł na lata 2012–2016 Mimo, że pracami archeologicznymi objęto de facto tylko teren osady
podgrodowej (ryc. 1.10), to jednak pozyskane w ich
trakcie bogate materiały źródłowe ukazały w nowej
perspektywie rozwój grodu Pozytywnym efektem tych
działań było podjęcie ponownej kwerendy archiwalnych materiałów źródłowych, pochodzących z badań
z lat 60 XX wieku, zwłaszcza zespołów ceramiki naczyniowej (zadanie w ramach programu NPRH Człowiek na
Pograniczu), dzięki czemu skorygowano datowanie faz
funkcjonowania grodu oraz określono związki chronologiczno-przestrzenne grodu i osady (Bojarski, Chudziak,
Weinkauf 2013a; 2013b; 2015; Bojarski 2016; Chudziak
2017b, 152–153) Wśród tematów, które na nowo poddano dyskusji, znalazł się również problem pierwotnej
lokalizacji wzmiankowanego w źródłach pisanych kościoła pod wezwaniem św Marii Magdaleny (Bojarski,
Weinkauf 2015) Wybrane materiały źródłowe z badań
grodziska stały się przedmiotem dwóch niepublikowanych opracowań przygotowanych w Instytucie Archeologii UMK; w pierwszym analizie poddano pochodzące

Zakres prac badawczych
Nie jest znany dokładny zakres prac ani lokalizacja wykopów z badań A Lissauera i E Schmidta prowadzonych
w 1886 i 1889 roku; zapewne objęły one przyległy do
skarpy wiślanej wał grodziska Wzdłuż obrywu wiślanego poprowadzono wykop w czasie badań T Wieczorowskiego w 1932 roku Miał on długość 85 m i przecinał
wał i fosę w południowo-wschodniej partii grodziska
oraz część majdanu Odsłonięto wówczas profil dochodzący miejscami do 5 m wysokości (Wieczorowski 1933;
Kowalenko 1938, 201–203) Podobny sposób eksploracji
przyjęto w latach 1958–1960 Główny wysiłek skierowano na uzyskanie pełnego przekroju wałów, fosy i resztek
majdanu wzdłuż tej samej osi, jaką przyjął poprzedni
badacz (ryc. 1.11) Wykonano przekop o łącznej długości 160 m, podzielony na 16 równych odcinków, o szerokości dochodzącej miejscami do 5 m Każdy odcinek
oznaczono literami alfabetu – od A do R (ryc. 1.9) Częściowo wykopy te pokrywały się z obszarem badanym
w 1932 roku, co pozwoliło określić dokładniej jego zasięg (bliższa lokalizacja z powodu zaginięcia dokumentacji nie była znana) Niewielki zakres miały badania
sondażowe przeprowadzone w 1991 roku (Chudziak,
Gurtowski 1991) W dwóch miejscach wykonano niewielkie odkrywki profilu skarpy: na zewnętrznym wale w części południowo-zachodniej grodziska (odcinek
O–P według oznaczeń z badań wcześniejszych) – sondaż
I/91 o szerokości 1,2 m; oraz w środkowej partii majdanu, mniej więcej w połowie odcinka H–G – sondaż
II/91 o szerokości 0,7 m Trudno określić jaką część grodziska udało się dotąd przebadać, ponieważ ta partia,
którą poddano eksploracji w latach 1958–1960 w znacznej części uległa obsunięciu, można przyjąć, że do tego
czasu obszar stanowiska był większy dodatkowo o powierzchnię wykopu, czyli 800 m2 Zatem przed rozpoczęciem badań wykopaliskowych forma grodziska mogła
mierzyć około 1,1–1,2 ha, a teren przebadany stanowiłby
w dużym przybliżeniu około 7–10%

Stratygrafia kulturowa
i pozostałości zabudowy
Uzyskany w trakcie badań prowadzonych na przełomie lat 50 i 60 XX wieku przekrój przez stratygrafię
grodziska stanowi do dziś podstawę do formułowania
wniosków odnośnie powstania i funkcjonowania grodu
(Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60; 1962a; 1962b)
(ryc. 1.12) Zasadniczo zbliżony obraz stratygrafii majdanu zadokumentowano w sondażu z 1991 roku, aczkol-

2
Według Z Guldona i J Powierskiego (1974) w XII stuleciu granice kasztelanii stanowiły od wschodu Wisła, a od południa i zachodu Brda Na północy granicę wyznaczały miejscowości Trzęsacz-Trzeciewiec-Łachowo, co potwierdza dokument z 1349 roku (por Biskup
2017, 197) Do kasztelanii tej miałoby należeć położone na wschodnim
brzegu Wisły terytorium pieńskie (Powierski 1973, 20)
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1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

Ryc. 1.10. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150 i 151. Plan sytuacyjno-wysokościowy zespołu osadniczego z zakresem prowadzonych prac na grodzisku
(stan. 150) oraz osadzie podgrodowej (stan. 151) w latach 1991–2016 (oprac. J. Bojarski)
Fig. 1.10. Bydgoszcz-Fordon, site 150 and 151. A contour map showing the extent of the 1991–2016 fieldwork at the stronghold (site 150) and
the adjacent settlement (site 151) (edited by Bojarski)

Zalegała ona w partii majdanu nad reliktami zabudowy,
przykrywała koronę wału oraz wchodziła w skład górnej
partii wypełniska rowów Największą grubość (do 2 m)
miała w strefie wypełniska fos, także tej wewnętrznej,
dzielącej majdan grodziska na dwie części Znaleziono w niej przemieszany materiał pochodzący z okresu
funkcjonowania grodu oraz z czasów późniejszych Bezpośrednio pod nią na przestrzeni majdanu zalegała warstwa szarego i szarobrunatnego piasku z polepą, węglami
drzewnymi oraz przepalonymi kamieniami (warstwa II)
Miąższość jej wynosiła od 2,0 do 3,5 m, stopniowo
zmniejszając się w części północno-wschodniej grodzi-

wiek struktura nawarstwień odsłoniętych w tym miejscu
była bardziej rozbudowana, niż ta opisana w sprawozdaniach z badań wcześniejszych Mimo ich znacznej miąższości, dochodzącej w strefie majdanu do 4 m, wyróżniono dwie zasadnicze jednostki stratygraficzne, zalegające
pod współczesnym humusem Wielowarstwowy układ
odnotowano natomiast w przekroju wału wewnętrznego (odcinki B–F i K–M) oraz w miejscu zewnętrznych
obwałowań (odcinek M2–R), gdzie wyróżniono relikty
konstrukcji pochodzących z kilku faz budowy i napraw
wału Najwyższą pozycję w układzie nawarstwień zajmowała warstwa I (humus) o średniej miąższości 0,30 m
41
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

a

b

c

d

Ryc. 1.11. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Prace eksploracyjne na wale w latach 1958–1960: a – odcinki A–B–C, b – odcinek E–F,
c – odcinek J–K, d – odcinki K–L–M (fot. archiwum MLW w Bydgoszczy)
Fig. 1.11. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. Rampart exploration in 1958–1960: a – sections A–B–C, b – section E–F, c – section J–K,
d – sections K–L–M (photo records of LWM in Bydgoszcz)

paleniskowa (nr 1), tworząca nieregularny zarys o wymiarach 0,7  1,7 m Słabiej zachowane były pozostałości drugiego budynku (jama 10) Uchwycono tylko zarys
dwóch ścian długości 1,7–1,9 m zniszczonych obrywem
skarpy; grubość jednorodnego wypełniska obiektu wynosiła 0,6 m, a jego spąg znajdował się na głębokości
2,8 m poniżej poziomu terenu W przestrzeni między
budynkami (odcinek D–E) zarejestrowano dwa paleniska
(nr 4 i 5): pierwsze o wymiarach 1,4  1,7 m i miąższości 0,5 m ze sprażoną gliną, polepą i węglem drzewnym
oraz drugie mniejsze o wymiarach 0,9  1 m, wyłożone
przepalonymi kamieniami
Na piaszczystym calcu, na prawie całej linii przekroju przez majdan (odcinki I–J i J–K oraz pod konstrukcjami wału na odcinku K–L i L–M), zalegała warstwa III
Występowały w niej materiały wczesnośredniowieczne (łącznie 4024 ułamki i 42 przedmioty wydzielone)
Struktura warstwy była niejednolita i składała się z czarnego lub czarnobrunatnego piasku, spalenizny i węgli
drzewnych Miąższość jej była największa w pasie majdanu stykającym się z wałem z fazy I (między punktami
F i H), gdzie wynosiła 1,3 m, natomiast na pozostałej
partii majdanu nie przekraczała 0,5 m grubości Odsło-

ska, aż do całkowitego zaniku w partii szczytowej wału
(punkt D) Przykrywała nie tylko majdan, ale również
relikty konstrukcji wałów pochodzących ze starszych faz
jego rozbudowy (faza I i II) Na zawartość kulturową tej
warstwy składały się przede wszystkim ułamki naczyń
wczesnośredniowiecznych (ponad 21 tysięcy fragm ),
z domieszką naczyń późnośredniowiecznych (ponad
1300 fragm ), a także 424 różnego rodzaju wydzielone
przedmioty Powstanie warstwy powiązano z działaniami niwelacyjnymi, które rozpoczęły się jeszcze w okresie
istnienia grodu W spągu warstwy występowały pozostałości zniszczonej zabudowy grodu Ich resztki lepiej
czytelne były na poziomie warstwy IIa (odcinek E–F)
Na głębokości 2,4 m poniżej współczesnego poziomu
gruntu wyróżniono częściowe zarysy dwóch budynków
mieszkalnych (nr I i jama nr 10) Na relikty budynku I
składały się fragmenty spalonych belek dwóch ścian,
resztki przepalonej podłogi drewnianej oraz umieszczone w narożniku palenisko (jama 11) o wymiarach
1,05  1,15 m i miąższości 0,25 m (ryc. 1.13) Z budynkiem luźno związana była położona 2 m na wschód (odcinek D–E) owalna jama (nr 13) o średnicy 1 m i miąższości 0,6 m W jej sąsiedztwie znajdowała się jama
42
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Fig. 1.12. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. Stratigraphy of the stronghold ramparts and moat along the Vistula bank (based on Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60; 1962b, edited J. Bojarski)

Ryc. 1.12. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Przekrój przez stratygrafię wałów i fosy grodziska wzdłuż linii skarpy wiślanej (na podstawie Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60; 1962b, oprac. J. Bojarski)

1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

Ryc. 1.13. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Relikty zabudowy
grodu z III poziomu, odcinek E–F (na podstawie Rauhut,
Rauhutowa, Potemski 1959/60)
Fig. 1.13. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. Level III
building relics, section E–F (based on Rauhut, Rauhutowa,
Potemski 1959/60)

nięto ją także poniżej konstrukcji wału wewnętrznego
z III i IV fazy (na odcinku K–L) Na odcinku G–H zarejestrowano występujące w układzie horyzontalnym sprasowane warstewki białego popiołu, przepalonych kamieni,
polepy i spalenizny W strefie pogorzeliska wyróżniono
relikty pięciu budynków, 10 palenisk oraz trzech jam
o bliżej nieokreślonej funkcji W środkowej partii majdanu warstwa III przerwana została fosą wewnętrzną,
której wypełnisko zarejestrowano pomiędzy punktami
H–J Jej powstanie zostało powiązane ze schyłkowym
okresem funkcjonowania grodu, na co wskazywała obecność w spągu rowu fragmentów naczyń stalowoszarych
oraz fragmentów cegieł palcówek Dolną partię fosy stanowiła warstwa szaroczarnego piasku (w-wa IIb) Całkowita głębokość fosy mierzyła około 4 m, przy szerokości
w górnej partii 10 m Przy zachodniej krawędzi rowu
zachowała się warstwa pierwotnego poziomu glebowego, nad którą występowała, w postaci płaskiego kopca,
warstwa szarej ziemi ze spróchniałym drewnem Geneza
powstania tej warstwy jest nieznana, być może usypano
ją z piasku wybieranego w miejscu kopanej fosy
Związane z warstwą III relikty zabudowy grodu,
z uwagi na różną głębokość zalegania, rozdzielono na
dwa poziomy Ze starszym powiązano pozostałości czterech budynków III, IV i V oraz jeden bez numeru, ponadto jamy 8, 12, 16, 20 i paleniska 6, 14, 17, 18 Zalegały
one na głębokości od 3,4 do 3,7 m poniżej powierzchni terenu na odcinku G–H oraz F–G oraz 2,7–3,0 m
na odcinku K–L Z budynku nr III pozostały fragmenty
spróchniałej belki południowej ściany długości 4,2 m
(ryc. 1.14) W jej sąsiedztwie zarejestrowano warstwę
polepy, pochodzącej prawdopodobnie ze zniszczonego
pieca Wewnątrz zarysu chaty znajdowały się zwęglone
dranice ułożone na linii N–S, tworzące pierwotnie drewnianą podłogę Przy narożniku zachodnim usytuowany
był owalny(?) w rzucie obiekt nr 8, o średnicy 1,3 m
i głębokości 0,8 m, który można uznać za jamę zasobową W odległości około 1 m na wschód, już poza obry43
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Ryc. 1.14. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Relikty zabudowy grodu z I poziomu – budynek III, odcinek G–H – badania w 1958 r. (archiwum
MLW w Bydgoszczy)
Fig. 1.14. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. Level I building relics, section G–H – exploration in 1958 (records of LWM in Bydgoszcz)

wydzieloną w części odcinka J–K W jej obrębie znajdowało się palenisko nr 18 zawierające przepaloną w ogniu
glinę Na zachód, poniżej spągu warstwy III i częściowo
pod reliktami wału wewnętrznego (na wysokości punktu L), odsłonięto jamę nr 20 Wymiary jamy w rzucie
wynosiły 1,3  1,5 m, a miąższość ustalono na 0,8 m
Strukturę wypełniska tworzył ciemnobrunatny piasek
wymieszany z popiołem i nieprzepalonymi kamieniami
W odległości 2 m na zachód od obiektu 20, odkryto jeszcze jedno niewielkie palenisko (nr 21) o średnicy 0,5 m
z wypełniskiem złożonym z kamieni i popiołu grubości
0,1 m Strop obiektu znajdował się pod rumowiskiem
wału z IV fazy, na głębokości 2,7 m poniżej poziomu
gruntu
Młodszy poziom zabudowy wyznaczały obiekty zadokumentowane w profilu odcinka G–H na głębokości 3,5–3,3 m Znajdowały się tu pozostałości budynku
nr II o konstrukcji naziemnej, którego zarys wyznaczała
warstwa ciemnobrunatnego piasku z węglami drzewnymi i popiołem (ryc. 1.15) Zachował się negatyw ściany południowej w postaci spróchniałej belki o długości

sem ścian budynku, odkryto jamę paleniskową nr 12,
o wymiarach 1,5  1,7 m i miąższości wypełniska 0,2 m
Z budynkiem luźno powiązane były jeszcze dwie jamy:
palenisko nr 15 położone około 1 m na SW od narożnika chaty, o wymiarach 0,45  0,6 m i miąższości 0,35 m;
oraz jama 16 wypełniona węglami drzewnymi i kamieniami, owalna w zarysie o wymiarach 0,7  0,9 m i miąższość wypełniska 0,45 m Resztki naziemnego budynku IV odsłonięto na odcinku F–G Północna jego ściana
wspierała się o linię wału z I fazy Wnętrze wypełniały
smugi spalonego drewna, pozostałość podłogi Z budynkiem powiązano kamienne palenisko (nr 14) o owalnym
zarysie i wymiarach 1,9  1,35 m Budynek nr V zlokalizowany był w punkcie H profilu skarpy; także w tym
przypadku o jego obecności świadczyły odkryte na poziomie użytkowym spalone belki stanowiące pozostałość
ścian i dachu W zachodniej jego części znajdowało się
piecowisko (nr 17) w postaci prostokątnego płata polepy w otoczeniu popiołu i gliny o wymiarach 1,2  0,75 m
i miąższości 0,1 m Za pozostałość budynku mieszkalnego uznano warstwę ciemnobrunatnej gliny (bez numeru)
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Fig. 1.15. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. Level II relics of building II and hearths 2, 3 and 5, section G–H – exploration in 1958 (records LWM in Bydgoszcz)

Ryc. 1.15. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Relikty zabudowy grodu z II poziomu – budynek II i paleniska 2, 3 i 5, odcinek G–H – badania w 1958 roku (MLW w Bydgoszczy)

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

o charakterze akumulacyjnym (ryc. 1.12) Na odcinku
A–F zachowały się nawarstwienia pochodzące z czterech faz jego budowy (faz I–IV), natomiast na odcinku
K–L i na części odcinka L–M odsłonięto tylko relikty konstrukcji z dwóch młodszych faz funkcjonowania wału
(faza III–IV) Relikty wału z dwóch starszych faz odsłonięto w obrębie nawarstwień wału zewnętrznego (odcinek M2–R), co dowodzi, że pierwotnie powierzchnia
majdanu była znacznie większa i w kolejnych fazach istnienia grodu zmniejszono ją na rzecz fosy, która rozdzieliła dwie linie wałów oraz dodatkowego wału usypanego
na krawędzi majdanu Na odcinku E–F i częściowo F–G
odsłonięto konstrukcje wału z fazy I, zachowane na głębokości 2,5 m, poniżej warstw I–II i IIa Szerokość wału
wynosiła 9 m, a przed jego licem od strony zewnętrznej
uformowany był płaski taras o szerokości 1,4 m, tworzący rodzaj przedwala Nasyp wału zbudowano w konstrukcji przekładkowej z belek o średnicy 0,20–0,30 m,
układanych na poziomych legarach, równoległych do
biegu wału Dwie linie legarów były połączone prostopadłymi belkami, tworzącymi rodzaj skrzyń o szerokości
1,7 i 1,65 m Między belkami zalegały zwęglone gałązki z igliwiem i liśćmi wypełniające wolne przestrzenie
Wał ten uległ spaleniu wraz z powiązaną z nim przestrzennie zabudową mieszkalną, między innymi budynki III i IV, a także część jam i palenisk wchodzących
w skład zabudowy starszego poziomu (Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1962a, 285) Rumosz przekładki zachował się do wysokości 2,5 m Wał od strony zewnętrznej
otaczała fosa, głębokości 5 m i szerokości 13 m Jej krawędź od strony wału wyznaczała warstwa humusu pierwotnego zalegającego pod konstrukcją przekładkową,
której ugięcie w dół pod znacznym kątem wskazywało
na obecność naturalnego stoku Młodszą serię nawarstwień związanych z kolejną II fazą wału odsłonięto na
długości 13 m (odcinek D–E i częściowo C–D) Całkowita wysokość nawarstwień wynosiła 2,5 m w odniesieniu do pierwotnego poziomu terenu W stosunku do
fazy poprzedniej pierścień wału przesunięto na zewnątrz
– tworzyły go stosy węgli drzewnych o miąższości 1 m
i szerokości 9,5 m przykrytych warstwą gliny i sprażonej
w ogniu polepy Pod spaloną konstrukcją przekładkową
znajdowała się warstwa żółtego piasku z czytelnymi negatywami spróchniałych belek tworzących pierwotnie
drewniany ruszt, poniżej zalegały kolejne warstwy szarego i żółtego piasku również z zachowanymi smugami
zbutwiałego drewna Nie uchwycono stopy wału, którego
dolna partia znajdowała się poza zasięgiem ówczesnych
prac eksploracyjnych, tj poniżej 5,6 m, licząc od najwyższego punktu korony Nad zniszczoną koroną wału z fazy
I i II zalegały warstwa IIa i II, których powstanie związane było z następnym etapem użytkowania grodu
Relikty wału z fazy III uchwycono w pasie o szerokości 8 m na odcinkach C–D, B–C i A–B oraz częściowo
D–E Układ warstw sięgał do wysokości 5 m; wydzielo-

Ryc. 1.16. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Relikty palenisk 2
i 3 na odcinku G–H – badania w 1958 r. (fot. archiwum
MLW w Bydgoszczy)
Fig. 1.16. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. Hearths 2
and 3 relics in section G–H – exploration in 1958 (photo
records of LWM in Bydgoszcz)

3,2 m i szerokości 0,20 m Z wnętrzem budynku związane były dwa paleniska umieszczone w jego narożniku:
nr 7 – o wymiarach 1,3  1,3 m (w palenisku odkryto
kamień żarnowy) i nr 9 – o wymiarach 1,3  2 m oraz
jedno palenisko nr 6, położone bliżej środka Nieregularny zarys tego obiektu, o wymiarach 0,7  1,2 m i miąższości 0,35 m, ograniczała od południa zwęglona belka
(pozostałość ściany budynku) Warstwa stanowiąca poziom użytkowy chaty zawierała prawie 900 fragmentów
naczyń wczesnośredniowiecznych oraz trzy przedmioty
wydzielone Na południowy zachód od budynku znajdowały się dwa niewielkie paleniska: nr 2 – o wymiarach
0,9  1,45 m, oraz nr 3 – o wymiarach 1,4  1,5 m i miąższości 0,1 m (ryc. 1.16)
W kilku miejscach majdanu, poniżej warstwy III
– na części odcinka I–J i F–G oraz poniżej nasypu wału wewnętrznego (odcinek E–F), a także zewnętrznego
(odcinek N–O), zachował się pierwotny poziom glebowy
w postaci cienkiej, horyzontalnie leżącej warstwy szarej
próchnicy o miąższości do 0,2 m (42,36 m n p m )
Naturalny obryw skarpy wiślanej przecinający z północnego wschodu na południowy zachód grodzisko
umożliwił wgląd w stratygrafię systemu obwałowań,
otaczających zachowaną część majdanu W odsłoniętym
w latach 1958–1960 profilu zadokumentowano w dwóch
przekrojach na odcinku A–F oraz K–L nawarstwienia wału wewnętrznego oraz na odcinku M2–R (część zachodnia grodziska) strukturę budowlaną wału zewnętrznego
i wypełnisko fosy Intensywne działania niwelacyjne, którym poddano gród po okresie jego funkcjonowania, doprowadziły do zatarcia pierwotnego wyglądu konstrukcji
wału wewnętrznego Jego korona została ścięta od góry
praktycznie do poziomu majdanu (stropu warstwy II)
i jedynie północno-wschodnie obrzeża, wyższe o około 3 m, świadczyły o obecności jego resztek, przykrytych warstwą współczesnego humusu i nawarstwieniami
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1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

(odcinek L–M i część K–L) strukturę wału z tej fazy tworzyły zalegające nad sobą następujące warstwy: zielonkawa glina o miąższości 0,40 m (w-wa 1), brunatny piasek
o grubości 0,50 m (w-wa 2), warstwa przemieszanej zielonej i żółtej gliny (w-wa 3) o miąższości 0,50 m oraz
zalegający na starszym wale, stoku i dnie fosy szarobrunatny gruboziarnisty piasek (w-wa 4) Pierwotna wysokość tej konstrukcji została obliczona na 2,5 m
Również cztery fazy budowy wydzielono w stratygrafii wału zewnętrznego, rozpoznanego w profilu
odcinka M2–R (Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1962b)
Konstrukcje z fazy I odsłonięto na odcinku N–O, częściowo M2–N oraz O–P Wał z tego okresu miał szerokość
9,3 m i wysokość 3 m Składał się z drewnianej przekładki wypełnionej piaskiem, której zewnętrzna część
uległa zwęgleniu W obrębie jądra wału występował
rząd dużych kamieni o średnicy 0,30–0,40 m, ułożonych
zgodnie z biegiem wału Wał wzniesiono w tym miejscu
na krawędzi naturalnego parowu, który przekształcono w zewnętrzną fosę Jego budowę zsynchronizowano
z wałem I fazy z części NE grodziska (odcinki E–F, F–G
i D–E) Faza II wału została zadokumentowana na odcinku O–P i częściowo N–O; szerokość nasypu wynosiła
5 m, a wysokość 3,25 m Nie odsłonięto pełnego przekroju wału z uwagi na zbyt duży spadek warstw i znaczną jego wysokość Nad spaloną starszą konstrukcją przekładkową przesypaną gliniastą próchniczną ziemią na
wysokość 0,85 m, zalegała warstwą litej gliny Od strony
zewnętrznej znajdowały się relikty rusztu drewnianego
z belek o średnicy 0,15–0,20 m, układanych prostopadle
do biegu wału na wzdłużnych legarach Przykryciem lica wału z tego okresu była warstwa kamiennego bruku
Konstrukcje tej partii wału powiązano z fazą II wału wewnętrznego, odkrytego na odcinku D–E i C–D
Pozostałości związane z fazą III wału zachowały
się na odcinkach N–O, O–P i P–R Nawarstwienia z nim
związane opadały po stoku w kierunku dna fosy Szerokość konstrukcji z tej fazy wynosiła 4,9 m, a wysokość
5 m Wydzielono struktury związane z trzema naprawami i jedną przebudową wału, które wpłynęły na wygląd
i przebieg linii obwałowań Fundament wału od strony
SW oparty był na dnie fosy-jaru Na spalonym wale przekładkowym fazy II znajdowała się warstwa szarej ziemi
z węglami drzewnymi oraz gliną o łącznej miąższości
0,5 m Na szczycie wału oraz stoku wewnętrznym zalegała warstwa pokruszonej polepy o miąższości 0,25 m
W partii szczytowej wału znajdowała się warstwa ciemnoszarej ziemi próchnicznej W warstwie tej obecne były
nieliczne kamienie Śladem naprawy była zalegająca od
zewnątrz warstwa piasku, przykryta szarą ziemią z węglami i spalenizną, w dolnej partii wzmocniona opaską
gliny oraz brukiem kamiennym Przebudowa wału wiązała się ze zmianą jego konstrukcji i wyglądu Pozostałością tych zmian jest stos przekładki o szerokości 4 m
dostawiony od strony zewnętrznej, sięgający dna fosy

no w jego obrębie warstwy związane z sześcioma naprawami i przebudowami wału Nowy wał został wyraźnie
powiększony i rozbudowany o dodatkowe elementy
Jego konstrukcję oparto podstawą o dno fosy zewnętrznej Pozostałością pierwszej przebudowy była przylegająca, od strony zewnętrznej do wału z fazy II, warstwa
piaszczystej próchnicy z resztkami zwęglonych belek
o szerokości 1,3 m Kolejna przebudowa wiązała się
z dostawieniem stosu drewna o szerokości 3 m, tworzącego przekładkę, którą dodatkowo przykryto cienką
warstwą piasku i gliny oraz brukiem kamiennym Trzeci
etap wyznaczała nadsypana na wysokość 0,5 m warstwa
żółtego piasku, przykryta od zewnątrz brukiem kamiennym oraz warstwą próchnicy Kolejne etapy rozbudowy
wału (naprawa czwarta i piąta) wyznaczały dwie warstwy kamieni tworzących płaszcz, rozdzielonych warstwą
szarego piasku Bruk związany z piątą przebudową miał
szerokość 3,5 m Ostatnia przebudowa łączona z fazą III
polegała na dostawieniu stosu przekładki oraz opaski
z warstwy kamieni, zachowanej na odcinku o szerokości
4,25 m Z fazą tą związana była pogłębiona w stosunku
do okresu wcześniejszego fosa, której stok, podobnie jak
i wał, przykrywała ciągła warstwa humusu o miąższości 0,25 m Zsynchronizowane z tą fazą zostały relikty
konstrukcji wału wewnętrznego odkryte w zachodniej
części majdanu na odcinku K–L i przyległej partii stoku fosy wewnętrznej Wał ten zbudowano na resztkach
warstwy III W jego obrębie wydzielono dwie warstwy
(oznaczone w czasie badań numerami 5 i 6) złożone
z ciemnoszarej ziemi ze śladami spróchniałych belek
przekładki, przesypanych ziemią zebraną z majdanu
Belki tworzące regularny ruszt układały się po linii N–S
i E–W Szerokość tej partii wału wynosiła 2,2 m, a wysokość 1,5 m Stok wału przykrywały bezładnie zalegające
kamienie, które stanowiły resztę brukowanego przedwala Z tą fazą wiąże się również powstanie fosy oraz budowę zewnętrznego pierścienia wałów
Konstrukcje wału z najmłodszej IV fazy zostały zarejestrowane na odcinkach A–D wschodniej partii grodziska oraz na przeciwległej, zachodniej stronie majdanu (odcinek K–M) Na odcinku A–D wyznaczały ją dwie
warstwy zielonej gliny o miąższości 0,75 m każda, rozdzielone żółtym piaskiem rzecznym o grubości 0,1 m
Pod nimi zalegała warstwa żółtej gliny wymieszana
z piaskiem o grubości 0,5 m, przechodząca na wewnętrznym stoku fosy w jednolitą warstwę piasku i żwiru
o miąższości 0,75 m Od strony wewnętrznej lico wału
przykryte było warstwą gliny o grubości do 0,15 m, tworzącej w pasie 3 m gliniany rumosz, z polepą i grudami
zawierającymi odciski belek drewnianych oraz słomy
(odcinek C–D i D–E) Nieckowate obniżenie występujące
w koronie wału, wypełnione gliną, a także układ warstw
gliny na stoku wału, zinterpretowano jako relikt konstrukcji izbicowej, która miała wieńczyć wał z IV fazy
Jej wysokość wyliczono na 2,5 m W części zachodniej
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

70) Wyrywkowe prace ratownicze wykonano w 1958
i 1967 roku (Wilke, Potemski 1970, 31–32; ryc 25)
Planowe badania wykopaliskowe przeprowadzono na
terenie osady dopiero w 1991 roku (badania IAiE UMK
w Toruniu); potwierdzono występowanie wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej związanej z funkcjonowaniem osady oraz zarejestrowano pozostałości zabudowy osiedla (ryc. 1.10), w odległości około 50 m od
północno-wschodniego krańca wału odkryto dwa groby
szkieletowe, potwierdzające lokalizację cmentarzyska
(Chudziak, Gurtowski 1991) W znacznym stopniu stratygrafię stanowiska rozpoznano podczas badań realizowanych przez ekspedycję Instytutu Archeologii UMK
w Toruniu w latach 2012–2013 oraz 2015–2016 (Bojarski, Chudziak, Weinkauf 2013a; 2013b; 2015; Bojarski
2016) (ryc. 1.18) Osobne prace ratownicze w północno-zachodniej partii osady przeprowadziła na przełomie
2012 i 2013 roku Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z Bydgoszczy (Siwiak 2013) (ryc. 1.10)
W granicach stanowiska wyróżniono dwie odrębne
części funkcjonujące w różnych przedziałach czasu Obie
strefy rozdzielała pusta przestrzeń, w której odnotowano
tylko pojedyncze jamy datowane na wczesne średniowiecze Za starszą uznano strefę północno-zachodnią,
na której zadokumentowano 35 obiektów, skupionych
na nieznacznej przestrzeni Prawdopodobnie wchodziły
w skład niewielkiego otwartego osiedla lub zagrody położonej na peryferiach zespołu grodowego Większość
z nich pełniła bliżej nieokreślone funkcje gospodarcze
Tylko cztery jamy (66, 69, 75 i 8) wyróżniały się większymi rozmiarami oraz wielowarstwową strukturą zasypiska; pozyskano z nich oprócz ceramiki naczyniowej,
przedmioty wydzielone: odważnik ołowiany do wagi
szalkowej, zawieszkę krzyżykowatą, igłę i nóż żelazny,
miedziane okucie, sprzączkę żelazną oraz denar srebrny
Młodsze relikty odrębnej zabudowy odkryto w północnej i północno-wschodniej części stanowiska Były to
pozostałości budynków mieszkalnych rozmieszczonych
w dwóch pasach: pierwszym położonym w odległości 30–50 m od podstawy wału (obiekty 24/12, 92/13,
2/91) oraz drugim oddalonym od wałów o około
90–130 m (obiekty 59/16, 33/12, 164/16) Pomiędzy
nimi znajdowały się skupiska jam paleniskowych i pieców, związanych z wyspecjalizowanymi działami wytwórczości (garncarstwo, metalurgia, obróbka żywności),
tworzące dwa wyraźniejsze skupiska Wśród budynków
mieszkalnych wyróżniał się obiekt 24/12, stanowiący pozostałość domostwa naziemnego z podpiwniczeniem (ryc. 1.19) Wymiary budynku w rzucie wynosiły
7,5  5,0 m, licząc wraz z przedsionkiem-korytarzem
Część zagłębiona w grunt miała mniejszą powierzchnię
niż zarys partii naziemnej i usytuowana była we wkopie szerokoprzestrzennym o wymiarach 4,74  4,76 m
Do piwnicy prowadził od wschodu pochyły korytarzyk
z wyciętymi stopniami o długości około 2 m i szeroko-

Ryc. 1.17. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Kamienne oblicowanie wału z III fazy – odcinek P–R, ujęcie od W – badania
w 1960 roku (fot. archiwum MLW w Bydgoszczy)
Fig. 1.17. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. Phase III stone
pavement of the rampart – section P–R, western view –
exploration in 1960 (photo records of LWM in Bydgoszcz)

Przestrzeń pomiędzy spalonymi belkami wypełniał żółty
piasek, zwęglone końcówki belek obłożone były kamieniami i gliną Stok wału nakrywał zwarty bruk zbudowany z kamieni o stopniowo zmniejszających się wielkościach – największe znajdowały się u podstawy wału
(ryc. 1.17) Konstrukcje wału z tej fazy zsynchronizowano z konstrukcjami przyporządkowanymi do III fazy
wału wewnętrznego Resztki umocnień z fazy IV odsłonięto na odcinku P–R i O–P Szerokość całej konstrukcji
z omawianego horyzontu czasowego wynosiła 7,5 m,
a wysokość 5 m ponad poziom tarasu Wał tworzyły
warstwy żółtego piasku przykrywające od zewnętrz stos
przekładki z poprzedniej fazy Wierzch stanowiła czarnobrunatna ziemia, zalegająca na obu stokach wału, podobnie jak warstwa żółtej gliny o grubości 0,25–0,3 m,
leżąca na stoku zewnętrznym Powyżej, na odcinku P–R
stoku wału, występowały cienkie warstwy o charakterze osuwiskowym przykryte przez współczesny humus
W fosie odsłonięto natomiast grubą warstwę próchnicznej ziemi o miąższości 1 m, poniżej której zalegała warstwa szarego piasku z polepą o miąższości 0,25 m i warstwa gliny przemieszanej z piaskiem i polepą o grubości
0,15–0,4 m

Zaplecze osadnicze
Bezpośrednio na zewnątrz wałów grodziska zlokalizowano osadę otwartą (stanowisko 151) Zajmuje ona rozległy teren o powierzchni ponad 4 ha, ograniczony w sposób naturalny jedynie od strony południowej (obszar
grodziska i skarpa wiślana) Pierwsze prace rozpoznawcze prowadzono na stanowisku w 1932 roku W odległości kilkudziesięciu metrów na wschód od wału odsłonięto wówczas sześć ludzkich szkieletów, które powiązano
z okresem funkcjonowania grodu (Wieczorkowski 1933,
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Fig. 1.18. Bydgoszcz-Fordon, site 151, the settlement brough. 2D image of building relics in northern and northeastern parts of the site (2012–2016 research) (edited by J. Bojarski)

Ryc. 1.18. Bydgoszcz-Fordon, stan. 151, osada podgrodowa. Planigrafia odkrytych reliktów zabudowy w części N i NE stanowiska (badania 2012–2016) (oprac. J. Bojarski)

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 1.19. Bydgoszcz-Fordon, stan. 151, osada podgrodowa. Obiekt 24 i związane z nim relikty zabudowy (a); profil S obiektu 24 (b)
(oprac. J. Bojarski)
Fig. 1.19. Bydgoszcz-Fordon, site 151, the settlement brough. Feature 24 and related building relics (a); southern profile of the feature (b)
(edited by J. Bojarski)
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1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

258): I – schyłek XI wieku; II – schyłek XI lub przełom
XI/XII wieku; III – 1 poł XII (po 1113 r – zdobycie
grodu przez Bolesława Krzywoustego) – 1 poł XIII wieku; IV – 2 poł XIII–1330 rok Czterem fazom rozwoju zabudowy grodu przyporządkowano trzy zbiory
ceramiki Czytelny w stratygrafii zapis zmian jakim
podlegał wygląd grodu w pierwszych dwóch fazach istnienia nie znajdował według autorów odbicia w materiale źródłowym, tj w naczyniach ceramicznych, które przyporządkowano jednocześnie do obu starszych
faz (grupa I ceramiki) Nie wychwycono znaczących
różnic w morfologii i zdobnictwie naczyń, co miało
świadczyć o bardzo krótkim okresie, w którym nastąpiło wzniesienie grodu (faza I), jego pożar i odbudowa (faza II) (Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60,
148–152; 1962a, 254–255) Mimo braku odpowiednich podstaw źródłowych, które dawałyby pewność, co
do początków budowy grodu w 2 połowie XI wieku,
oprócz pośrednich tylko przesłanek, starano się w kolejnych opracowaniach znaleźć argumenty historyczne
dla potwierdzenia tej tezy (Natanson-Leski 1964, 32;
Ślaski, Wilke 1980, 657; Wilke 1991, 68–71)
Kolejne badania przeprowadzone na grodzisku oraz
w jego najbliższym zapleczu stały się pretekstem do dokonania koniecznych korekt w ustaleniach J i L Rauhutów i Cz Potemskiego odnośnie chronologii grodu Zauważono, że konieczna jest ponowna analiza materiałów
źródłowych z wykorzystaniem powstałych w ostatnich
latach schematów periodyzacji garncarstwa wczesnośredniowiecznego z terenu Pomorza (Lepówna 1968; Łosiński, Rogosz 1983), Kujaw (Dzieduszycki 1982) i ziemi
chełmińskiej (Chudziak 1991; 2003; Bojarski 2012; Chudziak i in 2016) W ten sposób znaleziono uzasadnienie
dla wyróżnionej I fazy oraz rozszerzono jej chronologię
na 1 połowę XI wieku (brak możliwości bardziej precyzyjnego datowania)

ści 1,2–1,4 m Resztki drewnianych ścian w konstrukcji
zrębowej, wykonane z dranic ustawianych na kant, zachowały się w postaci smug zbutwiałego drewna o szerokości 0,05–0,08 m Powierzchnia użytkowa piwnicy na
poziomie partii spągowej wynosiła 18 m2 (4,4  4,1 m)
Jej zasięg wyznaczała warstwa mierzwy, miejscami gliniastej polepy z resztkami zbutwiałego drewna-podłogi? Z zasypiska piwnicy budynku zebrano liczny zespół
materiałów źródłowych: ponad 2800 fragmentów naczyń ceramicznych (ryc. 1.20: h–w), około 1300 kości
zwierzęcych i szczątków ryb, a także 70 przedmiotów
wydzielonych (żelazne noże, skoble, igły, szydła, klucz
i grot, fragment grzebienia z poroża) (ryc. 1.21) Prostopadle do zachodniej ściany budynku przebiegało
ogrodzenie w postaci płotu-plecionki, które ograniczało
obszar zajęty przez jamy o charakterze paleniskowym
i magazynowym związane z budynkiem (ryc. 1.19)
Z uwagi na wielkość budynku oraz jego lokalizację blisko wjazdu do grodu uznano, że mógł pełnić szczególne
funkcje użytkowe (karczma?)

Chronologia
Pierwsze określenia chronologii funkcjonowania grodu,
powstałe już na etapie prowadzonych w latach 60 XX wieku badań, odwoływały się przede wszystkim do wyników wstępnych analiz stylistyczno-technologicznych
naczyń ceramicznych pozyskanych wówczas z nawarstwień kulturowych grodziska oraz towarzyszących im
przedmiotów wydzielonych (np uzbrojenia, wyrobów
rogowiarskich i in ) Wyodrębnione serie naczyń, przyporządkowane generalnie do czterech poziomów zabudowy
grodu, odniesiono do dobrze datowanych zespołów ceramiki z terenu Pomorza (z Gdańska, Ujścia czy Santoka)
oraz Kujaw i Wielkopolski
Za terminus ante quem powstania grodu przyjęto zanotowaną przez Anonima Galla relację z roku 1113 o oblężeniu grodu Visegrod (Kronika 1996, ks III, 26; 169),
która w sposób jednoznaczny sygnalizowała jego istnienie Jako datę końcową przyjęto rok 1330, kiedy według
źródeł pisanych dokonano całkowitego zniszczenia grodu
(Annales Prusici, 67; Rocznik Traski, 854) Te dwa fakty
historyczne starano się powiązać ze stratygrafią kulturową i na tej podstawie określić kolejne etapy rozbudowy
grodu W ten sposób najstarsze nawarstwienia ze śladami destrukcji odkryte w obrębie wału powiązano z okresem poprzedzającym zdobycie grodu przez Bolesława
III Krzywoustego, datując początek jego budowy na lata
90 XI wieku (Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1962, 258)
Łącząc informacje pochodzące ze źródeł pisanych z wynikami analizy stratygrafii i materiału źródłowego autorzy badań funkcjonowanie grodu wydatowali na czas
między schyłkiem XI a 1 połową XIV wieku, wydzielając w jego ramach cztery fazy (Rauhut, Rauhutowa,
Potemski 1959/60, 160–161; 1962a, 297–298; 1962b,

I FAZA (2 ćwierć XI–koniec XI wieku) Odpowiadają jej

relikty zabudowy pierwszego poziomu (chaty nr III–V
i związane z nimi paleniska oraz jamy o charakterze
gospodarczym) Pozyskano z nich naczynia o cechach
stylistyczno-morfologicznych typowych dla garncarstwa
z 2 ćwierci XI wieku Wśród serii ceramiki szczególny
walor datujący mają dwustożkowate naczynia z ostro
zaznaczonym, wysoko umieszczonym załomem brzuśca
i wyodrębnioną szyjką (ryc. 1.22: b, d, e, g, j–m) oraz
naczynia szerokootworowe o baniastym brzuścu z silnie
wychylonym na zewnątrz wylewem, których liczne analogie znane są z Kruszwicy z poziomów zabudowy datowanych od połowy XI wieku (Dzieduszycki 1982, 38, 40)
Charakterystyczne dla tej fazy są również formy z wyodrębnioną szyjką (rodzina typów J) oraz naczynia
sklasyfikowane w ramach rodziny typów G, obecne między innymi w seriach z II fazy grodziska w Bydgoszczy
(lata 40 – XI/XII w ) Naczynia zdobione w podobny spo51
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Ryc. 1.20. Bydgoszcz-Fordon, stan. 151, osada podgrodowa. Wybór naczyń ceramicznych z obiektów: 9/12 (a–c), 11/12 (d–f), 22/12 (g)
i 24/12 (h–w) (rys. J. Weinkauf, E. Błędowska)
Fig. 1.20. Bydgoszcz-Fordon, site 151, the settlement borough. A selection of pottery items from features: 9/12 (a–c), 11/12 (d–f), 22/12 (g)
and 24/12 (h–w) (drawn by J. Weinkauf and E. Błędowska)
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1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

Ryc. 1.21. Bydgoszcz-Fordon, stan. 151, osada pogrodowa. Wybór przedmiotów wydzielonych z badań w latach 2012–2013 odkrytych
w warstwie 3 (1, 3, 4, 10, 12–17, 19–25, 27–31) i obiektach: 24/12 (2, 8, 9, 11, 18, 26, 32), 75/13 (6), 100/13 (5), 114 (7).
1–7 – grzebienie z poroża; 8, 9 – przęśliki ceramiczne; 10–13 – noże żelazne; 14–19 – igły żelazne; 20, 21 – groty bełtów;
22–25 – kabłączki skroniowe; 26 – zawieszka guzikowata; 27 – srebrna tarczka; 28 – ciężarek ołowiany; 29 – odważnik ołowiany;
30 – sztabka z ołowiu; 31 – odważnik beczułkowaty (rys. M. Przybylska); 32 – klucz żelazny (fot. J. Bojarski)
Fig. 1.21. Bydgoszcz-Fordon, site 151, the borough settlement. A selection of artefacts found during 2012–2013 excavation in layer III
(1, 3, 4, 10, 12–17, 19–25, 27–31) and features: 24/12 (2, 8, 9, 11, 18, 26, 32), 75/13 (6), 100/13 (5), 114 (7). 1–7 – antler
combs; 8, 9 – spindle whorls; 10–13 – iron knives; 14–19 – iron needles; 20, 21 – crossbow bolts; 22–25 – temple rings;
26 – button like brooch; 27 – silver plate; 28 – lead weight; 29 – lead weight; 30 – lead ingot; 31 – barrel-shaped weights (drawn
by M. Przybylska); 32 – iron key (photo by J. Bojarski)
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 1.22. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Wybór naczyń ceramicznych z reliktów zabudowy z I fazy grodu: a–f – budynek IV;
g – budynek III; h, i – jama 8; j–n – jama 12; o, p – palenisko 14 (wg Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60, tabl. XVI, XVIII)
Fig. 1.22. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. A selection of pottery items from building relics of town phase I: a–f – building IV;
g – building III; h, i – pit 8; j–n – pit 12; o, p – hearth 14 (based on L. Rauhut, J. Rauhutowa, C. Potemski 1959/60, tables XVI, XVIII)

prezentująca typ II, odmiany 1 w klasyfikacji Eugeniusza
Cnotliwego (1973) (ryc. 1.25: z)

sób występowały między innymi na grodzisku i osadzie
podgrodowej w Kałdusie w fazach VI i VII (2 –3 ćw XI–
–2 poł XI wieku) (Chudziak i in 2016, 17) Istotne
mogą być również nawiązania w zdobnictwie naczyń
do tzw stylu Gronowo II (ryc. 1.23: e, j, l, m), który na
ziemi chełmińskiej datuje się na schyłek X i 1 ćwierć XI
wieku (Kałdus, faza V; Chudziak in 2016, 17) Pomocne
w ustaleniu ram chronologicznych tej fazy były niektóre
przedmioty wydzielone znalezione w reliktach zabudowy, między innymi pochewka grzebienia z obiektu 12 re-

II FAZA (koniec XI–1 poł XII wieku) Być może za da-

tę końcową należałoby uznać rok 1113, czyli zdobycie
grodu przez Bolesława III Krzywoustego Fazę tą reprezentują serie naczyń pochodzące z drugiego poziomu
zabudowy (budynek II, paleniska 7, 9 i 15 oraz jamy 2,
3 i 21), wydzielonego w obrębie warstwy III (ryc. 1.25)
Wyraźnie mniejszy jest odsetek dwustożkowatych na54
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1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

Ryc. 1.23. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Wybór naczyń ceramicznych z reliktów zabudowy z I fazy grodu z badań prowadzonych
w 1958 roku: a, b – jama 12; c – budynek III; d–m – budynek IV (rys. E. Błędowska)
Fig. 1.23. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. A selection of pottery items from building relics of town phase I, found during the
1958 exploration: a, b – pit 12; c – building III; d–m – building IV (drawn by E. Błędowska)

40–41; tab 17) Znaczy jest też odsetek (około 9%) naczyń z cylindryczną szyją (rodzina form K na Pomorzu)
(ryc. 1.25: h–j, l, s) Istotnym składnikiem są naczynia
wazowate zdobione żłobkami na całej powierzchni,
charakteryzujące się krótkimi odgiętymi na zewnątrz
brzegami i mocno wydętymi brzuścami (ryc. 1.25: e, g)
Ich odpowiednikiem są naczynia rodziny form L/Kowall
lub niektóre warianty naczyń typów II–III rodziny form
G/Vipperow Te ostatnie są szczególnie liczne w seriach
pochodzących ze schyłku XI i 1 połowy XII wieku Szerokootworowe naczynia baniaste wchodziły w skład ceramiki gdańskiej, charakteryzującej zespoły z poziomów

czyń ze zredukowaną górną częścią brzuśca, ukośną
szyjką i wysoko umieszczoną wydętością (ryc. 1.25: b,
c, o), zaliczanych na terenie Pomorza do typu J/Teterow, a w Kruszwicy do naczyń grupy VIIc Odnotowano
wyższy udział form czteroelementowych, z baniastym
brzuścem i wyraźnie wyodrębnioną szyjką (ryc. 1.25: k,
p, u, x) (typ II–III w rodzinie form typów J ze Szczecina
lub VIIIb w klasyfikacji naczyń kruszwickich) Zarówno
w Szczecinie, jak i w Kruszwicy udział tych naczyń wzrasta w ciągu 2 połowy XI wieku, osiągając poziom od 30
do nawet ponad 50% w połowie stulecia następnego
(Łosiński, Rogosz 1983, ryc 205; Dzieduszycki 1982,
55
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 1.24. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Wybór przedmiotów wydzielonych z badań 1958–1960 pochodzących z warstwy II (a–e,
g, i, k–m, o–q, s–x), warstwy IIa (f, j, n), warstwy III (v), budynku II (y) i jamy 12 (z) (wg Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60,
tabl. XXIV–XXVII; 1962a, tabl. LXVIII)
Fig. 1.24. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. A selection of artefacts found during 1958–1960 excavation in layer II (a–e, g, i, k–m,
o–q, s–x), layer IIa (f, j, n), layer III (v), building II (y) and pit 12 (z) (based on L. Rauhut, J. Rauhutowa, C. Potemski 1959/60, tables
XIV–XVII; 1962a, table LXVIII)
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1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

Ryc. 1.25. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Wybór naczyń ceramicznych z reliktów zabudowy z II fazy grodu: a–k – budynek II; l–m
– palenisko 7 i 9; n–t – warstwa III; u–y – z II fazy nawarstwień wału (wg Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60, tabl. XVI–XIX)
Fig. 1.25. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. A selection of pottery items from building relics of town phase II; a–k – building II;
l–m – hearth 7 and 9; n–t – layer III; u–y – from phase II of rampart stratification (based on L. Rauhut, J. Rauhutowa, C. Potemski
1959/60, tables XVI–XIX)

dziak i in 2016, ryc 3) Z II fazą zabudowy powiązano
serię przedmiotów także pomocnych w określeniu chronologii Należy do nich między innymi żelazna owalna
sprzączka do pasa (ryc. 1.24: v) datowana w szerokich
ramach na 2 połowę XI–XIV wieku (Heindel 1990, 15)
Krótszy okres występowania mają grzebienie grupy Ib
– jeden okaz typu VII, odmiany 8 odkryto w reliktach
budynku II (ryc. 1.24: y) Niemal identyczne grzebienie, tak samo zdobione, wystąpiły na grodzisku w Byd-

zabudowy od 17 do 9 (Lepówna 1968, ryc 7), datowanych po korekcie na koniec XI–2 ćwierć XII wieku Innym jeszcze przykładem naczyń związanych z młodszym
poziomem zabudowy są formy zasobowe, na Pomorzu
zaliczane do rodziny typów H/Weisdin, szczególnie popularne od schyłku XI do 2 ćwierci XII wieku (Łosiński,
Rogosz 1983, 215, ryc 187; Leciejewicz i in 1983, 73–
–75; ryc 64), reprezentowane również licznie w seriach
naczyń z Kałdusa z VII fazy lokalnego garncarstwa (Chu57
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goszczy (stan 1) w pozostałościach zabudowy grodu z II
i III fazy Grzebienie tego typu na Pomorzu Zachodnim
datowane są na XI–XIII wiek, ale największa ich liczba
przypada na okres od połowy XI do połowy XII wieku
(Cnotliwy 1973, 131–135; 1983, 273)

Tak samo duży udział ta forma naczyń miała także
w Kruszwicy w zespołach pochodzących z najmłodszych
poziomów osadniczych (11–13), datowanych od 2 połowy XII wieku (Dzieduszycki 1982, 41, tab 17) Z młodszym etapem wytwórczości garncarskiej kojarzą się także
naczynia esowate o lejkowato rozszerzonych długich wylewach, zakończonych prostymi brzegami (ryc. 1.26: i)
Oprócz długiego prostego wylewu wyróżnia je też sposób
ornamentowania sprowadzający się do rzadko rozmieszczonych na powierzchni poziomych żłobków Powszechnie zalicza się je do najmłodszej grupy form G/Vipperow,
częściej występujących w 1 połowie XIII wieku (Łosiński,
Rogosz 1983, 213; ryc 183, 206) Chronologię tej
fazy potwierdza cała seria przedmiotów pochodzących
z warstwy II i IIa Jednym z nich jest haczyk na ryby o tordowanym trzonku i esowato wygiętym uszku
(ryc. 1.24: e), zaliczany do grupy III, typ A w klasyfikacji
Mariana Rulewicza (1994, 123–124; tab XXII) Podobne
egzemplarze występowały od połowy XII wieku (Heindel 1982, 186; 1990, tabl 10: 300–308) Na 2 połowę
XI–XIV wieku datowane są żelazne sprzączki do pasa
o owalnej i D-kształtnej ramce (ryc. 1.24: b–d) (Heindel
1990, 15; tabl 3: 84–91; 4: 117–121) W tym samym
horyzoncie czasowym zawiera się duży esowaty kabłączek skroniowy (ryc. 1.24: g), wykonany z drutu brązowego odmiany IIIC wg Hanny Kóčka-Krenz (1993, 50)
Kolejną ozdobą jest brązowa klamra (Gürtelhaken) zakończona haczykowato3 (ryc. 1.24: q) Większość klamer
skupia się w strefie pomiędzy Lubeką a ujściem Odry,
poza tym obszarem występują punktowo Chronologię
ich ustalono na XI–XIII wiek (Knorr 1970, 73; Heindel
1990, 30–31; tabl 10: 309–316; 11: 317–322) Z omawianego poziomu osadniczego pochodzi również kilka
grzebieni Wśród nich są dwa grzebienie grupy IB w klasyfikacji Cnotliwego (1973); pierwszy reprezentujący
typ VI, odmiany 6 (ryc. 1.24: s), drugi zaliczony do typu VII, odmiany 8 Oba mają swoje liczne analogie na
Pomorzu Zachodnim, gdzie datowane są od 2 połowy
XI do końca XIII wieku (Cnotliwy 1973, 116–122; 131–
–135) Typowe dla tego okresu są grzebienie dwustronne,
trzywarstwowe (grupa IIB wg Cnotliwego 1973) Na grodzisku w Bydgoszczy-Fordonie znaleziono kilka ich fragmentów, w tym jeden typu I, odmiany 1 (ryc. 1.24: u)
i jeden typu III, odmiany 2 (ryc. 1.24: w) Oba należą
do bardziej popularnych form znanych z wielu stanowisk
Pomorza W Szczecinie wystąpiły w najmłodszych nawarstwieniach, datowanych na 2 połowę XII–1 połowy
XIII wieku (Cnotliwy 1973, 95, 202–203; 1983, 274)
W Kruszwicy grzebienie tej odmiany pozyskano z poziomów datowanych na 4 ćwierć XI–1 połowy XII wieku
(Cnotliwy 1993, 116); podobnie datowane są także znaleziska gdańskie (Hilczerówna 1961, 122–123; Cnotliwy

III FAZA (2 poł XII–poł XIII wieku) Związana z kom-

pletną przebudową grodu, podczas której usypano drugą linię wałów oraz wykopano suchą fosę Z ostatnią
wczesnośredniowieczną fazą zabudowy połączono serie
naczyń zaliczone do grupy II ceramiki według schematu
opracowanego przez L i J Rauhutów i Cz Potemskiego
(Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60, tabl XX–XXI;
1962a; tabl LXII: 2, 3, 8–10, 14–25; LXV: 1–15; 1962b,
tabl LV: 16–21) Pozyskano je z warstwy II i IIa oraz budynku I, jamy 13 i paleniska nr 4 Najliczniejszą grupę
stanowiły naczynia o różnie ukształtowanym profilu, ale
bez wyodrębnionej szyjki, których odpowiedniki można
wskazać w seriach ceramiki obejmującej rodzinę form
G/Vipperow (ryc. 1.26: i–k) Stanowiły one ponad 50%
całego zbioru naczyń z fazy III Ważnym wyróżnikiem
są w tym zbiorze naczynia baniaste o krótkich brzegach
zarówno słabo, jak i mocno wychylonych na zewnątrz
W ceramice ze Szczecina analogiczne formy, zaliczone do typów I–III rodziny G, występowały w nawarstwieniach z 2 połowy XII wieku, a przede wszystkim
z 1 połowy XIII wieku (Łosiński, Rogosz 1983, ryc 183,
184) Podobne do nich pod względem morfologii,
ukształtowania brzegów oraz zdobienia naczynia można
wskazać w ceramice z Gdańska, z poziomów zabudowy
datowanych na 2 ćwierć XII–koniec XII wieku (Lepówna 1968, ryc 35–41) Drugą pod względem liczebności
grupę stanowią naczynia z wyodrębnioną szyjką (ponad
30%), występujące w dwóch wariantach: 1) z wysoko
umieszczoną wydętością brzuśca, ostro zaznaczonym
załomem brzuśca i silnie profilowanymi krawędziami
(ryc. 1.26: a–c, f, n) oraz 2) z największą wydętością
brzuśca umieszczoną około połowy wysokości naczynia
(ryc. 1.26: m, o) Oba warianty można sklasyfikować
w ramach wyróżnionej dla Pomorza rodziny form J/Teterow – typy I i III oraz typy IV i V Wymienione formy
naczyń na terenie grodu szczecińskiego najliczniej występowały w 2 połowie XII–1 połowy XIII wieku (Łosiński,
Rogosz 1983, ryc 189, ryc 206) Ich odpowiednikiem
są również znane z Kruszwicy naczynia grupy VIb oraz
VIIIb, datowane po 1 połowie XII wieku Naczynia z wydzieloną szyjką stanowią także główny komponent serii z Kałdusa, łączonych z VIII i IX fazą (Chudziak i in
2016, ryc 3) Dopełnieniem zbioru naczyń z III fazy
grodu w Wyszogrodzie są baniaste garnki z cylindryczną szyjką (ryc. 1.26: d, e, g) Ich udział wyniósł 10%
Taka frekwencja odpowiada strukturze zbiorów ze Wzgórza Zamkowego w Szczecinie oraz szczecińskiego Suburbium w schyłkowej fazie wczesnego średniowiecza (Łosiński, Rogosz 1983, ryc 205; Dworaczyk 2001, 265)

W sprawozdaniu mylnie określona jako fragment bransolety
(Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1962b, 295; tabl LXVIII: 10)
3
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1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

Ryc. 1.26. Bydgoszcz-Fordon, stan. 150, grodzisko. Wybór naczyń ceramicznych z reliktów zabudowy z III fazy grodu; a–h – jama 13; j – palenisko 4; k – warstwa IIa; l–o – warstwa II (wg Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60, tabl. XX–XXI)
Fig. 1.26. Bydgoszcz-Fordon, site 150, the stronghold. A selection of pottery items from building relics of town phase III; a–h – pit 13;
j – hearth 4; k – layer IIa; l–o – layer II (based on L. Rauhut, J. Rauhutowa, C. Potemski 1959/60, tables XX–XXI)

i połączono z I i/lub II fazą grodu Datowanie młodszej
fazy oparto głównie na wynikach analizy typologicznoporównawczych zespołów ceramiki pochodzących
z osady i grodziska oraz serii naczyń ze stanowisk
Pomorza, Kujaw i ziemi chełmińskiej Na tej podstawie
czas istnienia zabudowy tej części osiedla wydatowano
na 2 połowę XII–1 połowy XIII wieku i zsynchronizowano z zabudową z III fazy grodu (takie same formy naczyń) Z pozaceramicznych źródeł chronologię tej fazy
zabudowy potwierdzają grzebienie dwustronne, trzywarstwowe typu III, odmiany 2 wg Cnotliwego (ryc. 1.21:
1–7), groty bełtów do kusz (ryc. 1.21: 20–21), esowaty
kabłączek skroniowy odmiany IIIC, kabłączek pomorski
(ryc. 1.21: 24–25), dwa przedmioty pochodzenia ruskiego – okrągła posrebrzana tarczka i wisiorek guzikowaty z brązu (ryc. 1.21: 26–27), odważnik w brązowej
koszulce typu B2 wg Haiko Steuera (1986) i ołowiany
o formie cylindrycznej (ryc. 1.21: 29, 31), do którego
analogie można wskazać w najmłodszych nawarstwieniach grodziska na Ostrówku w Opolu (Wachowski
1974, 185), a także klucz do zamka znaleziony w reliktach budynku 24/12 (ryc. 1.21: 32), forma spotykana
w schyłkowym okresie wczesnego oraz w późnym średniowieczu (Kaźmierczyk 1966, ryc 54: 2) W sposób

1993, 123–124) Z okresem tym wiąże się również duża
seria uzbrojenia Najliczniejszą grupę stanowią 42 groty bełtów do kusz Prawie wszystkie pociski mają liść
o przekroju romboidalnym, różnią się natomiast smukłością (ryc. 1.24: h–i) Liczniejsze z nich zaopatrzone są
w trzpień i w klasyfikacji Andrzeja Nadolskiego przyporządkowane zostały do typu II o długim okresie występowania między XII a XIV stuleciem (Nadolski 1954, 65)
Następną zwartą chronologicznie grupę tworzą ostrogi
(ryc. 1.24: l–n) Te lepiej zachowane zaliczyć można do
dwóch typów: III (z kółkiem zębatym) i II (ze stożkowatym lub piramidalnym bodźcem), występujące w dwóch
odmianach – 4 i 5 Poza odmianą 4 typu II, którą datuje się na XII wiek, pozostałe należy odnieść do XIII–XIV
stulecia (Hilczerówna 1956, 58–65) Na XII–XIII wiek
datuje się również dwuczłonowe wędzidła ogniwkowe
z pobocznicami w formie kółek (ryc. 1.24: o, p), sklasyfikowane w ramach I typu Nadolskiego (1954, 87)
Z grodem synchronizować należy okres funkcjonowania osady podgrodowej Wyróżniono dwie fazy jej
przestrzennego rozwoju Na podstawie analizy naczyń
ceramicznych oraz daty wybicia denara (2 połowa XI
wieku) użytkowanie najstarszej, zachodniej części osady wydatowano na 2 połowę XI–1 połowy XII wieku
59
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łów od strony północnej i wschodniej Gęsta zabudowa
osiedla funkcjonowała od 2 połowy XII wieku przez całe
kolejne stulecie, a więc równolegle do III fazy rozwoju
grodu Kres istnienia całego kompleksu osadniczego nastąpił w 1330 roku

Archiwum
Dokumentacja z badań prowadzonych przez T Wieczorowskiego przechowywana do II wojny światowej
w Poznaniu zaginęła Większość dokumentacji, w tym
dzienniki badań, rysunki, część inwentarzy polowych,
pochodzące z badań prowadzonych w latach 1958–1960
znajdują się w MLW w Bydgoszczy Dokumentacja z badań prowadzonych od roku 1991 przechowywana jest
w archiwum WKZ w Bydgoszczy; składają się na nią
sprawozdania z badań (w tym kopie rysunków polowych, inwentarze polowe i dokumentacja pomiarowa
i fotograficzna) wraz z opracowaniami wyników badań
prowadzonych przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu w 1991 roku i w latach 2012–2013 oraz 2015–2016
W tym samym miejscu przechowywane są również materiały z badań osady podgrodowej prowadzonych na przełomie lat 2012/2013 przez A i W Siwiaków Drugi komplet dokumentacji z badań realizowanych przez IA UMK
w Toruniu znajduje się w archiwum tegoż Instytutu

Zbiory

Ryc. 1.27. Bydgoszcz-Fordon, stan. 151, osada. Daty radiowęglowe
próbek drewna z obiektu 24/12; a – warstwa V (MKL
2553); b – warstwa XXI (spąg obiektu) (MKL 2552) (kalibracja – program OxCal v. 4.3.2)

n

Fig. 1.27. Bydgoszcz-Fordon, site 151, the settlement. Radiocarbon
datings obtained from timber samples from feature 24/12;
a – layer V (MKL 2553); b – layer XXI (the sole of the
structure) (MKL 2552) (calibration –OxCal v. 4.3.2 software)

niezależny datowanie osady potwierdza jedna z dwóch
dat radiowęglowych uzyskana dla węgli drzewnych pobranych ze spągowej partii obiektu 24/13, której wiek
obliczono na 930±90 BP, po kalibracji 1023–1189 AD,
z prawdopodobieństwem 68,2% (ryc. 1.27) Wiek drugiej próbki, pobranej z górnej partii zasypiska obiektu
(warstwa V) jest znacznie starszy i zawiera się w przedziale 581–771 AD (1360±100 BP)4
Podsumowując, powstanie zabudowy na terenach
położonych poza wałami grodu nastąpiło w końcu XI lub
na początku XII wieku, kiedy gród w Wyszogrodzie stał
się ważnym ośrodkiem administracyjnym i handlowym
z własną komorą celną i targiem (II faza funkcjonowania
grodu) W pierwszej kolejności zasiedlono strefę po zachodniej stronie grodu, położoną bliżej Brdy Następnie
zabudowa mieszkalna objęła teren przylegający do wa-

n

n

n

Oba datowania wykonano w Laboratorium Datowań Bezwzględnych Marka Krąpca w Cianowicach
4

Badania z lat 1886, 1889: brak pełnych danych
o liczbie fragmentów naczyń ceramicznych, ostroga
żelazna, dwa noże, grot strzały, gwoździe żelazne
oraz kości zwierzęce (Schumacher 1924, 18); część
z tych materiałów trafiła w formie luźnych znalezisk
do MLW w Bydgoszczy (MOB/A – nr inw 63, 76,
164, 310)
Badania 1918 rok: bliżej nieokreślona liczba naczyń ceramicznych i kości zwierzęcych (MOB/A –
nr inw 317, MLW w Bydgoszczy)
Badania z lat 1929, 1931: brak danych o liczbie fragmentów naczyń ceramicznych, fragment
kabłączka pomorskiego, przęślik (ceramiczny?),
paciorek szklany, bryłka srebra (Kowalenko 1938,
201–203)
Badania 1932 rok: a) bliżej nieokreślona liczba fragmentów naczyń, kości i rogów (MOB/A –
nr inw 707, MLW w Bydgoszczy);
b) przedmioty wydzielone: żelazny grot strzały,
14 przedmiotów żelaznych, ostroga żelazna,
część wędzidła żelaznego, dwa żelazne groty
bełtów do kuszy, przedmiot brązowy, dwa noże
żelazne, dwa fragmenty osełki kamiennej, fragment grzebienia kościanego, fragment przedmiotu rogowego, dwa półfabrykaty rogowe, dwa
przęśliki gliniane, przęślik z różowego łupku wo-

60
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 60

06.03.2020 06:58:09

1. Bydgoszcz-Fordon (stanowisko 150)

n

łyńskiego (MOB/A – nr inw 705 – 707, MLW
w Bydgoszczy)
Badania z lat 1958–1960:
a) około 48000 fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, 1724 ułamki naczyń późnośredniowiecznych (MOB/A – nr inw 1107–1109,
1164, 1180, 1185, MLW w Bydgoszczy);
b) 592 tzw zabytki wydzielone5, podzielone na następujące kategorie: narzędzia żelazne – 69 noży, cztery nożyce sprężynowe, trzy krzesiwa,
pięć szydeł i igieł żelaznych, trzy dłuta żelazne,
dwa świdry żelazne, dwa klucze żelazne, kabłąk
wiadra, haczyk na ryby, dwie kosy, trzy sierpy,
dwie gwozdnice, dwa ogniwka żelazne, dwa nity, 142 gwoździe i skoble; wyroby z poroża i kości – trzy piszczałki z kości, pięć oprawek z kości
lub poroża, okładzina kościana, płytka kościana,
pięć łyżew kościanych, 16 igieł i szydeł, 41 półfabrykatów i odpadów z kości i poroża; narzędzia z kamienia – siedem osełek, cztery przęśliki
z kamienia, kamień żarnowy; wyroby ceramiczne – 30 przęślików, ciężarek gliniany, fragment
ucha amfory korczagi, dysza gliniana; ozdoby
i elementy stroju – trzy paciorki bursztynowe,
dwa pierścionki bursztynowe oraz grudki tego
surowca, kabłączek skroniowy, brązowa klamra hakowata; osiem sprzączek żelaznych, siedem hetek kościanych; przedmioty toaletowe
– 10 grzebieni z poroża lub kości, pochewka
grzebienia; elementy uzbrojenia – 53 groty bełtów, pięć grotów strzał, grot strzały z poroża,
sześć ostróg żelaznych, sześć wędzideł, siedem
podków, strzemię, ogniwko kolczugi(?); inne
– osiem nieokreślonych przedmiotów z brązu
i 93 z żelaza, fragment skóry (MOB/A – nr inw

Niestety, nie jest możliwe sprawdzenie wiarygodności tych wyliczeń, ponieważ nie udało się dotrzeć do pełnego zestawienia inwentarzowego z trzech lat badań
5
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1107–1109, 1164, 1180, 1185, 1186, MLW
w Bydgoszczy);
c) brak bliższych danych o liczbie kości zwierzęcych – w sprawozdaniu z pierwszego sezonu
wspomniano o kościach zwierząt domowych
oraz dzikich, m in szczątkach bobrów, porożu jeleniowatych, a także ościach i łuskach ryb
(Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60, 162)
d) znaleziska luźne – w odległości 100 m na zachód od grodziska znaleziono w Wiśle miecz
żelazny typu alfa według Nadolskiego (1954)
(MOB/A – nr inw 1185, MLW w Bydgoszczy)
Znaleziska luźne z lat 1962–1968: bliżej nieokreślona
liczba fragmentów naczyń ceramicznych oraz przedmioty wydzielone: 88 przedmiotów żelaznych, dwa
raki żelazne, 24 groty żelazne, brązowy grot strzały,
fragment tulejki oszczepu, 33 noże żelazne, fragment kółka metalowego, 25 gwoździ żelaznych, dwa
nity żelazne, pięć fragmentów ostróg, sprzączka do
paska, kolec do sprzączki, fragment podkowy żelaznej, fragment nożyc żelaznych, dwa fragmenty sierpów żelaznych, dwa szydła żelazne, fragment okucia
żelaznego miecza, kula żelazna, nit brązowy, cztery fragmenty przetopionego naczynia z brązu, dwa
fragmenty ołowiu, 19 fragmentów i przedmiotów
z brązu, srebrny kabłączek skroniowy, pięć paciorków szklanych, pięć przęślików glinianych, fragmenty ciężarków glinianych, trzy fragmenty przęślików
kamiennych, 14 osełek kamiennych, pięć krzemieni,
toporek kamienny, trzy przedmioty kościane, dwie
igły kościane, 13 fragmentów grzebieni kościanych,
cztery łyżwy kościane, kości ze śladami obróbki,
sześć rogów ze śladami obróbki, przedmiot drewniany (MOB/A – nr inw 1243, 1256, 1305, 1461,
1462, 1463, 1464, 1465, 1468, 1469, 1470, 1485,
1494, MLW w Bydgoszczy)
Badania 1991 rok: 137 fragmentów naczyń ceramicznych oraz 53 fragmenty kości zwierzęcych
(nr inw 13, 21–23, 26/91, IA UMK w Toruniu)
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2

BYDGOSZCZ-STARE MIASTO

Numer stanowiska w miejscowości:
Numer obszaru AZP:
Numer stanowiska na obszarze AZP:
Nazwa dawna miejscowości:
Nazwa miejscowa:
Położenie:

1
37–38
140
Bromberg (Topographische Karte 1916) (ryc. 2.1)
Schlossberg – plan Paula J Gretha z 1774 (Atlas 1982)
N 53°09’48”, E 18°03’28”;
centrum miasta, przy ul Grodzkiej (ryc. 2.2)
Kotlina Toruńska

Mezoregion:

partii Miejskiej Doliny Brdy to zaledwie w promieniu
1 km od Starego Rynku różnica poziomów wynosi około
40 m (Dysarz 1996, 38) Na południu jest to obszar terasy IX osiągającej 70–72 m n p m

Środowisko fizycznogeograficzne
GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA: Obszar dawnego grodu

(jak i podgrodzia) i jego najbliższego otoczenia znajdują się na terenie całkowicie przekształconym w wyniku
procesów urbanizacyjnych, które doprowadziły do zmiany jego pierwotnego wyglądu (ryc. 2.1, 2.2) Stanowisko
ulokowane jest na I terasie nadzalewowej Brdy obecnie
o wysokości 35–36 m n p m Wznosi się ona 2,5–3,5 m
ponad poziom rzeki (32,4 m n p m ) Terasa ta, podobnie jak równina zalewowa towarzyszy prawie nieprzerwanie Brdzie wzdłuż jej biegu aż do ujścia Zbudowana
jest z mułków i piasków rzecznych W rejonie dawnego
grodu odnotowano 2–3 m miąższości serie namułów zalegających na piaskach facji korytowej Natomiast nasypy
antropogeniczne (piaski z domieszką gruzu, cegieł itp )
osiągają tu około 1,5 m (Grobelska, Kordowski 2008,
ryc 2 i 3) W rejonie Starego Rynku miąższość warstw
nasypowych waha się od 0,4 m w części północnej do
3,9 m w części południowej (Bienias 2011) Obszar
stanowiska (zespołu osadniczego) w okresie wczesnego
średniowiecza był wyspą od północy i południa otoczoną
ramionami Brdy Gród zajmował wyższe partie wyspy,
niższa była jej wschodnia część (podgrodzie) Gród oraz
towarzyszące osiedle posadowiono na 0,5 m niwelacyjnej warstwie gliny, co ograniczało możliwość podmycia
w trakcie powodzi (Sinkiewicz 1993, 108) Zmianom
poziomu wód Brdy w rejonie stanowiska sprzyjało to,
że dno doliny jest tu wąskie (150–250 m) Jednocześnie
fakt ten stwarzał dogodne warunki dla przeprawy przez
rzekę Choć teren stanowiska położony jest w najniższej

HYDROGRAFIA: Obecnie Brda przepływa około 50 m na

północ od stanowiska Cechą charakterystyczną tej rzeki jest meandrowanie W równoleżnikowym, ujściowym
biegu Brda uformowała trzy zakola W okresie funkcjonowania gród od wschodu i południa otoczony był starorzeczem, które zostało przekształcone w fosę Stan wód
Brdy w trakcie istnienia grodu był zmienny, odnotowano
ślady powodzi (Sinkiewicz 1995, 11)
GLEBY: Stanowisko i jego otoczenie pokrywają gleby bru-

natne wyługowane i kwaśne wytworzone z piasków luźnych

Opis stanowiska
Do czasów nowożytnych miejsce to było wyspą otoczoną od północy i południa przez dwa ramiona Brdy Południowe ramię miało charakter zamierającego meandra
rzeki, było płytsze, okresowo wysychające Wschodnia
część wyspy wznosiła się niewiele ponad pierwotny poziom wody, niższy o około pół metra, niż obecnie Wyżej wznosiła się zachodnia partia ostrowu, na której
w średniowieczu pobudowano murowany zamek (Łbik
1994, 136), a wcześniej znajdowała się tam zapewne
siedziba bydgoskiego kasztelana W ciągu wieków zamek uległ całkowitemu zniszczeniu, a jego resztki rozebrano w końcu XIX wieku (ryc. 2.3) Jednocześnie
63
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Ryc. 2.1. Bydgoszcz-Stare Miasto, stanowisko 1. Lokalizacja grodziska na mapie w skali 1 : 25 000 (Topographische
Karte 1916; 1919)
Fig. 2.1. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Location the stronghold on a 1 : 25 000 map (Topographische Karte 1916;
1919)

ną wielkość całego wczesnośredniowiecznego założenia
obronnego Jego wymiary wynosiły na linii wschód–zachód około 120–150 m, a na linii północ–południe około
70–80 m Wyliczona w ten sposób powierzchnia obejmowałaby od 6500 do ponad 8500 m2 Zniwelowane relikty
wału – niewidoczne na powierzchni – najlepiej zachowały się pod ulicą Grodzką oraz pod warstwą współczesnego nasypu o miąższości 0,2–0,5 m w przylegającym od
północy pasie terenu, rozciągającym się od ulicy Bernardyńskiej do zbiegu ulic Grodzkiej i Przy Zamczysku
Gród zapewne składał się z dwóch części: silnie
obwarowanej dookolnym? wałem cytadeli, położonej
w wyższej, zachodniej części wyspy, oraz obwarowanego
tylko od północy podgrodzia, położonego niżej, bezpośrednio na terasie zalewowej Być może obie części rozdzielała dodatkowa linia fosy, której istnienie w okresie
późnego średniowiecza potwierdzają zarówno badania
archeologiczne, jak i materiały kartograficzne, w tym
szkic Góry Zamkowej (Schlossberg) na planie P J Greta z 1774 roku i rekonstrukcja planu wyspy zamkowej

zniwelowano pozostałości wałów grodziska, z których
materiał został użyty do zasypania fos oraz starorzecza
Obecny zasięg stanowiska ograniczają sztucznie ulice:
od wschodu Bernardyńska, od południa Plac Kościeleckich, od zachodu ulica Przy Zamczysku i tylko od północy naturalną granicą jest skanalizowane koryto Brdy
Północną partię stanowiska ze wschodu na zachód
przecina ulica Grodzka Obszar stanowiska został zniwelowany, jego wysokość wynosi 35–37 m n p m , teren
łagodnie opada w kierunku rzeki, której średni poziom
lustra wody kształtuje się na wysokości 32,4 m n p m
Pierwotna forma grodziska uległa całkowitemu przekształceniu Nie zachowały się widoczne w terenie ślady wałów i fos Na podstawie analizy nowożytnych planów miasta z XVII, XVIII i XIX wieku (Atlas historyczny
1997; Grochowski 2005, 62–64) oraz wyników badań
geomorfologicznych prowadzonych w obrębie odkrywek
archeologicznych i odwiertów wykonanych w latach 90
XX wieku (Sinkiewicz 1993; 1995) oraz w 2007 roku
(Grobelska, Kordowski 2008) można oszacować pierwot64
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 64

06.03.2020 06:58:10

2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.2. Bydgoszcz-Stare Miasto, wczesnośredniowieczny zespół osadniczy: A – grodzisko; B – osada; C – punkt
osadniczy; D – skarb; E – domniemane cmentarzysko szkieletowe; F – drogi; G – cieki; H – wody powierzchniowe; I – zabudowania; J – obszary leśne; 1 – Bydgoszcz, stan. 1/140, 2 – Bydgoszcz, stan.
297–298/150–151, 3 – Bydgoszcz, stan. 12/138, 4 – Bydgoszcz, stan. 60/106, 5 – Bydgoszcz, stan.
63/141, 6 – ślad osadnictwa, stan. 338/191, 7 – Bydgoszcz, kościół, św. Idziego, stan. 2/103, 8 – Bydgoszcz, stan. 83/116, 9 – Bydgoszcz, stan. 23/142, 10 – Bydgoszcz, stan. 44/21, 11 – Bydgoszcz, stan.
45/22, 12 – Bydgoszcz, stan. 632/268 (oprac. M. Skrzatek, W. Ochotny)
Fig. 2.2. Bydgoszcz-Stare Miasto, early medieval settlement complex: A – stronghold; B – settlement; C – point
of settlement; D – hoard; E – cemetery; F – roads; G – watercourses; H – surface waters; I – buildings;
J – forests. List of sites see uper (edited by M. Skrzatek, W. Ochotny)

Ryc. 2.3. Bydgoszcz-Stare Miasto, stanowisko 1. Lokalizacja grodziska
i ruin zamku na planie katastralnym miasta z 1875 roku (za:
Atlas historyczny 1997)
Fig. 2.3. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Stronghold and castle ruins
location on a 1875 city map (based on Atlas historyczny 1997)

65
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 65

06.03.2020 06:58:10

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 2.4. Plan miasta Bydgoszczy wykonany w 1919 roku z rekonstrukcją wyspy zamkowej (Lageplan 1919)
Fig. 2.4. Bydgoszcz city map made in 1919, with a reconstruction of the castle island
(Lageplan 1919)

Na ślady warowni z tego czasu natrafiono już podczas pierwszych badań sondażowych przeprowadzonych
na terenie ruin zamkowych z inspiracji Towarzystwa
Historycznego Obwodu Nadnoteckiego w Bydgoszczy
w roku 1889 Kilka lat później w 1895 roku w związku z pracami rozbiórkowymi ruin zamku odkryto relikty
wałów grodu, zachowanych poniżej murów Ponownie
prace sondażowe przeprowadzono w 1910 roku pod
kierunkiem Hugo Wolffa z Niemieckiego Towarzystwa
Sztuki i Wiedzy (Hensel 1950, 99–100; Wilke, Potemski 1970, 10–13) Niestety, niewiele wiadomo na temat
tych pierwszych odkryć Jedynie lakoniczne informacje
o znalezionych wówczas materiałach źródłowych trafiły
do obiegu naukowego, a samo grodzisko zostało umieszczone na listach ważniejszych stanowisk wczesnośredniowiecznych Wielkopolski (Schmidt 1902, 8; Schumacher
1924, 20; Kowalenko 1938, 186; Petersen 1939, 69)
Podstawowe informacje o stanowiskach znajdujących się
w granicach miasta zebrał i opublikował w pierwszym
tomie studiów do dziejów Wielkopolski W Hensel (1950,
99–102) Informacje tam zamieszczone stały się punktem odniesienia dla powstałych w późniejszym okresie
naukowych opracowań dotyczących historii Bydgoszczy
Nowych danych na temat chronologii i stratygrafii
grodziska dostarczyły nadzory archeologiczne prowadzone w sąsiedztwie stanowiska w 1963 i 1970 roku
Wykonawcą prac byli Cz Potemski i G Wilke z Muzeum
Okręgowego im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
zajmujący się badaniami osadnictwa wczesnośredniowiecznego tego regionu Pozyskane w ich trakcie materiały źródłowe, a zwłaszcza odsłonięte fragmentarycznie
wczesnośredniowieczne nawarstwienia rumowiskowe
wału i zasypiska fosy, potwierdziły wysuwane przez obu

wykonana przez Gustawa Reicherta i Emila Schulza
w 1890 roku (ryc. 2.4) Nieznane są jednak ani szerokość i głębokość fosy, ani też jej dokładny przebieg Wątpliwości dotyczą też tego czy fosa ta była nawodniona

Historia badań i opracowań
Brak śladów grodziska zachowanych w topografii miasta
był powodem niewielkiego zainteresowania historyków
i archeologów tym miejscem Pierwsze wzmianki pisane
dotyczące wczesnośredniowiecznej Bydgoszczy pochodzą
z XIII wieku Wynika z nich, że nad Brdą znajdowało się
obwarowane osiedle pełniące ważne funkcje gospodarcze
i administracyjne, co potwierdza wzmianka o miejscowym kasztelanie Sulisławie (Suzzlaus de Budegac), datowana na rok 1238 (PU, 101–102; Bogucki 1996, 112)
Relacja ta pośrednio dowodzi, że sam gród, jako siedziba władzy kasztelańskiej musiał funkcjonować znacznie
wcześniej Bez wątpienia w tym czasie pełnił kluczową
rolę na pograniczu kujawsko-pomorskim Późniejsza
o kilkanaście lat kolejna zapiska źródłowa (1252 rok)6
informuje o istnieniu w Bydgoszczy komory celnej oraz
przeprawy mostowej przez Brdę (Łbik 1994; 1998, 136–
–142) Lokalna warownia istniała jeszcze w 1 ćwierci XIV wieku, prawdopodobnie do czasu zajęcia miasta
przez Krzyżaków

6
Jest to traktat handlowy zawarty między zakonem krzyżackim
a księciem kujawskim i łęczyckim Kazimierzem, w którym zapisano:
„Item in Budegostya thelonium solvit transiens supra pontem in Pomeranyam sive de Pomeranya” w tłumaczeniu L Łbika: „Takoż w Bydgoszczy płaci się cło, przechodząc po moście na Pomorze bądź przybywając
z Pomorza” (PU, 198)
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w kontekście przemian politycznych i osadniczych zachodzących na pograniczu pomorsko-kujawskim Wnioski te
zostały powtórzone w opublikowanym kilka lat później
kolejnym tekście poświęconym badaniom grodu bydgoskiego (Chudziak, Dygaszewicz 2006) i pozostawały aktualne do czasu rozpoczęcia kolejnego etapu prac wykopaliskowych, który przypadł na lata 2007–2008
W tym przypadku powodem przeprowadzenia badań
archeologicznych były plany budowy hotelu z podziemnym parkingiem po południowej stronie ulicy Grodzkiej, na terenie działek nr 94 i 95 – przebadanych już
w znacznym stopniu w latach 90 XX wieku Wykonanie
prac zlecono zespołowi archeologów i konserwatorów
zabytków z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, którymi bezpośrednio w terenie kierował J Bojarski a koordynatorem merytorycznym całości prac badawczych
był W Chudziak W roku 2007 całkowicie rozpoznano
cały teren przeznaczony pod inwestycję (także te partie,
które wchodziły w zakres prac realizowanych w latach
1992–1995) Odsłonięto kolejne strefy zabudowy grodu,
umocnienia brzegu oraz dwudziestometrowy odcinek
wału z bardzo dobrze zachowaną drewnianą konstrukcją W trakcie prac wykopaliskowych wykonano dodatkowe badania geomorfologiczne (Jarosław Kordowski
z Instytutu Geografii PAN), paleobotoniczne (Maria Latałowa i Katarzyna Pińska z Uniwersytetu Gdańskiego
i Agnieszka Noryśkiewicz z Instytutu Archeologii UMK
w Toruniu), archeoozologiczne (Daniel Makowiecki z Instytutu Archeologii UMK w Toruniu) oraz dendrologiczne (T Ważny i D Bienias z UMK w Toruniu) Do datowania pobrano kilkadziesiąt prób drewna, pochodzących
zarówno z reliktów budynków mieszkalnych, podbudowy
ulic, konstrukcji brzegowych, a przede wszystkim z poszczególnych modułów wału Doskonałe warunki depozycji – wysoki stan wód gruntowych – sprzyjały zachowaniu się w niezmienionym niemal stanie dolnych partii
wału zbudowanych w znacznym stopniu z drewna Przeprowadzone analizy dendrochronologiczne prób drewna
pobranych z różnych części wału umożliwiły wydatowanie etapów rozbudowy umocnień obronnych, a tym
samym określenie faz zasiedlenia grodu Dokonane odkrycia potwierdziły wcześniejsze wnioski dotyczące daty
powstania grodu oraz przyczyn jego opuszczenia (stałe
podnoszenie się poziomu wody i powtarzające się powodzie) Dostarczyły natomiast nowych danych odnośnie
określenia wymiarów wału i techniki jego budowy Bogate serie naczyń ceramicznych oraz przedmiotów wydzielonych, a także zwierzęcych szczątków kostnych poddane
zostały wieloaspektowej analizie, której wyniki stały się
podstawą do wnioskowania na temat wybranych dziedzin życia mieszkańców grodu i jego najbliższego zaplecza (Kalinowski 2016) Osobnego potraktowania, w tym
pracochłonnych zabiegów dokumentacyjnych i zabezpieczających, wymagały również zdemontowane elementy
składowe drewnianej struktury wału, których kilkulet-

badaczy sugestie o wcześniejszym, niż wynikałoby ze
źródeł pisanych, istnieniu grodu, którego chronologię
określono na XI–XII wiek (Potemski 1963, 38; Wilke, Potemski 1970, 10–13; Wilke 1991, 64, 72–77) Dowodem
na istnienie we wczesnym średniowieczu silnego ośrodka
grodowego miały być odkrywane na terenie miasta stanowiska archeologiczne, w tym groby wczesnośredniowieczne szkieletowe, skarby zawierające monety wybite w XI wieku oraz informacje źródłowe o najstarszym
bydgoskim kościele pod wezwaniem św Idziego ulokowanym na pobliskiej osadzie otwartej (Wilke, Potemski
1970, 10–13; Kabaciński 1991, 85) (por ryc. 2.2)
Nowy etap w badaniach grodziska otworzyło powołanie w 1992 roku przez Instytut Archeologii i Etnografii UMK w Toruniu przy współudziale Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy naukowego Zespołu do Badań Dziejów Bydgoszczy pod kierownictwem
J Chudziakowej W tym czasie zainicjowano szereg prac
naukowo-badawczych, których celem było określenie
genezy i chronologii grodu oraz wskazanie jego miejsca w lokalnych strukturach osadniczych Równolegle
do prowadzonej kwerendy archiwalnej i bibliograficznej w latach 1992–1997 przeprowadzono systematyczne badania wykopaliskowe kierowane początkowo
przez Marcina Wiewiórę, a następnie przez W Chudziaka i E Dygaszewicz (Chudziakowa, Wiewióra 1992;
Chudziak 1993; 1994; Chudziak, Dygaszewicz 1996;
Dygaszewicz 1996; 1997) Prace archeologiczne uzupełniono badaniami geomorfologicznymi, zmierzającymi do
odtworzenia topografii terenu z okresu istnienia grodu
Ich wykonanie powierzono Mieczysławowi Sinkiewiczowi
z Instytutu Geografii UMK w Toruniu (Sinkiewicz 1993;
1995) W krótkim czasie, jeszcze przed zakończeniem
prac terenowych, powstało kilka opracowań sprawozdawczych uwzględniających wstępne analizy materiałów
ruchomych, w tym kości zwierzęcych (Makowiecki brw;
1994), naczyń ceramicznych i zabytków wydzielonych,
na podstawie których podjęto się próby określenia chronologii grodziska i faz jego rozwoju (Chudziak, Tomaszewski 1992; Chudziak 1994a; Chudziakowa 1994b;
Dygaszewicz 1994; Tomaszewski 1994) Szczególnie
istotne w tym względzie okazały się wyniki analiz dendrochronologicznych drewnianych elementów wału grodziska Obliczony na koniec lat 30 XI wieku czas ścięcia
drzew użytych do wzniesienia zasadniczej partii wału,
wskazywał na znacznie wcześniejszy czas budowy grodu,
niż wynikało to z dotychczasowych ustaleń metodami archeologicznymi – na podstawie analizy naczyń funkcjonowanie grodu datowano na 2 połowę XII wieku (Chudziak 1993; 1994)
Od strony naukowej podsumowaniem tego kilkuletniego okresu prac badawczych był artykuł W Chudziaka (1998) Autor zestawił w nim podstawowe wyniki
analizy zebranych źródeł ruchomych oraz przedstawił
w ujęciu chronologicznym rozwój ośrodka grodowego
67
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 67

06.03.2020 06:58:11

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Rolniczo-Technicznej przy ulicy Grodzkiej W ich trakcie
wykonano dokumentację nawarstwień wału i fosy (Wilke, Potemski 1970; 1985; Wilke 1991, 64, przypis 95)
Wyniki tych badań nie zostały jednak opracowane, a materiał źródłowy zaginął
Pierwsze systematyczne i planowe badania wykopaliskowe przeprowadzono w latach 1992–1997 (ryc. 2.5)
Całość prac realizowano dwuetapowo W pierwszej kolejności eksploracją objęto część wschodnią grodziska,
położoną między dawnym budynkiem poczty konnej
a stojącym jeszcze wtedy murowanym, podpiwniczonym
budynkiem mieszkalnym, usytuowanym na działce nr 95
Na tym terenie w latach 1992–1995 założono 17 wykopów (nr I, III, X/1992; XI, XIa, XII, XIIa/1993; XIII–
–XIX/1994; XXI–XXIV/1995) (Chudziak 1994a; 1998)
Dodatkowo jeden wykop założono po północnej stronie
ulicy Grodzkiej (wykop XVI/94; ar 93) oraz w obrębie
piwnicy budynku PZU (ary 91–92, oznaczony jako wykop budowlany) W ten sposób przebadano obszar o powierzchni 335 m2 Drugi etap badań dotyczył rozpoznania terenu wokół budynku przedszkola miejskiego, tj
miejsca związanego z dawnym zamkiem (Grochowski
2005; Chudziak, Dygaszewicz 2006) Na tym terenie założono w latach 1994–1997 siedem wykopów (XX/94,
XXV–XXVI/95, XXVII–XXIX/96 i XXX/97) o łącznej powierzchni 157,5 m2
Największy zakres miały badania przeprowadzone
przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu w roku 2007
(Chudziak, Bojarski 2007) Objęły one w całości obszar dwóch działek miejskich nr 94 i 95 o powierzchni
25 arów, położonych między starorzeczem Brdy, ulicą
Bernardyńską i ulicą Grodzką, w tym również teren badany w latach 1992–1995 (ryc. 2.5) Trwające pół roku
prace podzielono na kilka etapów ukierunkowanych na
rozpoznanie strefy starorzecza (wschodnia i południowa
część stanowiska), reliktów zabudowy oraz pozostałości
zniwelowanego w górnej partii wału W trakcie prac wykopaliskowych przeprowadzono szereg czynności zmierzających do rekonstrukcji pierwotnej formy terenu oraz
środowiska przyrodniczego Tylko pod tym kątem wykonano serię odwiertów geomorfologicznych (J Kordowski
z Instytutu Geografii PAN) oraz pobrano do badań próbki osadów zdeponowanych w obrębie starorzecza z przeznaczeniem do badań paleobotanicznych (M Latałowa
z Uniwersytetu Gdańskiego, A Noryśkiewicz z IA IMK
w Toruniu) W ramach prowadzonych prac terenowych
po wykonaniu pełnej dokumentacji in situ reliktów wału,
dokonano, nieplanowanego wcześniej, demontażu poszczególnych dobrze zachowanych modułów konstrukcyjnych wału w celu przetransportowania ich do Instytutu
Archeologii, gdzie poddane zostały zabiegom konserwatorskim
Kolejne prace badawcze, przeprowadzone w 2008
roku przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu na zlecenie WKZ w Bydgoszczy, miały niewielki zakres i ogra-

nia konserwacja zachowawcza została przeprowadzona
w pracowni konserwacji drewna Instytutu Archeologii
UMK (Chudziak i in 2011)
Dopełnieniem rozpoznania stanowiska były zrealizowane przez ten sam zespół badawczy prace sondażowe,
które na zlecenie WKZ w Bydgoszczy przeprowadzono
po północnej stronie ulicy Grodzkiej Wymiernym efektem podjętych działań było określenie dokładnego przebiegu linii wału, a tym samym ustalenie pierwotnej topografii tej części wyspy grodowej – wskazanie przebiegu
dawnej linii brzegowej Brdy na wysokości grodu (Bojarski 2008)
Podjęte po zakończeniu dwóch sezonów badań prace
analityczne wciąż nie zostały ukończone Najważniejsze
ustalenia zawarto w sprawozdaniach złożonych do urzędu konserwatora lub prezentowanych na kilku konferencja naukowych (Chudziak, Bojarski 2007; Bojarski 2008;
Bojarski, Chudziak, Kalinowski 2013) Częściowe opracowania źródłowe, prezentujące wybrane kwestie badawcze, mają wyłącznie postać maszynopisu lub wstępnych
ekspertyz (Grobelska, Kordowski 2008; Ważny 1995;
2008; 2011; Linsztet 2010) Część prac analitycznych
wykonano w ramach projektu NPRH Człowiek na Pograniczu (Kalinowski 2016) Ponadto w formie krótkich
publikacji ukazało się omówienie zabudowy drewnianej
grodu z badań w 2007 roku (Kalinowski 2008) oraz
wnioski z badań geomorfologicznych osadów starorzecza
Brdy w sąsiedztwie stanowiska (Kordowski, Noryśkiewicz, Kaczmarek, Bojarski 2009)
Wykonywane w kolejnych latach (2008–2010
i 2014) punktowe badania stratygrafii stanowiska wykonywane przy okazji nadzorów archeologicznych na
ulicy Grodzkiej oraz Bernardyńskiej nie dostarczyły żadnych istotnych informacji (Kalinowski 2010; Kowalewska
2010; Siwiak, Siwiak 2008a; Siwiak 2010; Siwiak 2014)

Zakres prac badawczych
Pierwsze badania sondażowe o niewielkim zakresie przeprowadzono w 1889 i w 1895 roku, w związku z prowadzoną rozbiórką ruin zamku i niwelacją wałów Wykopy wykonano prawdopodobnie w zachodniej części
wzgórza zamkowego Nie jest znana bliższa lokalizacja
wykopów7 z badań Hugo Wolffa w 1910 roku Pierwsze
powojenne badania archeologiczne miały wyłącznie charakter ratowniczy W roku 1963 przeprowadzono nadzór
archeologiczny podczas budowy przy Placu Kościeleckich
plebanii kościoła oo jezuitów Przy okazji wykonano serię odwiertów geologicznych w celu rozpoznania stratygrafii tej partii stanowiska W 1970 roku nadzorem objęto również prace budowlane na dziedzińcu Akademii
7
W 1995 roku natrafiono w wykopach XXV i XXVI na zasypisko
o charakterze nowożytnym, być może stanowiące ślad po pracach archeologicznych z tego okresu
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.5. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Plan sytuacyjny wykopów z badań w latach 1992–1997, 2007, 2008 (rys. J. Bojarski)
Fig. 2.5. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Site plan of excavation units from the 1992–1997, 2007, 2008 fieldworks (drawn by J. Bojarski)

ny budynku PZU (odwierty 6–9) oraz na przedłużeniu
wykopu 2/08 (odwierty 3–5) Dwoma odwiertami dokonano także sprawdzenia miąższości stratygrafii w obrębie
wykopu pod instalację gazową (odwierty 1–2) (Bojarski
2008; Siwiak, Siwiak 2008a)
W ramach nadzorów archeologicznych prowadzone były prace badawcze i dokumentacyjne w roku 2009
– roboty instalacyjne od strony ulicy Bernardyńskiej na
wysokości SE narożnika działki nr 94 (Siwiak 2010)
oraz dwukrotnie w 2010 i ponownie w 2014 w związku z pracami ziemnymi prowadzonymi przy budowie
przyłączy energetycznych i kanalizacyjnych w obrębie
ulicy Grodzkiej oraz na parkingu po zachodniej stronie

niczyły się do sondażowego rozpoznania przebiegu reliktów wału po północnej stronie ulicy Grodzkiej (działki
miejskie 235/1 i 235/4) W ich trakcie założono trzy
wykopy: dwa (1/08 i 4/08) zlokalizowano na terenie
między budynkiem BRE Banku i PZU, a jeden (2/08) na
skwerze po wschodniej stronie budynku PZU Jednocześnie objęto nadzorem archeologicznym zachodni odcinek
wykopu pod instalację gazową (3/08), biegnący wzdłuż
ulicy Grodzkiej, gdzie odsłonięto fragment fundamentu muru zamkowego Łączna przebadana powierzchnia
wyniosła w tym przypadku 51 m2 Rozpoznanie stratygrafii wału uzupełniono odwiertami archeologicznymi
wykonanymi wzdłuż osi równoległej do zachodniej ścia69
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nych w 2008 roku, w ten sposób wykreślono linię przebiegu umocnień grodowych na długości ponad 120 m
(między działką nr 95 a wykopami zlokalizowanymi na
terenie przedszkola miejskiego)
Mocno zniwelowana korona wału występowała na
niewielkiej głębokości poniżej współczesnego poziomu
terenu Warstwy związane z nasypem wału oraz stanowiące świadectwo jego długotrwałej destrukcji zachowały się w pasie o szerokości ponad 23 m, co może odpowiadać pierwotnej szerokości wału wraz z zewnętrznym
pasem przedwala, biegnącym wzdłuż ówczesnej linii
brzegowej Dolna partia miała budowę modułową,
poddana konserwującym wpływom wód podskórnych
(ryc. 2.9–2.10) Całość rozwarstwiono chronologicznie
na podstawie analizy dendrologicznej struktury wału
(ryc. 2.11)
Główny korpus wału został posadowiony na wyrównanej do poziomu 32,7–33,0 m n p m platformie, usypanej z wydobytego ze starorzecza gliniasto-piaszczystego namułu (warstwy 101 i 119)8, uformowanej wzdłuż
krawędzi starorzecza, częściowo zaś na stoku opadającym w kierunku Brdy Najstarszą część wału stanowiły warstwy zalegające w wewnętrznym pasie umocnień
na szerokości około 17 m (ryc. 2.12) Podwalinę wału
tworzyły znormalizowane w swej wielkości czworokątne konstrukcje zrębowe w postaci otwartych od strony
grodu izbic (ryc. 2.13: a) Zbudowane zostały z okorowanych i starannie obrobionych (wielobocznych) legarów, prosto uciętych na końcach o długości 4,0–4,1 m
i grubości 0,30–0,40 m Na dolnym wieńcu skrzyń w wyciosanych gniazdach ułożone były parami krótsze (od
2,0–2,2 do 3,3 m długości i średnicy 0,25–0,30 m), poprzeczne belki, zakończone hakami Każda para składała
się z jednej belki obróconej hakiem do dołu oraz jednej
z hakiem skierowanym ku górze, co gwarantowało większą stabilność i zakotwiczenie w podłożu całej konstrukcji (ryc. 2.13: b, c) Dwa rzędy ustawionych obok siebie
skrzyń tworzyły wewnętrzny łuk wału Najlepiej zachowały się te skrzynie, które znajdowały się bliżej starorzecza, natomiast skrzynie posadowione na wyższej części
terenu uległy spróchnieniu i przetrwały tylko w postaci
negatywów odciśniętych w gliniastym podłożu Najbardziej wewnętrzna linia skrzyń uległa zwęgleniu wraz
z ułożonymi na nich stosami przekładki drewnianej Czoło skrzyń od strony majdanu stabilizowały luźno ułożone
kamienie, przykryte namułem Wnętrza skrzyń wypełniał
różnorodny materiał: strużyny i ścinki drewniane, gałęzie oraz glina/namuł i piasek Od strony zewnętrznej
(północno-wschodniej) dostawione były dwie kolejne
linie skrzyń, węższych o połowę Odsłonięto ustawione
w rzędzie na linii południe–północ cztery całe skrzynie
i fragment piątej wchodzącej pod nasyp ulicy Grodzkiej

budynku PZU (Kalinowski 2010; Kowalewska 2010; Siwiak 2014)
W sumie w ciągu kilkunastu lat badań prowadzonych na stanowisku przebadano łącznie około 27 arów,
co stanowi około 25–30% szacowanej w dość szerokich
ramach powierzchni grodziska

Stratygrafia kulturowa
i pozostałości zabudowy
W trakcie dwóch kampanii wykopaliskowych trwających
w latach 1992–1997 oraz 2007–2008 odkryto rozbudowany i zróżnicowany pod względem genezy układ nawarstwień kulturowych sięgający kilku metrów miąższości Na jego strukturę składały się relikty kilkufazowej
zabudowy grodu, warstwy konstrukcyjne i demolacyjne wału oraz pozostałości kamiennego i drewnianego
umocnienia linii brzegowej; znaczną część stratygrafii
tworzyły również nawarstwienia wchodzące w skład zasypiska dawnego koryta rzeki, zdeponowane w wyniku
naturalnych procesów zamulania starorzecza, cyklicznych
wylewów, których rezultatem były osadzające się w jego obrębie piaski powodziowe oraz procesy naturalnej
erozji i akumulacji trwające przez cały okres funkcjonowania grodu Górną część odkrytej stratygrafii stanowiły nawarstwienia o charakterze niwelacyjnym powstałe
po zniszczeniu grodu w trakcie budowy murowanego
zamku oraz w czasach nowożytnych, gdy przystąpiono
do rozbiórki ruin i niwelacji wałów oraz zasypywania
fos i południowego ramienia starorzecza Działania te
doprowadziły do zatarcia pierwotnej formy terenu oraz
całkowitej niwelacji obwałowań Rozległość stanowiska
oraz zróżnicowanie funkcjonalno-przestrzenne odkrytych reliktów wymaga osobnego omówienia struktury
budowlanej wału (1), elementów zabudowy mieszkalno-gospodarczej wschodniej partii grodu (2) i najsłabiej
rozpoznanej z uwagi na trudności techniczne stratygrafii
występującej w strefie dawnego koryta rzeki (3)
Najlepiej zachowane relikty wału odsłonięto w północno-wschodniej partii stanowiska badanej w roku
2007 Pierwszy jego fragment odkryto w latach 1994–
–1995 w wykopach XVIII i XXI, w których zadokumentowano przekrój przez górną część nasypu ziemnego oraz
spaloną drewnianą konstrukcję przekładkową (ryc. 2.6)
Na tej podstawie wstępnie określono jego wielkość i konstrukcję Mocno zniszczone relikty drewnianej konstrukcji wału odsłonięto również w latach 1995–1996 na terenie przedszkola miejskiego w wykopach XXV–XXVII
Pełne rozpoznanie struktury wału, wielkości i konstrukcji
oraz faz jego budowy umożliwiły dopiero kolejne badania przeprowadzone w 2007 roku (ryc. 2.7) Uzyskano
wówczas wgląd w stratygrafię wału odsłoniętego na powierzchni niemal pięciu arów we wschodniej części stanowiska, stykającej się ze starorzeczem (ryc. 2.8) Dane
te uzupełniono wynikami badań sondażowych prowadzo-

W 2007 roku warstwy opisywano cyframi arabskimi w odróżnieniu od numeracji z lat 90 XX wieku, kiedy stosowano notację rzymską
8
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.6. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Wykop XVII i XXI/95 – rzut reliktów spalonej przekładki
wału (rys. E. Dygaszewicz; archiwum IA UMK, badania 1995 r.)
Fig. 2.6. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Excavation unit XVII i XXI/95 – projection of a charred
timber grid log (drawn by E. Dygaszewicz; records IA UMK, explotarion 1995)
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Ryc. 2.7. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Widok z góry na odsłoniętą koronę wału oraz drewniane konstrukcje – wstępny etap eksploracji (fot.
J. Bojarski)
Fig. 2.7. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Aerial view of uncovered rampart crown and timber structures – early stage of exploration (photo
by J. Bojarski)

do czterech legarów, dzięki czemu powstawały wysokie
na około 1 m ściany zrębowe Przed czołem otwartych
od strony zachodniej skrzyń występowały gęsto wbite
w dno zaostrzone na końcu słupy, które zabezpieczały
cały rząd przed osunięciem się w głąb starorzecza Wnętrza izbic oraz wolne przestrzenie wypełniały kamienie,
namuł, odpady organiczne oraz krótkie równo ucięte piłą
polana układane dość bezładnie (ryc. 2.16) Wschodnie
ramię wału oparte o brzeg starorzecza umacniały spiętrzone w formie usypiska duże głazy (ar 294 CD), zabezpieczające całość przed podmyciem Na tak przygotowanej platformie skrzyniowej (w-wa 101) wzniesiony został
właściwy wał Wewnętrzną jego część o szerokości 3,2 m
i wysokości 0,6 m stanowiła zbutwiała i sprasowana całkowicie drewniana konstrukcja rusztowa przewarstwiona
piaskiem i gliną (w-wa 100) Od strony majdanu znajdował się stos zwęglonych belek przekładki (warstwa 152)
o szerokości u podstawy 5,4 m i wysokości prawie 1,5 m
(ryc. 2.17) Struktura tej partii wału zachowała się
w bardzo dobrym stanie Jej dolną część tworzyły grube
poziome kłody o średnicy 0,3–0,4 m układane wzdłuż
wału (również zwęglone) Na nich wspierały się po-

Skrzynie te posadowiono na stoku, na specjalnie pogłębionej i wyrównanej rynnie w obrębie terasy zalewowej
wyspy (ryc. 2.14); jej dno znajdowało się na głębokości 32,0–32,2 m n p m Pierwszy – bardziej wewnętrzny
rząd skrzyń usytuowany na zboczu – miał ukośny układ
haków, zgodny z nachyleniem terenu, a różnica poziomu
wynosiła około 0,3–0,6 m Wszystkie moduły skrzyniowe składały się z podłużnych legarów zalegających na
średnim poziomie około 32,3–32,65 m n p m , długości
od 4 do nawet 6–7 m (ryc. 2.15) Na nich leżały parami obok siebie poprzeczne haki, ale znacznie krótsze niż
w skrzyniach dwóch szeregów południowych, bo o długości około 1,4–1,8 m; również w tym przypadku hakowate zakończenia belek zwrócone były na zmianę – raz
w górę, raz w dół Na dłuższych belkach znajdowały się
dodatkowe haki umieszczone mniej więcej w połowie
długości Zarówno legary, jak i haki były starannie ociosane, zaopatrzone w wycięte gniazda i wręby dla lepszego osadzenia elementów poprzecznych, a w dolnych
legarach znajdowały się otwory jarzmowe, które służyły
do nawleczenia na wbite w podmokłe podłoże zaostrzone pale Na jeden pionowy element nawlekano od dwóch
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Fig. 2.8. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Site plan of uncovered building and rampart relics within plots 94 and 95 (edited by J. Bojarski)

Ryc. 2.8. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Plan odkrytych reliktów zabudowy i wału w obrębie granic działki 94 i 95 (oprac. J. Bojarski)

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 2.9. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Górna warstwa konstrukcji skrzyniowych wału (poziom 1) (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.9. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Upper layer of chest structures (layer 1) (photo by J. Bojarski)

przecznie leżące jedna na drugiej szczapy, długości około
1,2 m, otrzymywane z wzdłużnego darcia na 4–6 części okorowanych pni drzew Od strony wschodniej stos
przekładki podpierała ława kamienna zbudowana z dopasowanych do siebie otoczaków o średnicy 0,25–0,4 m
(ryc. 2.18) Przekładkę nakrywała warstwa szarej gliny/
/namułu (w-wa 148) zmieszanego z kamieniami o miąższości dochodzącej do prawie 0,8 m (ar 212, ćw AB),
która podczas pożaru wału uległa wypaleniu na kolor
pomarańczowy (w-wa 90, 157) Osuwisko wału nakrywało relikty zabudowy drewnianej znajdujące się bezpośrednio w strefie przywałowej (w-wy 125–129 i 135)
Od wschodu do rusztowego jądra wału (w-wa 100)
przylegały pozostałości nasypu zachowanego do wysokości 34,5–34,8 m n p m , nadsypane na konstrukcji
hakowo-skrzyniowej z dwóch szeregów węższych izbic
Tworzyły go zalegające ukośnie na sobie warstwy prze-

palonej pomarańczowo-brązowej gliny, zmieszanej z piaskiem, rozdzielone smugami spalenizny, zawierające węgle drzewne lub większe fragmenty zwęglonych belek
pochodzących z konstrukcji przekładkowej (kolejno w-wy
99, 98 i 96) Ta część nasypu miała miąższość od 0,65
do 1,6 m Całość od strony zewnętrznej przykrywały
tworzące płaszcz piaszczysto-gliniasty warstwy 97 i 95,
zawierające przepalone fragmenty drewna (ryc. 2.19)
Stopę wału stabilizowała ława kamienna z regularnie
ułożonych otoczaków, starannie do siebie dopasowanych
Na młodszą partię wału składał się dostawiony
od strony zachodniej pas z dwóch kolejnych szeregów
skrzyń o zbliżonych do siebie wymiarach wsparty na
podwalinie z grubych równolegle ułożonych do biegu
wału legarów o długości 4,4 m Sposób budowy skrzyń
był analogiczny do wcześniej zastosowanego z użyciem
par haków (ryc. 2.20) Dobudowana część wału miała
74
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.10. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Plan konstrukcji skrzyniowo-hakowej wału na czterech poziomach eksploracji (1–4) oraz lokalizacja prób drewna poddanych datowaniu dendrochronologicznemu (rys. J. Bojarski)
Fig. 2.10. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. A plan of interlocking chest structure of the rampart at four exploration levels (1–4) and location
of dendrochronologically dated timber samples (drawn by J. Bojarski)
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Ryc. 2.11. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Diagram dendrodat uzyskanych z elementów konstrukcyjnych wału (wg Ważny 1995; 2007; 2008;
rys. J. Bojarski)
Fig. 2.11. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Dendrochronological datings of rampart structural elements (based on Ważny 1995; 2007; 2008;
drawn by J. Bojarski)
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.12. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Przekroje poprzeczne przez wał (A) wzdłuż linii a–b (B) i c–d (C) (fot. J. Bojarski, rys. B. Kowalewska)
Fig. 2.12. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Cross-sections of the rampart (A), along lines a–b (B) and c–d (C) (photo by J. Bojarski, drawn by
B. Kowalewska)

fragment jezdni obiegającej linię wałów od zewnętrz
Powyżej zachowanej in situ drewnianej konstrukcji skrzyniowo-hakowej zalegały warstwy składające się na zewnętrzny nasyp wału, utworzone z gliny i piasku (warstwy 93, 91), rozdzielające stosy zniszczonej konstrukcji
rusztowo-przekładkowej (warstwy 94, 92 i 102), każda
o miąższości 0,3–0,5 m Zewnętrzną warstwę przykrywającą nasyp stanowiła glina z fragmentami rozłożonego
drewna, pozostałość licowania stoku wału (w-wa 41)
Na przedpolu wału, bezpośrednio na gliniastym
podłożu, ułożono równolegle do siebie warstwę dyli, zakotwiczonych w gruncie różnej długości i grubości palami Niewielki tylko fragment tej konstrukcji, odsłoniętej

szerokość około 4,5 m, a licząc z wałem starszym całość
mierzyła ponad 20 m Bezpośrednio w namulisku, na
poziomie 32,4–32,5 m n p m , zalegały legary z otworami jarzmowymi nawlekane na wbite w grząskie podłoże słupy (ryc. 2.21) Wnętrza skrzyń zostały wypełnione
gęsto ułożonymi okrąglakami ciętymi na kawałki o długości 0,80–1,20 m, na które nasypano warstwę piasku,
gliny/namułu oraz luźnych kamieni Zewnętrzna linia
izbic opierała się o ukośnie ukształtowane dno, uzyskując dzięki pochyleniu w kierunku jądra wału lepszą stabilność Podłużne belki przykrywała warstwa dartych
krótkich szczap układanych gęsto w poprzek całej konstrukcji skrzyń (ryc. 2.9) Być może pierwotnie był to
77
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a

b

c

Ryc. 2.13. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 294, 1. poziom drewna; a – konstrukcja izbicowa, widok ogólny od W; b–c – zbliżenie na skrzynie
wewnętrznego pasa umocnień (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.13. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 294, 1. timber level; a – western view of corner post structure; b–c – close-up of timbered
chambers of the inner line of fortifications (photo by J. Bojarski)

pie 2/08 i odwiertach położonych na przedłużeniu ściany tego wykopu w kierunku Brdy) Mimo to można na
podstawie zachowanej in situ stopy fundamentowej wału
określić jego całkowitą szerokość na około 20 m Trudniejsze wydaje się być ustalenie jego wysokości Na podstawie kąta nachylenia przekładki oraz wielkości poszczególnych modułów konstrukcyjnych wydaje się, że mógł
on wznosić się na wysokość co najmniej 5 m Nie jest
wykluczone, że od zewnątrz miał budowę tarasową
Elementem wewnętrznego podziału grodu mogła być
fosa, która oddzielała wyższą i wyodrębnioną zachodnią
część osiedla od partii wschodniej, większej i pełniącej

między wałem a starorzeczem o szerokości około 3 m,
można interpretować jako specjalną platformę, ułatwiającą przeprawę na drugą stronę rzeki Prawdopodobnie
w miejscu tym mógł znajdować się wspomniany w źródłach bród (por Łbik 1998, 136–142)
Trudno było obliczyć pierwotne wymiary wału ze
względu na jego późniejszą niwelację Licząc od poziomu
posadowienia, w rynnowym obniżeniu poniżej krawędzi
starorzecza, nasyp zachował się do wysokości ponad 3 m
Górna partia została zrównana i zsunięta na boki (rozsypisko wału odsłonięto w wykopie XVI/94 znajdującym
się po północnej stronie ulicy Grodzkiej oraz w wyko78
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.14. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 254, ćw. CD – konstrukcja skrzyniowo-hakowa wału, widok od W (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.14. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 254, quarter CD – western view of the interlocked chest structure (photo by J. Bojarski)

1,2 do 1,6 m Wczesnośredniowieczny poziom użytkowy
wyznaczała zalegająca, jednolitym pokładem na całej
niemal powierzchni, warstwa rdzawobrunatnego gliniastego namułu (w-wa 78 według numeracji z 2007 roku) o miąższości od 0,3 do 0,5 m, sztucznie nadsypana
na pierwotne piaszczysto-mułkowe podłoże (Sinkiewicz
1995) Wzdłuż południowej linii starorzecza występował
naturalny załom terenu o spadku około 0,6 m, poniżej
którego znajdowała się, na poziomie 33,3 m n p m , terasa zalewowa o szerokości 10 m
W kilku punktach tej partii stanowiska zarejestrowano soczewki szarobrunatnego namułu o genezie osadniczej, związane zapewne z okresem przedgrodowym Odsłonięto je na głębokości 33,55–33,8 m n p m w kilku
punktach stanowiska – w wykopach XIa/93 (w-wy IX–
–XII), XII/93 (w-wa X), XIV/94 (ob 4/94) i XV/94
(w-wy VII–VIII) W ich obrębie nie stwierdzono elementów konstrukcyjnych związanych z bardziej trwałą zabudową, ale być może należałoby na ten okres datować
fragment łodzi dłubanki oraz ułamki naczyń częściowo
obtaczanych odkryte w wykopie XII/93 pod najstarszymi reliktami zabudowy drewnianej grodu (Chudziak
1993) Całość zalegających powyżej nawarstwień związana już była z funkcjonowaniem grodu W trakcie jego budowy teren wyspy powyżej załomu terasy został
dodatkowo podwyższony ułożoną na jego powierzchni
specjalną platformą zbudowaną z podłużnych i poprzecz-

funkcję podgrodzia (Grochowski 2005, ryc 25) Na jej
prawdopodobny ślad natrafiono w wykopach XXV/95,
XX/94 i XXX/97 (ryc. 2.5) Tylko w pierwszym z nich
zadokumentowano krawędź zachodnią fosy, przecinającą wykop na linii N–S W pozostałych dwóch wykopach
zarejestrowane nawarstwienia miały charakter zasypiskowy Zalegający w nich materiał źródłowy w postaci
fragmentów cegieł, szkła, ułamków naczyń zarówno średniowiecznych jak i nowożytnych, drewna, piasku i gliny
dostał się do fosy w trakcie jej zasypywania w okresie
nowożytnym Spąg fosy sięgał do 32,1 m n p m (wykop XX/94 i XXX/97), natomiast górna partia zasypiska
znajdowała się na wysokości 34,73 m n p m (wykop
XXV/95) Nie ma całkowitej pewności czy powstanie fosy
należy łączyć z okresem wczesnego średniowiecza Być
może jej wykopanie nastąpiło dopiero w trakcie budowy murowanego zamku Na zewnątrz wałów od strony
zachodniej znajdowała się właściwa fosa lub fragment
starorzecza Na jej obecność może wskazywać odsłonięte w wykopie XXVIII/96 wyraźne obniżenie, którego
dno zadokumentowano na głębokości 33,2 m n p m
Pozostałości drewnianej naziemnej zabudowy grodu
odsłonięto na przestrzeni kilku arów przylegających od
zachodu do drewniano-ziemnych umocnień wału (działka nr 95) oraz punktowo w wykopie XXIX/96 w zachodniej części stanowiska (działka nr 91/1) Miąższość nawarstwień we wschodniej partii grodziska wynosiła od
79
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 2.15. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Wybrane detale konstrukcyjne wału: legary i belki jarzmowe podwalin skrzyń (a, h–j), haki (b–g) oraz
słupy (k–m) (rys. B. Kowalewska)
Fig. 2.15. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Selected structural details of a rampart: sleepers and crossbeams of chest ground beams (a, h–j), locks
(b–g) and posts (k–m) (drawn by B. Kowalewska)

Na kratownicy izolującej od wilgotnego podłoża ułożone były warstwowo dranice stanowiące kolejne poziomy nawierzchni ulic i chodników biegnących między
budynkami (ryc. 2.23) Nie stwierdzono śladów dranic
pod budynkami z najstarszego etapu zabudowy, ale nie
ma pewności, czy nie wykorzystano ich jako podwaliny
przy wznoszeniu domów w młodszym okresie funkcjonowania osiedla, gdy nastąpiło podniesienie poziomu
wody Pomiędzy dawną linią starorzecza a linią wału
na powierzchni około 9 arów odkryto fragmenty kilku
chat drewnianych, wzniesionych wyłącznie z drewna sosnowego w konstrukcji zrębowej Na podstawie analizy

nych sosnowych legarów o szerokości 0,20–0,30 cm,
tworzących kratownicę o polach szerokości około 2 m
Najlepiej zachowane pozostałości tego rusztu w postaci zbutwiałego drewna zadokumentowano w wykopach XI–XIa/93, XII/93, XIV/94, XVII/94, XXIV/95
oraz w świadkach między tymi wykopami badanymi
w 2007 roku (ary 211–212, 290, ćw B, 291, ćw A)
(ryc. 2.22) Miejscami konstrukcja ta była wzmacniana
pionowo wbijanymi słupami, a przestrzenie między legarami wypełniały drewniane zrzynki i wióry, po których
zachowały się odciśnięte w miękkim podłożu negatywy oraz resztki zmurszałego drewna (w-wa 124, 142)
80
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.16. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 214, ćw, CD, 254, ćw. AB – zewnętrzny pas drewnianej konstrukcji wału (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.16. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 214, quarter, CD, 254, quarter AB – outer timber structure of the rampart (photo by J. Bojarski)

stratygrafii wnioskować można o przynajmniej dwóch
poziomach zabudowy
Najlepiej zachowane relikty budynków mieszkalnych
odkryto wzdłuż terasy zalewowej opływanej przez południowe ramię starorzecza (Kalinowski 2008) Na poziomie 33,7–33,41 m n p m – na warstwie ciemnobrunatnego namułu torfiastego z murszem drewnianym
(w-wa 69) – zarejestrowano przyziemne pozostałości
trzech czworokątnych budynków w konstrukcji zrębowej (chaty nr 1–3/07), ustawionych w jednej linii przy
granicy starorzecza (ryc. 2.24) Od strony zachodniej
znajdował się dom 1/07 zbudowany z belek o długości
4,8 m i 4,2 m (wnętrze o wymiarach 4,2  4,2–4,3 m
i powierzchni około 18 m2) Poziom użytkowy wyznaczała żółtopomarańczowa glina (w-wy 72–73), stanowiąca klepisko Powyżej występowały warstwy piasku

rzecznego, rozdzielone namułem torfiastym związane
z przynajmniej dwoma epizodami powodziowymi o łącznej miąższości 0,35 m (w-wy 66, 66b, 74) (ryc. 2.25)
W północno-zachodnim narożniku na poziomie glinianego klepiska znajdowało się rozwalisko kamiennego pieca (ob 14/07) Podstawa pieca miała w rzucie kształt
prostokątny i wymiary 1,6  1,1 m Zbudowany był
z połupanych kamieni polnych – dolna partia wykonana była z kamieni większego rozmiaru spajanych gliną
(ryc. 2.26)
Chata 2/07 była kwadratowa w planie, a tworzące
ściany belki mierzyły 4,9–5,0 m Powierzchnia wnętrza
miała ponad 21 m2, przy długości wewnętrznych ścian
4,6 m W północno-zachodnim narożniku zarejestrowano
rozwalisko kamiennego pieca (ob 1/92) Wymiary jego
wynosiły około 2  1 m, a wysokość 0,8 m (strop rumo81
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 2.17. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 25, ćw. B – przekrój przez zwęgloną konstrukcję przekładkową wału (w-wa 152) (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.17. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 25, quarter B – cross-section of a charred timber grid rampart (layer 152) (photo by J. Bojarski)

wiska zachował się do wysokości 34,2 m n p m ) Jego
konstrukcja przypominała budowę pieca z chaty 1/07
(ryc. 2.25) Wnętrze budynku wypełniała warstwa ciemnobrązowego namułu z rozłożonym drewnem oraz piasku pochodzenia rzecznego (w-wa 77 i 74) (ryc. 2.27)
Powyżej znajdowały się warstwy piasku o charakterze
powodziowym laminowane cienkimi warstewkami namułu torfiastego, stanowiące kolejne poziomy użytkowe budynku (w-wy 66–61) W narożniku SE odsłonięto płytką
nieckowatą jamę (ob 13/07) Prawdopodobnie z tym
domostwem należy łączyć pozostałości otwartego paleniska, zlokalizowane przy południowej ścianie budynku
(ob 11/07)
Chata nr 3/07 była największa, jej dłuższy bok miał
7 m, a krótszy 4,8 m; długość ścian wewnętrznych wynosiła odpowiednio 6,1 i 4,6–4,7 m, a powierzchnia
użytkowa 28,4 m2 (ryc. 2.24) W jej wnętrzu odsłonięto
resztki otwartego paleniska (ob 10/07), umieszczonego
w drewnianej obudowie o wymiarach 1,1–1,3  1,8 m,
której czworokątny zarys wyznaczały regularnie rozmieszczone wzdłuż boków dołki posłupowe (ob 5, 6,
8, 9 i 12/07) Piec ten ustawiony był na środku ściany
wschodniej Prawdopodobnie wnętrze budynku było podzielone ścianą z dranic na dwie równe części o szerokości 3,05 m Przy północnej ścianie natrafiono na poroże
jelenia, które można interpretować jako ślad ofiary zakładzinowej Poziom użytkowy chaty stanowiła warstwa brązowożółtego gliniastego piasku z murszem drewnianym
(w-wa 77a), nad którą zalegały warstwy piasku i mułku
ilastego związanego z działaniem wód powodziowych
(w-wy 74 i 71) (ryc. 2.28) Na zewnątrz domostwa, od
strony ściany północnej, znajdowała się płytka nieckowata jama o bliżej nieokreślonym przeznaczeniu (ob 22)

Ryc. 2.18. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 213, ćw. CD – kamienne licowanie konstrukcji przekładkowej wału (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.18. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 213, quarter CD
– stone pavement of timber grid rampart (photo by
J. Bojarski)
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.19. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Planigrafia nawarstwień wału odsłoniętych w arach 253, ćw. BC, 254, ćw. A–D, 293, ćw. B (rys. B. Kowalewska)
Fig. 2.19. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. 2D rampart stratigraphy uncovered in ares 253, quarter BC, 254, quarter A–D, 293, quarter B (drawn
by B. Kowalewska)

budynków zarejestrowano pozostałości drewnianego
chodnika-pomostu, układanego bezpośrednio na podmokłym podłożu, równolegle do brzegu rzeki Rumowiska
chat zajmujących terasę zalewową przykrywały horyzontalnie układające się na przemian warstwy namułów torfiastych i piasków rzecznych (w-wy 54–58), świadczące
o długotrwałym i powtarzającym się w równych odstę-

Opisane budynki oddzielały wąskie przejścia o szerokości 0,6 m wypełnione murszem i drobnymi połupanymi kamieniami Prawdopodobnie po zachodniej
stronie domu 1/07 znajdował się jeszcze jeden budynek
w konstrukcji zrębowej, z którego zachowały się fragmenty ściany północnej i południowej oddalone od siebie o około 4,2 m (ob 2/94) Od strony południowej
83
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 2.20. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 254, ćw. AB – konstrukcja skrzyniowa zewnętrznego pasa wału (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.20. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 254, quarter AB – chest construction of the outer rampart (photo by J. Bojarski)

Ryc. 2.21. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 256, ćw. D – konstrukcja jarzmowa na przedpolu wału, widok od SE (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.21. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 256, quarter D – southeastern view of crossbeam structure on rampart approach (photo by
J. Bojarski)

rozmieszczonych chat funkcjonujących w dwóch fazach
Ze starszą związane były fragmenty silnie zmurszałych
belek tworzących zrębową konstrukcję ścian domostw
naziemnych oraz gęsto ułożone sosnowe dranice tworzące nawierzchnię ulic i podłogi domów Zniszczone górne partie tych konstrukcji zalegały na głębokości 34,2–
–34,3 m n p m Najlepiej zachowane były relikty dwóch
domów odkrytych w wykopach XIa i XII/93 (obiekt
1/93) oraz w wykopach XXII i XXIII/95 (obiekt 3/95)
Wymiary tego pierwszego wynosiły 4,8  4,4 m W części NE znajdowało się niewielkie pomieszczenie tworzące rodzaj prostokątnego przedsionka o wymiarach
2,2  1,2 m W jego obrębie, na poziomie glinianego
klepiska (33,8 m n p m ), była trapezowata w przekroju

pach czasu powodziach, spowodowanych stale podnoszącym się poziomem rzeki Miąższość ich wynosiła 0,4 m,
a strop zalegał na poziomie 34,15–34,45 m n p m , sięgając do wysokości na jakiej znajdowały się relikty budynków z młodszej fazy zabudowy W wykopach XI/93
(w-wa III) i XII/93 (w-wa IV) zarejestrowano pozostałość
kamienno-ziemnego niskiego nasypu równoległego do
załomu terasy, który być może stanowił fragment konstrukcji chroniącej wyżej położone partie osiedla przed
zalewaniem Taki sam charakter miała zapewne drewniana ściana z wykopu XIII/94 (ob 3/94), zbudowana
z dwóch warstw okrąglaków o wysokości 0,4 m
W wyższej części wyspy odsłonięto zachowane
w dużo gorszym stopniu pozostałości kilku nieregularnie
84
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.22. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 212, ćw. A–D – konstrukcja kratownicowa pod nawierzchnią ulicy
w N części stanowiska (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.22. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 212, quarter A–D – truss structure under street pavement in the
northern part of the site (photo by J. Bojarski)

jama o wymiarach w rzucie 1,8  1,7 m (ob 1/94), stanowiąca piwniczkę o głębokości 1 m W narożniku NW
odsłonięto resztki kwadratowego w rzucie pieca w postaci warstwy kamieni i spalenizny (ob 2/93) Z drugiego
budynku zachowały się fragmenty dolnej partii ścian NW
i NE oraz sprasowana belka ściany SE o długości 5,82 m
W środku, poniżej gliniastej podłogi (w-wa IVd w wykopie XXIII/95 i w-wa V, Va w wykopie XXII/95), odsłonięto fragment podpiwniczenia? w postaci wielowarstwowej nieckowatej jamy o miąższości 0,7 m (ob 31/07)
Na tym samym poziomie zabudowy znajdowały się pozostałości budynku 28/07 (ar 211, ćw CD i wykopy
XIa/93, XIX/94 i XXIV/95) Zidentyfikowano fragmenty

dwóch ścian tworzących narożnik SE, w którego obrębie
zalegały resztki kamiennego pieca (ob 29/07) Poziom
użytkowy chaty stanowiła drewniana podłoga z dranic
(w-wa VIIIA, VIIIB) Z budynkiem związany był obiekt
18/07, którego fragment – w postaci czworokątnej obudowy (skrzyni?) o wymiarach 2,1  1 m – odsłonięto po
zachodniej stronie domu W jego wnętrzu odkryto warstwę zwęglonych ziaren zbóż
Resztki całkowicie zniszczonego budynku tworzyły
sprasowane bierwiona układające się w narożnik NW
konstrukcji zrębowej, zadokumentowane na poziomie
34,11 m n p m w arze 252, ćw BC i 253, ćw AD oraz
w części SE wykopu XXII/95 (ob 27/07) W obrębie do85
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 2.23. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 292, ćw. A – zachowane fragmenty nawierzchni ulicy (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.23. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 292, quarter A – preserved fragments of street pavement (photo by J. Bojarski)

w rzucie i wymiarach 2,4  1,6 m (ob 34/07) Nieznane jest również przeznaczenie jamy z wykopu XXIV/95
(ob 4/95), odsłoniętej poniżej dranic jezdni biegnącej
wzdłuż wału Jama miała rynnowaty przekrój, a na jej
wypełnisko składała się próchniczna ziemia z faszyną;
dno wyłożone było drewnem Lokalizacja tej jamy poniżej podstawy wału może wskazywać na przedgrodową chronologię obiektu, podobnie jak obiektu 23/07
z ara 251, ćw BC
Wolne przestrzenie między budynkami wypełniał
drobny tłuczeń kamienny Miejscami leżał na zmurszałych dranicach chodników lub bezpośrednio na gliniasto-piaszczystym podłożu (w-wa 124, 142) Szczególnie
grubą warstwą zalegał w pasie bezpośrednio przyległym
do wału grodu oraz od strony południowej budynku
1/93 czy też w obrębie budynku 3/95 W kilku miejscach kamienie te zostały spiętrzone w niewielkie stosy o trudnym do odgadnięcia przeznaczeniu Być może
niektóre z nich o większych rozmiarach stanowią pozostałości palenisk lub rozwaliska pieców związanych ze
zniszczonymi całkowicie budynkami mieszkalnymi czy
gospodarczymi
Młodszy poziom zabudowy wyznaczały utwory
brunatnoszarego próchnicznego piasku zmieszanego ze
zmurszałym drewnem, drobnymi kamieniami i spale-

mniemanego wnętrza domostwa znajdował się workowaty w przekroju obiekt o miąższości 1,2 m (ob 1/95)
oraz stykająca się z nim jama o wymiarach w rzucie 1,8  1,4 m, trapezowata w przekroju, ze ścianami
i dnem wykładanymi dranicami (ob 30/07) Obie jamy
zapewne pełniły funkcję magazynową (ryc. 2.29)
Z tej samej fazy zabudowy pochodzą także zagłębione w grunt jamy gospodarcze lub pozostałości konstrukcji drewnianych pełniących funkcję pojemników na zboże Zwęglone ziarna odkryto w dwóch sąsiadujących ze
sobą obiektach 17/07 (ar 292, ćw A) i 26/07 (ar 252,
ćw D), które pierwotnie być może stanowiły część składową domu Zarejestrowano jedynie ułożone na legarach zmurszałe dranice sosnowe, część podłogi?, a także
zlokalizowane w pobliżu otwarte palenisko (ob 19/07,
ar 292, ćw AB) Wśród pozostałych obiektów wyróżniała
się grupa jam-piwniczek (ob 5 i 6/95, wykop XXIV/95
oraz ob 20/07, ar 211, ćw D), charakteryzujących się
nieckowatym lub workowatym w przekroju zagłębieniem
i miąższością nie przekraczającą 1 m Jamy te miały
ścianki izolowane drewnem
Bliżej nieokreślone było przeznaczenie jam położonych poniżej rozwaliska wału (w-wy 140, 143, 146)
– dwóch niewielkich o płytkim nieckowatym wypełnisku (ob 32/07, 33/07) oraz jednej większej owalnej
86
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Fig. 2.24. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. 2D image of corner post buildings (features 1–3/07) at the edge of former riverbed (drawn by S. Kalinowski)

Ryc. 2.24. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Planigrafia reliktów budynków zrębowych (obiekty 1–3/07) przy krawędzi starorzecza (rys. S. Kalinowski)
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Fig. 2.25. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 291, quarter C – northern profile of features 1 and 2/07 and of feature 1/92 stove debris (photo by S. Kalinowski)

Ryc. 2.25. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 291, ćw. C – profil N obiektów 1 i 2/07 oraz rozwaliska pieca ob. 1/92 (fot. S. Kalinowski)

2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.26. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 291, ćw. A – zbliżenie na narożnik chaty (ob. 1/07)
i rozwalisko pieca (ob. 14/07) (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.26. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 291, quarter A – a close-up of house corner
(feature 1/07) and stove debris (feature 14/07) (photo by J. Bojarski)

W zachodniej części stanowiska w wykopie XXIX/96
zarejestrowano układ nawarstwień kulturowych, których
powstanie powiązano ze starszą zabudową grodu Odsłonięto zalegające w kilku warstwach drewniane silnie
zbutwiałe legary i dranice, pochodzące ze zniszczonych
budynków Zbyt mała powierzchnia, na której dokonano
odkrycia, uniemożliwiła ustalenie wielkości i formy tych
konstrukcji Budynki wzniesiono na warstwie wyrównawczej w postaci pomarańczowobrązowej gliny, tożsamej
warstwie 78 z partii wschodniej, której strop zalegał na
wysokości 33,8–33,6 m n p m
Ponadto wzdłuż całej linii starorzecza, biegnącej po
łuku, począwszy od południowej krawędzi ulicy Grodzkiej (ar 255, ćw C) aż do muru kościoła oo jezuitów
(ar 332, ćw B) odsłonięto rząd drewnianych pali zabezpieczających brzeg wyspy przed podmywaniem
(ryc. 2.30) Była to prosta konstrukcja w postaci ukośnie wbijanych słupów pochylonych w kierunku brzegu Materiał pozyskiwano z rozdzieranych na dwie lub
cztery części bierwion dębowych o długości 1,0–1,2 m,
zaostrzonych na końcu W celu lepszego zakotwiczenia
w torfiastym podłożu górne i dolne końce opierano na
układanych poziomo legarach; dodatkowo niektóre pary słupów osadzone były na zakładkę, tworzącą układ
w kształcie litery „X” Górne końce pali wystawały od
0,3 do 0,5 m ponad poziom terasy zalewowej, tworząc
pochyloną do wnętrza ścianę, której korona znajdowała
się na wysokości 32,45–32,8 m n p m Palowanie brzegu powstało w tym samym czasie co wał oraz najstarszy
poziom zabudowy Styk wału z wodą, zabezpieczała dodatkowo ława kamienna zbudowana z dużych głazów

nizną, oznaczone w wykopach z lat 90 XX wieku jako
warstwy III–IV Odpowiadała im wydzielona w czasie
prac prowadzonych w 2007 roku warstwa 76 z arów
213–214, 251–253 i 292, warstwy 104–109 w arze
211, warstwy 125–127 w arze 211 i 212 oraz złożone z namułu i torfów nawarstwienia zalegające powyżej reliktów chat 1–3/07 wzdłuż terasy nadzalewowej
(w-wy 54–65) Strop tych nawarstwień sięgał do wysokości 34,4–34,6 m n p m Zabudowa występująca na
tym poziomie była poddana silnym procesom destrukcji,
utrudniającym identyfikację zarysów budynków Odsłonięto fragmenty dwóch konstrukcji pochodzących zapewne ze zniszczonych domostw naziemnych Pierwsza
(ob 2/95) – w kształcie czworobocznej komórki o wymiarach 3,1  2,2 m – zalegała nad wschodnią ścianą
domostwa nr 3/95 (wykop XXIII/95) Wnętrze wypełniała jasnożółta glina (polepa?; w-wa IVa) Natomiast nad
reliktami budynku 28/07, na poziomie 34,1 m n p m ,
odkryto dwie na zrąb ułożone zmurszałe belki, tworzące narożnik budynku posadowionego na kamiennej
podwalinie (ob 21) Powiązane z nim fragmenty ściany
W i S miały długość 2,5 i 3 m W odległości 4,7 m od
belki zachodniej znajdowała się równoległa do niej belka
o długości ponad 5 m, stanowiąca zamknięcie wnętrza
budynku od strony wschodniej (wykop XIV/94, XIX/94;
ar 211, ćw BC, ar 212, ćw D) Powierzchnia użytkowa
tego domostwa mogła wynosić ponad 22 m2 W środku
na poziomie podłogi zarejestrowano skupisko kamieni,
być może pochodzących ze zniszczonego pieca-paleniska
(narożnik NE wykopu XIX/94) Wnętrze jego pokrywała
drewniana podłoga z sosnowych dranic
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Fig. 2.27. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 292, quarter D – northern profile of features 2 and 3/07 (photo by S. Kalinowski)

Ryc. 2.27. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 292, ćw. D – profil N obiektów 2 i 3/07 (fot. S. Kalinowski)
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Fig. 2.28. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 292, quarter D – western profile of feature 3/07 (photo by S. Kalinowski)

Ryc. 2.28. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 292, ćw. D – profil W obiektu 3/07 (fot. S. Kalinowski)

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

a

b
Ryc. 2.29. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 252, ćw. CD – rzut (a) i profil E (b) obiektu 30/07 (fot. S. Kalinowski, J. Bojarski)
Fig. 2.29. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 252, quarter CD – outline (a) and eastern profile (b) of feature
30/07 (photos by Kalinowski and J. Bojarski)

z ułożonych bezpośrednio na gliniastym brzegu wyspy
legarów Prawdopodobnie miejsce to mogło być częścią
pomostów nadrzecznych lub przyczółku mostowego

granitowych, której kilkuwarstwowe rozsypisko odsłonięto w arze 293, ćw BC i 294, ćw AD W części NE na zewnątrz wałów odsłonięto drewnianą platformę powstałą
92
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.30. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 255, ćw. CD, 295, ćw. B – umocnienie brzegu oraz drewniana platforma na przedpolu wału (fot.
J. Bojarski)
Fig. 2.30. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 255, quarter CD, 295, quarter B – bank revetment and a wooden platform in rampart approach
(photo by J. Bojarski)

Wypełnisko starorzecza uformowane zostało w długim okresie czasu (ryc. 2.31) Jego dolną partię stanowią piaski rzeczne i gytia mineralno-organiczna (mułkowa) o miąższości do 0,7 m, osadzająca się w obrębie
paleomeandra, odcinanego okresowo od głównego koryta
Brdy w procesie jego eutrofizacji Wyżej zalegały warstwy
o charakterze antropogenicznym zsypane w trakcie niwelacji terenu i rozbiórki wzgórza zamkowego Miąższość
ich wynosiła do 1,2 m licząc od współczesnego poziomu terenu W kilku punktach stanowiska, między innymi
w wykopie X/92, XV/93 oraz na granicy arów 332 i 333
natrafiono poniżej poziomu wody podskórnej (32,2–
–32,36 m n p m ) na fragmenty kłód drewnianych, gałęzi
i korzeni, które albo związane były ze starszym niż wczesne średniowiecze etapem użytkowania tego terenu, albo
zostały zwalone przez wodę bez udziału człowieka (w ich
obrębie nie odkryto żadnych pozostałości kulturowych)

ratowniczych prowadzonych przez MLW w Bydgoszczy
w 1967 roku; uchwycono w ich trakcie fragmenty murów kościoła oraz bliżej nieokreślone konstrukcje drewniane – interpretowane wówczas jako relikty starszego,
całkowicie drewnianego kościoła Badania systematyczne
przeprowadzono w 1992 roku (M Wiewióra z Instytutu Archeologii i Etnografii UMK w Toruniu) Odsłonięto
fragmenty fundamentów i murów kościoła oraz groby
szkieletowe datowane od XII do XVI wieku (w grobie 10
wystąpił kabłączek skroniowy odmiany IIIB) Nie natrafiono na zachowaną in situ warstwę kulturową związaną
z wczesnym średniowieczem Jedynie na złożu wtórnym
znaleziono fragmenty całkowicie obtaczanych naczyń
wczesnośredniowiecznych (15 sztuk)
Po północno-zachodniej stronie, w części dawnego Rybiego Rynku, zlokalizowane jest stanowisko 429
Jego teren położony na zewnątrz grodu mógł częściowo
wchodzić w obręb pierwotnego obszaru wyspy grodowej,
częściowo zaś powstał w wyniku zasypania koryta rzeki
i regulacji jej biegu (nadzory archeologiczne prowadzono w latach 1995 i 1997–1998; Chudziak, Dygaszewicz
1996; Chudziak, Weinkauf 1998) Być może z funkcjonowaniem wczesnośredniowiecznego zespołu przy ulicy
Grodzkiej należałoby łączyć trzy skarby monet o nieznanej lub niepewnej lokalizacji, zdeponowane około XI wieku oraz kilka innych nieokreślonych stanowisk znajdujących się w granicach Starego Miasta, datowanych
ogólnie na wczesne średniowiecze, w tym cmentarzysko
szkieletowe położone po lewej stronie Brdy (Wilke, Potemski 1970, 13–15; Chudziak 1994a, 58) (ryc. 2.2)

Zaplecze osadnicze
Na wschód od grodziska zlokalizowana jest osada otwarta (stanowisko 2), na której znajdował się kościół pod
wezwaniem św Idziego datowany na XII(?)–XIII wiek
oraz związane z nim cmentarzysko szkieletowe (Wilke, Potemski 1970, 16; Kabaciński 1991, 87; Wiewióra
1994)9 Wstępnie miejsce to rozpoznano w trakcie prac
9
Najnowsze badania archeologiczne prowadzone na tym terenie
wykluczyły tak wczesne datowanie powstania kościoła (informacja
WKZ w Bydgoszczy)
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Ryc. 2.31. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Ar 255, ćw. C – profil NNE nawarstwień w obrębie starorzecza, powyżej konstrukcji umocnienia nabrzeża (fot. J. Bojarski)
Fig. 2.31. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Are 255, quarter C – northern northeastern stratigraphy profile within
the old river bed above bank revetment structure (photo by J. Bojarski)

schyłek wczesnego średniowiecza, łącząc jego funkcjonowanie z kasztelanią bydgoską wzmiankowaną po raz
pierwszy w dokumencie z 28 marca 1238 roku (kasztelan Suzlaus de Budegac) Za wczesnośredniowieczną chronologią grodu w sposób pośredni przemawiały
także wnioski historyków dotyczące powstania kościoła
św Idziego, którego wezwanie było szczególnie popularne w czasach panowania Władysława Hermana i Bole-

Chronologia
W starszej literaturze przedmiotu grodzisko datowane
było ogólnie na okres wczesnego średniowiecza (Schumacher 1924; Kowalenko 1938) Do czasu rozpoczęcia systematycznych badań wykopaliskowych zespół
grodowy, na podstawie źródeł pisanych, datowano na
94
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 94

06.03.2020 06:58:32

2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

dziale 878–990 AD (z prawdopodobieństwem 66,7%)10
Na tej podstawie datowanie omawianej fazy można
zawrzeć w przedziale między końcem X a końcem lat
30 XI wieku

sława Krzywoustego (Wilke 1991, 65; Chudziak 1994a,
57–58) Zasadniczo do określenia chronologii grodu posłużyły wyniki analizy typologiczno-porównawczej naczyń ceramicznych pozyskanych z reliktów zabudowy
z badań 1993–1995 oraz badań w 2007 roku (Kalinowski 2016), wspartych analizą wybranych przedmiotów
o węższych ramach chronologicznych, a przede wszystkim uzyskane dendrodaty drewnianych elementów wału (Ważny 1995; 2008; 2011) i w przypadku datowania reliktów zabudowy analizy radiowęglowe Na tej
podstawie wydzielono fazę przedgrodową oraz dwie fazy grodowe, synchronizowane z trzema etapami budowy i napraw wału, przypadającymi na lata 1038–1102

II FAZA (pierwszy poziom zabudowy grodu) Łączą się

z nią serie naczyń ceramicznych pochodzące z nawarstwień zalegających w dolnych partiach wypełnisk reliktów chat zrębowych zlokalizowanych na tarasie zalewowej we wschodniej części grodziska (warstwy 66, 69,
74, 77 zdeponowane w obrębie chat 1–3/07) (ryc. 2.34)
oraz z większości jam odkrytych poniżej poziomu destrukcji zabudowy odsłoniętych w wyżej położonych
partiach stanowiska (jamy 1/95, 3/95, 5/95, 6/95 oraz
11, 14, 17–20, 23, 26, 28–31, 34/2007), a także z nawarstwień leżących bezpośrednio na tworzącym poziom
wyrównawczy brązowordzawym namule (w-wa 78)
(w stratygrafii stanowiska były to depozyty zalegające
do głębokości 33,5–33,8 m n p m , oznaczone w wykopach z lat 90 jako warstwy IVa, IVb – strefa wału oraz
IVc–IVj w strefie zabudowy, a w 2007 roku jako warstwy
124, 135, 142) (ryc. 2.35) Z najstarszą zabudową grodu zsynchronizowano relikty wału drewniano-ziemnego
z pierwszej fazy, wzniesionego w konstrukcji rusztowo-przekładkowej na podwalinie skrzyniowo-hakowej (warstwy 90, 94–101, 152) W zespołach ceramiki z tej fazy
bezwzględnie dominują naczynia całkowicie obtaczane
(ponad 97%) Głównym komponentem są średniej wielkości garnki o esowato lub dwustożkowato ukształtowanym profilu, stanowiące 48,4% ogółu form, reprezentujące generalnie rodzinę typów G/Vipperow (ryc. 2.34:
b–i, m, n, v; ryc. 2.35: b, d–i, w) Najbliższe nawiązania
mają w seriach naczyń ze Szczecina, datowanych na początek i 1 połowę XI wieku (Leciejewicz i in 1983, 40,
46; ryc 31), z Gdańska z 14 poziomu zabudowy (Lepówna 1968, ryc 33) oraz w zespołach ceramiki z 1 fazy grodu w Fordonie-Bydgoszczy (Rauhut, Rauhutowa,
Potemski 1959/60; tabl XVII: 1, 5, 7; 1962a, tabl LXIV:
6, 14, 17), wydatowanych po korekcie na połowę XI wieku11 Poza Pomorzem występowały w Kruszwicy oraz
w sąsiedniej ziemi chełmińskiej (np w Kałdusie w fazie
VI–VII) Drugim pod względem liczebności składnikiem
są naczynia z wyodrębnioną szyjką zaliczane na terenie
Pomorza do rodziny typów J/Teterow, wśród których
wydzielono dwie grupy form: czteroelementowe z baniastym brzuścem stanowiące prawie 20% (ryc. 2.34: m,
u, y; 2.35: j, m, y) oraz trzyelementowe z dwustożkowatym brzuścem – liczące ponad 17% (ryc. 2.34: o, t,
x, z; 2.35: c, p, s), znajdujące najbliższe odpowiedniki

I FAZA (przedgrodowa) Ten pierwszy etap zasiedle-

nia wyspy na podstawie wyników analizy źródeł archeologicznych (naczynia ceramiczne) można datować na
1 ćwierć XI wieku Brak jest bardziej precyzyjnych wyznaczników pozwalających określić dokładniej ramy czasowe Z okresem tym powiązano pojedyncze jamy (ob
4/94, 23/07) oraz nawarstwienia zdeponowane w pobliżu starorzecza w południowej części stanowiska i zalegające w obniżeniach terenowych przy krawędzi terasy zalewowej (warstwy VI–VII z wykopu X/92, warstwy
IX–XII z wykopu XIa/93, warstwa X z wykopu XII, warstwy VIII–X z wykopu XIV/93 (ob 4/94) oraz VII–VIII
z wykopu XV/93 i warstwy 69, 77, 81) Nie stwierdzono wyraźnych śladów zabudowy, które prawdopodobnie
uległy zniszczeniu w trakcie budowy grodu Z fazą tą
połączono również odsłonięte w wykopie XII/93 resztki
drążonej w pniu łodzi O wyróżnieniu tej fazy zdecydowała obecność w zespołach ceramiki naczyń częściowo obtaczanych (GT III) Ich udział w ogólnej liczbie
fragmentów (1274 sztuki) wynosił 6% Wyróżnikiem
tej grupy technicznej były charakterystyczne dla strefy
Pomorza, ale też północnej Wielkopolski, Kujaw i ziemi
chełmińskiej naczynia typu Menkendorf (ryc. 2.32: a, i, j)
Towarzyszyły im stanowiące element dominujący naczynia całkowicie obtaczane (GT V), zaliczane do rodziny
typów G/Vipperow (ryc. 2.32: c–g) (Łosiński, Rogosz
1983, 212–213) Poza Pomorzem podobne formy naczyń występowały w Kruszwicy w seriach z 4/5 poziomu osadniczego datowanego na 1 połowę XI wieku
(naczynia grupy IV i V; Dzieduszycki 1982, ryc IX) oraz
w V fazie rozwoju garncarstwa w Kałdusie na terenie
sąsiedniej ziemi chełmińskiej (Chudziak 2003, ryc 4)
Biorąc pod uwagę datę ścięcia drzew użytych do budowy wału grodu terminus ante quem tej fazy należałoby
datować na koniec lat 30 XI w Natomiast jej początek
pośrednio wyznacza data radiowęglowa uzyskana dla
materii organicznej pozyskanej z warstwy wypełniającej starorzecze, nad którą zalegały najstarsze nawarstwienia osadnicze (w-wa VII z wykopu X/92, głębokość
32,3 m n p m ) (ryc. 2.33: a), której wiek 1120±50 BP
po przeliczeniu na lata kalendarzowe zawiera się w prze-

Datowanie wykonało laboratorium C14 Politechniki Śląskiej
w Gliwicach (Gd-7190), kalibrację wieku kalendarzowego przeprowadzono przy użyciu programu OxCal
11
W świetle nowszych ustaleń dokonano korekty datowania I fazy
grodu w Bydgoszczy-Fordonie (por Bojarski w tym tomie)
10
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Ryc. 2.32. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Wybór ceramiki z fazy I (przegrodowej): wykop XI – warstwa VII (d), warstwa VIII (a–c), warstwa X (f),
warstwa XI (e), warstwa XII (g–j) (rys. E. Błędowska)
Fig. 2.32. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. A selection of pottery items; phase I (pre-settlement): excavation unit XI – layer VII (d), layer VIII
(a–c), layer X (f), layer XI (e), layer XII (g–j) (drawn by E. Błędowska)
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.33. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Zestawienie dat radiowęglowych wykonanych dla prób organicznych pobranych
z warstw i obiektów grodziska, wykonanych w laboratorium C14 Politechniki Śląskiej w Gliwicach (a) oraz w Laboratorium C14 w Cianowicach (b–f)
Fig. 2.33. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. Radiocarbon datings for organic samples from the settlement layers and features,
performed by the C14 laboratory of the Silesian University of Technology in Gliwice (a) and the C14 laboratory in
Cianowice (b–f)

1) o beczułkowatej czaszy (Np IIc; ryc. 2.34: a; 2.35: a,
u, t) oraz 2) o stożkowatej dolnej partii brzuśca i zredukowanej górnej (NS I; ryc. 2.34: k, s) Podobne egzemplarze występowały w Fordonie-Bydgoszczy (Rauhut,
Rauhutowa, Potemski 1959/60, tabl XVIII: 1, 4–7, 9),
w Kruszwicy w 4/5 i 6 poziomie osadniczym (Dzieduszycki 1982, 41; ryc XXX: 2) oraz wśród naczyń typów
I–III rodziny typów K ze Szczecina (Łosiński, Rogosz
1983, 217–218; ryc 192) Udział procentowy głównych
składników serii naczyń z 1 poziomu zabudowy grodu –

w seriach z Kruszwicy, datowanych na 1 połowę XI wieku (Dzieduszycki 1982, 40; tabl XI; XXVI: 1; XXX: 1)
Bardzo podobne naczynia o takich samych parametrach
wielkościowych i zdobnictwie stwierdzono w zespołach
ceramiki z grodziska i osady w Kałdusie z VI i VII poziomu osadniczego (Chudziak 2003, 23–24; ryc 4) Kolejną
grupę, liczniej reprezentowaną w seriach z 2 fazy, tworzą naczynia baniaste z cylindryczną szyją, na Pomorzu
oznaczane jako typ K Wyróżniono dwa warianty morfologiczne tych naczyń, stanowiących łącznie ponad 8%:
97
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branych z obiektów 17/07–1110±80 BP (761–1044 AD,
przy prawdopodobieństwie 89,6%), 18 – 1000±60 BP
(984–1051, przy prawdopodobieństwie 41%) i obiektu 26/07 – 1160±80 BP (760–1015 AD, przy prawdopodobieństwie 84,2%) oraz wiórów z najniższej warstwy budowlanej osiedla (warstwa 124) – 1090±70 BP
(881–1022 AD, przy prawdopodobieństwie 68,2%)
(ryc. 2.33: b–e) Na podstawie wyników analizy typologiczno-porównawczej naczyń ceramicznych pochodzących z reliktów zabudowy, wspartych radiowęglowym
datowaniem drewna i makroszczątków roślinnych pobranych z obiektów i warstw odkrytych w strefie majdanu
możemy fazę starszej zabudowy grodu datować na lata
2 –3 ćwierci XI wieku Odpowiadałoby to datowaniu
wału, którego zasadniczą część zbudowano z drewna
ściętego w dwóch okresach: w końcu lat 30 oraz pomiędzy końcem lat 40 a połową lat 60 XI wieku, kiedy dokonano rozbudowy i/lub naprawy wału

przede wszystkim zaliczonych do form typów G (48,4%)
i J (19,7%) – jest zbieżny z tym, jaki odnotowano w seriach ceramiki szczecińskiej, pochodzących z poziomów
osadniczych datowanych na 2 –3 ćwierć XI wieku (Łosiński, Rogosz 1983, ryc 205) W przypadku Bydgoszczy
zamiast naczyń zaliczanych do typów D (stwierdzonych
w Szczecinie) występowały formy dwustożkowate z wysoko umieszczonym dość ostrym załomem, którym można byłoby przypisać proweniencję kujawską (grupa VI
i VII ceramiki kruszwickiej z poziomów osadniczych datowanych między połową XI wieku, a jego 4 ćwiercią)
W synchronizacji zespołów naczyń pomocne są również
występujące na dnach naczyń całkowicie obtaczanych
znaki garncarskie Odnotowano ich w seriach z tej fazy
81 (ponad 8% analizowanych den) W większości przypadków był to prosty krzyż bez żadnych dodatkowych
elementów Tego rodzaju odciski należą do najbardziej
popularnych sposobów znakowania den Ich pojawienie
się łączone jest z produkcją garncarską o charakterze
rzemieślniczym W największych ówczesnych ośrodkach
takich jak Kruszwica, Gdańsk i Szczecin znaki w formie
prostego krzyża były najczęściej odnotowywane w 1 połowie XI wieku (Dzieduszycki 1982, 56; Lepówna 1968,
141–142, ryc 42; Łosiński, Rogosz 1983, ryc 204)
W ośrodkach tych udział den znakowanych również nie
przekraczał w tym okresie 8%
Do wyznaczania czasu budowy wału wykorzystano
analizy dendrochronologiczne prób drewna pozyskanych
z podwaliny wału oraz zwęglonej konstrukcji przekładkowej tworzącej wewnętrzną część wału (od strony majdanu) Większość dat skupiała się około lat 1037–1038,
wskazując na początkowy moment, w którym zaczęto
pozyskiwać budulec Utworzono z niego platformę nośną
w postaci dolnych czterech szeregów skrzyń (warstwy
100–101, 159), na których utworzono wał w konstrukcji rusztowej, obudowany z obu stron stosami przekładki (warstwy 98 i 152), wzmacnianej dodatkowo ławami
kamiennymi oraz płaszczem z gliny (warstwy 90, 95–97
z partii eksplorowanej w 2007 roku oraz warstwy IVa
i IVb z wykopów XVIII/95 i XXI/95) Rozbudowa wału,
polegająca na dostawieniu od zewnątrz następnego szeregu skrzyń oraz nadbudowanego nad nim stosu przekładki (warstwy 92–94), przypadła na okres pomiędzy latami
1044/1045 i 1066 Na ten czas można datować również
działania naprawcze w części wału stykającego się ze
starorzeczem, gdzie stwierdzono wyraźne przesunięcie
dolnych legarów skrajnie położonej skrzyni, spowodowane prawdopodobnie silnym naporem wody Podnoszący
się poziom wody w Brdzie i towarzyszące mu okresowe
powodzie stanowiły stałe zagrożenie dla niżej położonych budynków, które być może w tym okresie opuszczono (wnętrza chat 1–3/07 do wysokości 20–30 cm
wypełniały piaski rzeczne naniesione przez wodę) Przy
datowaniu zabudowy z tej fazy uwzględniono analizy
radiowęglowe wykonane dla prób zwęglonych ziaren po-

III FAZA (drugi etap zabudowy grodu) Zapewne w okresie tym doszło do zmian w rozplanowaniu zabudowy
wnętrza grodu oraz połączonych z tym prac naprawczych lub modernizacyjnych w obrębie tej partii wału,
która stykała się z brzegiem Brdy Prawdopodobnie podwyższono dodatkowo poziom, na którym stawiano nowe
budynki, wykorzystując starsze, zniszczone, często zmurszałe drewniane konstrukcje sosnowe (nie dostrzeżono
śladów zniszczeń spowodowanych przez pożary) Najmłodsze zespoły ceramiki pochodzą z warstw destrukcyjnych zabudowy (w-wa III i IV z badań w latach 90 XX w
oraz w-wy 76, 104–109, 125–127/2007) (ryc. 2.36) oraz
nawarstwień przykrywających relikty starszej zabudowy
zalegających wzdłuż starorzecza (w-wy 54–58, 61–65,
68 z badań w 2007 roku) (ryc. 2.37), zewnętrznych nawarstwień wału (w-wy 41, 89, 91–93, 144–149/2007),
jak również osadów wypełniających starorzecze (w-wy
32–53, 70, 83/2007) Przyporządkowano im liczący
prawie 11 tys fragmentów zbiór naczyń ceramicznych,
w którym w sposób bezwzględny dominowały garnki
całkowicie obtaczane (98,4% ogółu ułamków) Podstawową grupę naczyń w tym zbiorze stanowią formy trzyelementowe (NP IIb), najczęściej o esowatym, rzadziej
baniastym lub dwustożkowatym profilu (ryc. 2.36: c, g,
i, n, p; 2.37: a–c, i, j, m–u) Morfologicznie odpowiadają
one typowym dla Pomorza naczyniom rodziny G/Vipperow Ich średni udział obliczono na 46,4% Formy esowate i baniaste charakteryzuje brak ornamentu w strefie
pod wylewem Wylewy naczyń średnio odchylone od
osi pionowej naczynia zaopatrzone są w płytki wrąb na
pokrywkę, natomiast brzegi wychylone pod kątem 90°
mają proste lub lekko zaokrąglone krawędzie Najliczniejsze nawiązania do tego typu naczyń odnaleźć można w młodszych seriach ceramiki pochodzących z grodziska w Fordonie-Bydgoszczy, datowanych od końca XI
po 1 połowę XIII wieku (Rauhut, Rauhutowa, Potemski
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

nie datowane są pochewki do grzebieni sklasyfikowane
w typie II odmiany 1 i 2 (Cnotliwy 1973, 168), które
znaleziono w młodszych nawarstwieniach grodziska
(ryc. 2.38: 22, 26) W szerszym przedziale chronologii datować można związane z tą fazą przęśliki z łupku
wołyńskiego, których import z terenów Rusi przypadł
głównie na okres XI–1 połowy XIII wieku (Wołoszyn
2010, 307–308) W chronologii tej zawiera się również
datowanie miecza odkrytego, niestety, w zasypisku starorzecza (ryc. 2.39) Na podstawie formy jelca i głowicy przyporządkowano go do typu X według klasyfikacji
J Petersena (1919, 158–167) Identyczny niemal okaz
pochodzi z cmentarzyska w Cedyni z fazy datowanej na XII–1 połowę XIII wieku (Malinowska-Łazarczyk 1982, 112; tabl XXIII) Miecze tego typu generalnie datowane są na ziemiach polskich na 2 połowę
XI–XII wieku (Marek 2004, 106; Kucypera, Kurasiński,
Pudło 2009)
Na podstawie analizy źródeł archeologicznych, pochodzących z reliktów zabudowy mieszkalnej i z warstw
związanych z jej destrukcją, chronologię młodszej fazy
można odnieść do 4 ćwierci XI–1 połowy XII wieku,
co w wystarczającym stopniu dowodzi, że gród był zamieszkiwany jeszcze w XII wieku Pośrednio potwierdza
takie datowanie jedna data radiowęglowa (930±70 BP)
uzyskana z ziaren zbóż odkrytych w obiekcie 27/07,
przeliczona na lata kalendarzowe AD 1026–1164 (przy
prawdopodobieństwie 68,2%), z medianą wypadającą na
roku 1108 (ryc. 2.33: f) Za początek fazy można przyjąć czas ścięcia drzew, które wykorzystano do rozbudowy
i napraw zewnętrznych partii konstrukcji wału, znajdujących się od strony Brdy Uzyskana seria dat zawiera się
w przedziale lat 70 –90 XI wieku (po doliczeniu brakujących słojów części bielastych czas ścięcia nieznacznie
przekracza rok 1100) (ryc. 2.11) Na ten okres przypadają zapewne ostatnie naprawy obwałowań oraz budowa
od strony północno-wschodniej drewnianej platformy,
związanej z lokalizacją przeprawy lub przyczółku mostowego O ostatecznym opuszczeniu grodu zdecydowało
jego spalenie, niestety, trudno podać w tym przypadku
dokładną datę, jak również powiązać ten fakt z konkretnymi wydarzeniami historycznymi Informacje źródłowe
o kasztelanie bydgoskim z 1 połowy XIII wieku wcale
nie muszą świadczyć o istnieniu grodu w jego pierwotnej
formie Niewykluczone, że w tym czasie zamieszkiwana
była tylko jego wyżej położona zachodnia część, dodatkowo ufortyfikowana, związana z siedzibą namiestnika
książęcego

1959/60, tabl XX: 17–21, XXI: 1–6; 1962b, tabl LXII:
1–6; 14–17; por Bojarski w tym tomie), a także w poziomach osadniczych grodu w Szczecinie z 1 połowy
XII wieku (Cnotliwy, Rogosz 1983, 134, ryc 114–119)
czy też datowanych na lata 20 XII wieku reliktów zabudowy szczecińskiego suburbium (Dworaczyk, Kowalska
2003, ryc 58) Bliskie analogie dostrzec można w seriach z VII i VIII fazy wytwórczości garncarskiej w Kałdusie (Chudziak 2003, ryc 4) Drugą pod względem
liczebności grupę naczyń, liczącą 32%, stanowią okazy
zaopatrzone w silnie wydzieloną, segmentową, niezdobioną szyjkę (ryc. 2.36: d, h, j, ł, t; 2.37: e, g, l), do
których najwięcej nawiązań wystąpiło w grupie naczyń
klasyfikowanych w ramach typu V rodziny typów J/Teterow ze Szczecina Podobnie wysoki udział tych naczyń
odnotowano w Szczecinie w zespołach datowanych na
1 połowę XII wieku (Łosiński, Rogosz 1983, ryc 205)
Zbliżone pod względem stylistyczno-morfologicznym
naczynia stwierdzono na Ostrowie Lednickim na 6
poziomie osadniczym (Łastowiecki 1989, 26; ryc 60),
w Fordonie-Bydgoszczy w 3 fazie grodu (Rauhut,
Rauhutowa, Potemski 1959/60, tabl XX: 4–5, 8–14),
w Gdańsku na 5 poziomie osadniczym z 2 ćwierci XII wieku (Lepówna 1968, ryc 44) oraz w Kałdusie
w VIII fazie (Chudziak 2003, ryc 4) Istotne znaczenie
dla określenia chronologii lokalnej wytwórczości garncarskiej miały garnki z cylindryczną szyjką (ryc. 2.36: a, l;
1.37: d) Ich udział w reliktach młodszej zabudowy grodu wynosi średnio 8,8% W tym przypadku również najwięcej podobieństw wskazać można wśród materiałów
datowanych na 1 połowę XII wieku, na co potwierdzenie odnaleźć można ponownie w seriach naczyń z Fordonu-Bydgoszczy (Rauhut, Rauhutowa, Potemski 1959/60,
tabl XVIII, XXI), na Ostrowie Lednickim na 6 poziomie
osadniczym (Łastowiecki 1989, ryc 28), w Santoku na
7 poziomie osadniczym (Dymaczewscy 1967, ryc 27: 5)
czy Gdańsku w 6 poziomie zabudowy (Lepówna 1968,
ryc 43: i, k) Charakterystyczne dla tej fazy okazały się
także formy dwuelementowe, charakteryzujące się baniastym lub dwustożkowatym brzuścem (ryc. 2.36: r),
nawiązujące do pomorskich naczyń typu M/Bobzin oraz
mis typu R/Garz (Łosiński, Rogosz 1983, ryc 194, 195)
Naczynia te w Szczecinie w podobnym natężeniu występują w zespołach datowanych na 1 połowę XII wieku
Pomocne w datowaniu tej fazy grodu okazały się
również niektóre przedmioty wydzielone Za takie można uznać grzebienie typu VII grupy IB, zwłaszcza cztery
okazy odmiany 8 w klasyfikacji Cnotliwego (ryc. 2.38:
23, 25), które na Pomorzu występowały liczniej w 2 połowie XI i 1 połowie XII wieku, oraz grzebienie dwustronne – w tym jednowarstwowy trapezowaty (typ IV,
grupy IIA) i trójwarstwowy o prostych bokach (typ 1,
odmiana 1 grupy IIB), szczególnie często spotykane
w znaleziskach z Wielkopolski i Kujaw, datowanych na
1 połowę XII wieku (Cnotliwego 1973, 198 nn) Podob-

Archiwum
Część materiałów i informacji o badaniach prowadzonych w 1889 i 1910 przechowywana jest w Muzeum
Okręgowym w Bydgoszczy Dokumentacja i materiały
z badań IA UMK w Toruniu z lat 1992–1997 oraz 2007–
99

WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 99

06.03.2020 06:58:33

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 2.34. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Wybór ceramiki z fazy II (grodowej) z partii stanowiska zlokalizowanej przy starorzeczu (ar 291,
ćw. AB, 292, ćw. AB): ob. 1/07 (a–d), ob. 2/07 (e), ob. 3/07 (f–j), ob. 14/07 (k), warstwa 67 (l–o), warstwa 68 (p), warstwa 69
(r–z) (rys. E. Błędowska)
Fig. 2.34. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. A selection of Phase II (concurrent with the settlement) pottery items from the old river bed part
of the site (are 291, quarter AB, 292, quarter AB): feature 1/07 (a–d), feature 2/07 (e), feature 3/07 (f–j), feature 14/07 (k), layer
67 (l–o), layer 68 (p), layer 69 (r–z) (drawn by E. Błędowska)
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.35. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Wybór ceramiki z fazy II (grodowej) z nawarstwień kulturowych z partii stanowiska zlokalizowanej w obrębie arów 251 i 252: warstwa 142 (a–c), warstwa 146 (d, e), warstwa 124 (f–l), warstwa 129 (ł–t), ob. 30/07 (u, w),
ob. 34/07 (y) (rys. E. Błędowska)
Fig. 2.35. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. A selection of Phase II (settlement concurrent) pottery items from layers within part of the site in
ares 251 and 252: layer 142 (a–c), layer 146 (d, e), layer 124 (f–l), layer 129 (ł–t), feature 30/07 (u, w), feature 34/07 (y) (drawn
by E. Błędowska)
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Ryc. 2.36. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Wybór ceramiki z fazy III (grodowej) z nawarstwień kulturowych z partii stanowiska zlokalizowanej
w obrębie arów 251 i 252: warstwa 76 (a–h), warstwa 125 (i–v) oraz obiektu 27/07 (s–u) (rys. E. Błędowska)
Fig. 2.36. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. A selection of Phase III (settlement concurrent) pottery items from layers within part of the site
in ares 251 i 252: layer 76 (a–h), layer 125 (i–v) and feature 27/07 (s–u) (drawn by E. Błędowska)

–2008, jak również sprawozdania z nadzorów archeologicznych realizowanych w latach 2008–2014 przez IA
UMK w Toruniu oraz Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską A i W Siwiaków znajdują się w WKZ w Bydgoszczy; komplet dokumentacji wytworzonej podczas badań w roku 2007 i 2008 roku znajduje się w Instytucie
Archeologii UMK w Toruniu

Zbiory
n

n

Badania 1889 rok: nieznana liczba ułamków naczyń
ceramicznych, łyżwa kościana, czaszka tura, rogi
zwierzęce, żelazny toporek (MOB/A – nr inw 133,
157, MLW w Bydgoszczy)
Badania 1910 rok: 91 fragmentów naczyń ceramicznych, głównie całkowicie obtaczanych, 68 ko-
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

Ryc. 2.37. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Wybór ceramiki z fazy III (grodowej) z warstwy 54 zalegającej w arach 291–292 (a–u)
(rys. E. Błędowska)
Fig. 2.37. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. A selection of Phase III (settlement concurrent) pottery items from 54 in ares 291–292 (a–u) (drawn
by E. Błędowska)

n

n
n

ści zwierzęcych (Wilke, Potemski 1970, 10–11;
ryc 5–7) (MOB/A – nr inw 230, MLW w Bydgoszczy)
Badania 1963 rok: 16 ułamków naczyń ceramicznych (4 całkowicie obtaczane i 14 mało charakterystycznych) (MOB/A – nr inw 1341, MLW w Bydgoszczy)
Badania 1970 rok: brak danych
Badania z lat 1992–1997:

a) ponad 22,5 tys fragmentów naczyń ceramicznych 12 (WKZ/nr inw 1–29/92; 30–43/93;
37––173/94; 1–256/95; 1–83/96; brak 1997);
b) 168 przedmiotów wydzielonych sklasyfiko-

12
Wyliczenie dokładnej liczby fragmentów jest utrudnione ponieważ w części inwentarzy polowych podano tylko zsumowane wartości
zbiorów, łącznie dla ceramiki wczesnośredniowiecznej, późnośredniowiecznej i nowożytnej
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Ryc. 2.38. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Wybór przedmiotów wydzielonych znalezionych w 2007 roku w obiekcie 2/07 (13) i warstwach kulturowych grodziska: humusie (1, 8, 10, 11, 16), warstwie 11 (19), warstwie
49 (4), warstwie 54 (2, 9, 24), warstwie 64 (80, 81), warstwie 65 (5, 6, 22), warstwie 69 (18), warstwie
76 (7, 14, 21), warstwie 81 (15), warstwie 125 (17), warstwie 127 (25), warstwie 129 (3), warstwie
135 (12, 20), warstwie 146 (23); łyżwy kościane (1–6), szydło kościane (7), hetki kościane (8–9), przęśliki ceramiczne (10–14), odważnik do wagi (15), kabłączki skroniowe (16–17), pierścionek brązowy (18),
gwizdek kościany (19), osełki (20–21), pochewki grzebieni (22, 26), grzebienie z poroża (23–25, 27)
(rys. B. Kowalewska [1, 15], R. Mazur)
Fig. 2.38. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. A selection of artefacts found in 2007 in feature 2/07 (13) and the
cultural layers of the settlement: humus (1, 8, 10, 11, 16), layer 11 (19), layer 49 (4), layer 54 (2, 9, 24),
layer 64 (80, 81), layer 65 (5, 6, 22), layer 69 (18), layer 76 (7, 14, 21), layer 81 (15), layer 125 (17),
layer 127 (25), layer 129 (3), layer 135 (12, 20), layer 146 (23); bone skates (1–6), bone bodkin (7), bone
hooks (8–9), ceramic spindle whorls (10–14), scales weight (15), temple rings (16–17), bronze ring (18),
bone whistle (19), whetstones (20–21), comb cases (22, 26), antler combs (23–25, 27) (drawn by
B. Kowalewska [1, 15], R. Mazur)
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Ryc. 2.39. Bydgoszcz-Stare Miasto, stan. 1. Miecz
wydobyty ze starorzecza Brdy w 2007
roku (fot. R. Kaźmierczak, rys. A. Siwiak)
Fig. 2.39. Bydgoszcz-Stare Miasto, site 1. A sword
recovered from the old bed of the river
Brda in 2007 (photo by R. Kaźmierczak,
drawn by A. Siwiak)
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wanych w następujących kategoriach13: narzędzia i przedmioty codziennego użytku wykonane
z żelaza – pięć noży (nr inw 25/93; 121/94; 57,
61, 62/95), fragment sierpa (nr inw 88/93),
sześć gwoździ (nr inw 119, 122, 126, 127/94;
56, 59/95), haczyk – prawdopodobnie na ryby
(nr inw 120/94) i siedem bliżej nieokreślonych
wyrobów (nr inw 27/93; 105, 110, 113, 124,
132, 135/94); przedmioty wykonane z kości
i poroża – 11 igieł (nr inw 49/93; 131/94; 6,
24, 26, 28, 31, 41, 49, 54/95; 13/97) i 12 szydeł (nr inw 18/92; 22, 35, 44, 49, 74, 78,
85/93; 94, 95/94; 17, 18/95), rylec kościany
(nr inw 107/94) jedna zdobiona i pięć nieornamentowanych oprawek stożkowatych (nr inw
43, 62, 75/93; 51, 52/95; 5/96), sześć fragmentów grzebieni z poroża (nr inw 45/93; 99, 108,
129/94; 22, 47/95), dwie okładziny rękojeści
narzędzi (nr inw 115/94; 10/97), cztery rożki
z poroża (nr inw 30, 33, 34/95; 9/97), łyżwa
z kości (nr inw 86/93), hetka kościana (nr inw
14/97), 20 odpadów i półwytworów z poroża
i kości (nr inw 17/92; 64/93; 117/94; 1, 3, 4,
10, 13, 14, 35, 37, 38, 39, 42, 45, 64, 65/95;
1/96; 11, 15/97); przedmioty wykonane z kamienia i gliny – dziewięć przęślików kamiennych (nr inw 32, 41, 69, 73, 82/93; 92, 97,
106/94; 36c/95) i 26 z gliny (nr inw 10, 12,
19/92; 33, 38, 39, 48, 71/93; 116/94; 8, 11,
16, 19, 20, 25, 27, 32, 36a, 36b, 40, 43, 48,
55, 60, 63/95; 12/97), 17 osełek (nr inw 28,
47, 50, 58, 70/93; 93, 111, 114, 123, 130/94;
9, 21, 46/95; 2/96; 4, 5, 8/97), toporek i siekierka kamienna (nr inw 52/93; 98/94), 11 narzędzi z krzemienia lub kamienia (nr inw 31,
89, 91/93; 103, 104, 125, 137/94; 44, 50,
58/95; 3/97), kula kamienna-rozcieracz (nr inw
42/93); ozdoby ciała – pacior bursztynowy
w formie płaskiego krążka (nr inw 46/93), paciorek bursztynowy (nr inw 26/93), trzy paciorki ze szkła (nr inw 12, 23, 53/95), trzy paciorki
z kamienia (nr inw 57, 67/93; 128/94), ozdoba? z metalu (nr inw 134/94), paciorek z kręgu
jesiotra (nr inw 54/93), grzechotka ceramiczna
(nr inw 81/93); ponadto cztery bryłki bursztynu (nr inw 40, 53/93; 5, 15/95), łuczywko
(nr inw 109/94), dwa fragmenty bliżej nieokreNie było możliwe ustalenie dokładnej listy obiektów, ponieważ
w trakcie badań prowadzono odrębne spisy z podziałem na zabytki
wydzielone, przedmioty ze szkła oraz z metalu Poza tym w inwentarzach polowych brak jest określeń odnoszących się do chronologii poszczególnych przedmiotów; trudności te pogłębia również niepełna dokumentacja graficzna oraz nie wykonanie zabiegów konserwatorskich
Opracowaniu poddano przedmioty z dwóch pierwszych sezonów badań
(Tomaszewski 1994)

n

13

ślonych przedmiotów wykonanych z drewna
(nr inw 112, 133/94), fragment skóry (nr inw
100/94) (WKZ w Bydgoszczy);
b) prawie 5000 fragmentów kości zwierzęcych,
z czego oznaczono 3464 (Makowiecki brw;
1993); wyróżniono kości ssaków domowych,
w tym bydła (1339 sztuk; 38,68% ogółu), świni
(1279; 36,9%), owcy i kozy (516; 14,9%), konia (18; 0,5%) i kota (2; 0,06%), a także kości
zwierząt dzikich (292; 8,4% ogółu szczątków
kostnych), w tym dzika (55), jelenia (188), lisa
(2), łosia (4), sarny (41); ponadto wydzielono kości ptaków (10) i szczątki ryb (8) (WKZ
w Bydgoszczy);
c) prawie 300 prób z materiałem organicznym
z przeznaczeniem do badań paleobotanicznych
(około 100 próbek z materiałem makroszczątkowym, np zwęglone ziarna) oraz do datowania
radiowęglowego lub analiz dendrochronologicznych (177 prób) (WKZ w Bydgoszczy)
Badania 2007 rok:
a) 18294 fragmentów naczyń ceramicznych wczesnośredniowiecznych14 (nr inw 1–535/07, IA UMK
w Toruniu);
b) 170 tzw zabytków wydzielonych, podzielonych na następujące kategorie: narzędzia żelazne – cztery noże (nr inw 39, 93, 94, 201/07),
sierp (nr inw 146/07), 13 gwoździ (nr inw
82, 83, 84, 95, 154, 156, 160, 165, 166, 170,
172, 177, 200/07)15, rak (nr inw 136/07),
szydło (nr inw 121/07), zaczep uchwytu wiadra (nr inw 43/07), osiem nieokreślonych wyrobów żelaznych (49, 53, 96, 122, 157, 164,
171, 175/07); wyroby z poroża i kości – 10
igieł kościanych (nr inw 17, 45, 52, 54, 55,
59, 68, 110, 115, 187/07), 11 szydeł z kości
i poroża (nr inw 50, 101, 109, 128, 132, 143,
173, 178, 181, 184, 204/07), dziewięć fragmentów grzebieni (nr inw 47, 48, 58, 81, 106,
111, 168, 174, 193/07), dwie pochewki grzebieni (nr inw 80, 126/07), okładzina rękojeści noża (nr inw 195/07), 22 łyżwy kościane
(nr inw 18, 19, 21, 71, 97, 98, 99, 100, 116,
117, 120, 123, 129, 141, 144, 145, 148, 149,
185, 189, 206, 212/07), zgrzebło z poroża
(nr inw 44/07), cztery hetki kościane (nr inw
104, 118, 130, 142/07), 10 odpadów produkcji
rogowniczej (nr inw 4, 36, 40, 69, 139, 140,
161, 162, 163, 191/07); narzędzia z kamienia

14
Oprócz materiałów wczesnośredniowiecznych zarejestrowano
427 fragmentów późnośredniowiecznych i 1850 nowożytnych
15
Kilka kutych gwoździ z dużymi czworokątnymi główkami znaleziono w stropie warstwy 76, której uformowanie przypadło na przełom
wczesnego i późnego średniowiecza, stąd postanowiono wyłączyć je
z omawianego zbioru
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2. Bydgoszcz-Stare Miasto (stanowisko 1)

– 14 osełek kamiennych z mułowca węglistego i piaskowca16 (nr inw 51, 60, 77, 103, 158,
169, 194, 198, 199, 202 [dwie sztuki], 205,
210, 212/07), fragment żarna z gnejsu (nr inw
197/07), rozcieracz granitowy (nr inw 66/07),
przęślik z wapienia (nr inw 38/07), ciężarek
z piaskowca (nr inw 61/07), dwa odłupki krzemienne (nr inw 2, 56/07); wyroby ceramiczne
– fragment dyszy i rurka (nr inw 108, 134/07),
22 przęśliki (nr inw 16, 34, 35, 41, 46, 62,
76, 89, 107, 113, 114, 124, 127, 135, 147,
153, 176, 182, 188, 190, 192, 196/07); wyroby z drewna i materii organicznej – trzonek
łyżki (nr inw 22/07), fragment toczonej misy
(nr inw 32/07), skrawek sznurka konopnego
(nr inw 207/07), nieokreślony przedmiot z kory (nr inw 213/07); ozdoby – cztery esowate kabłączki skroniowe (nr inw 23, 42, 167,
180/07), brązowy pierścionek z grubego drutu
(nr inw 78/07), paciorek szklany oraz wykonany z kości (nr inw 57/07, 70/07), bryłka
bursztynu (nr inw 137/07), oczko pierścionka
z kwarcu (nr inw 119/07); inne – miecz żelazny (nr inw 214/07)17, dwa żelazne odważniki
w miedzianej koszulce (nr inw 63, 105/07),
gwizdek kościany (nr inw 5/07), dwie rurki kościane-piszczałki (nr inw 131, 133/07), nieokre-

Określenie rodzaju surowca skalnego dokonane zostały przez Halinę Pomianowską z IG UMK w Toruniu
17
Już po zakończeniu badań został znaleziony w zasypisku starorzecza we wschodniej partii stanowiska (Siwiak, Siwiak 2008b)

n

n

n
n

n

16
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ślone przedmioty z brązu (nr inw 65, 125, 138,
183/07, IA UMK w Toruniu);
c) 16264 fragmenty kości zwierzęcych, pochodzących z reliktów zabudowy, wałów oraz zasypiska starorzecza (w tym również zdeponowane
w czasach nowożytnych) (IA UMK w Toruniu);
d) 44 próby do analiz paleobotanicznych (w tym
zwęglone ziarna zbóż);
e) 1023 próby węgli drzewnych i fragmentów
drewna wyciętego z reliktów zabudowy i wału,
a także całych detali konstrukcyjnych wału (legary, słupy, haki, belki jarzmowe itp ) z przeznaczeniem do datowania oraz analiz gatunkowych (Pracownia Dokumentacji i Konserwacji
IA UMK)
Badania 2008 rok (IA UMK): 302 fragmenty naczyń ceramicznych, 116 kości zwierzęcych (nr inw
1–21/08), nóż żelazny (nr inw 1/08, IA UMK w Toruniu)
Badania 2008 rok: (PA-K): 265 fragmentów naczyń
ceramicznych, 48 kości zwierzęcych, dwa szydła kościane i jedno z poroża (WKZ w Bydgoszczy)
Badania 2009 rok: (PA-K): brak
Badania 2009 rok: (IA UMK): pięć fragmentów naczyń ceramicznych (WKZ w Bydgoszczy)
Badania 2010 rok: 319 fragmentów naczyń ceramicznych, 425 kości zwierzęce (nr inw 1–34/10),
przedmiot brązowy (nr inw 1/10), łyżwa kościana
(nr inw 2/10, IA UMK w Toruniu)
Badania 2014 rok: bliżej nieokreślona, niewielka liczba fragmentów naczyń ceramicznych i kości
zwierzęcych (WKZ w Bydgoszczy)
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3

BYDGOSZCZ-ZAMCZYSKO

Numer stanowiska w miejscowości:
Numer obszaru AZP:
Numer stanowiska na obszarze AZP:
Nazwa dawna miejscowości:

Nazwa miejscowa:
Położenie:

Mezoregion:

Środowisko fizycznogeograficzne
GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA: Stanowisko ulokowane

jest na zachodnim skraju wydłużonego cypla wysoczyznowego o orientacji E–W, przy krawędzi pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (ryc. 3.2) Stoki południowe cypla
osiągają 20–25 m wysokości i nachylenie 20° Rozcięte są
one licznymi formami erozyjnymi U ich podnóża, w obrębie pradoliny, rozciąga się terasa erozyjno-akumulacyjna
o średnim poziomie 55 m n p m Około 0,5 km na południe od podnóży, poza strefą deluwialną, terasę pokrywają piaski tworzące rozległe formy eoliczne – pola piasków
przewianych miejscami urozmaicone pagórkami wydmowymi Po stronie zachodniej i północnej stanowiska stoki
osiągają wysokość do 20 m, stanowią one zbocza jednej
z odnóg doliny erozyjnej sięgającej około 2 km w głąb
wysoczyzny U wylotu doliny do pradoliny uformował się
stożek napływowy Grodzisko położone jest na obszarze
o wysokości 90–95 m n p m Bezpośrednio na północ
oraz na zachód od grodziska występuje obszar wysoczyzny o średnim poziomie 95 m n p m zbudowany
z glin Natomiast na wschód od stanowiska powierzchnie wysoczyzny pokrywają piaski budujące ekstramarginalne równiny o średnich wysokościach 93 m n p m
HYDROGRAFIA: Od strony północnej i północno-zachodniej cypel opływa częściowo skanalizowany bezimienny

70
37–38
54
Zamczysko (pol ) (Karte des Bromberger 1848),
Thalheim (niem ) (Topographische Karte 1900, 1916,
1944) (ryc. 3.1)
Schloss-Berg (Topographische Karte 1900, 1916),
Zamkowa Góra (Szczegółowa Mapa 1935)
N 53°09’48’’, E 18°03’27’’;
5 km na północny-wschód od starówki w Bydgoszczy
(ryc. 3.2.)
Wysoczyzna Świecka

ciek Ponadto na północ i północny zachód od stanowiska występują niewielkie sztuczne oczka wodne Najbliższe większe jeziora znajdują się w odległości około
1,3 km na terenie bydgoskiego Myślęcinka Większość
form erozyjnych rozcinających zbocza pradoliny odwadniana jest przez cieki lub wypływające źródła i wysięki Stanowisko położone jest w znacznej odległości od
głównych rzek regionu – Brdy (ok 5 km) oraz Wisły
(ok 6,5 km)
GLEBY: Obiekt położony jest na płacie gleb brunatnych

właściwych wytworzonych z glin miejscami rozdzielonych glebami mułowo-torfowymi oraz czarnymi ziemiami zdegradowanymi zalegającymi w dnie doliny erozyjnej Na południe od stanowiska znajduje się rozległy
kompleks gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych
wytworzonych z piasków luźnych Natomiast na wschód
od grodziska występują gleby brunatne wyługowane na
piaskach gliniastych oraz gleby bielicowe na piaskach
luźnych

Opis stanowiska
Grodzisko jednoczłonowe o całkowitej powierzchni około
1800 m2 obejmuje krańcową, zachodnią, antropogenicznie przekształconą część cypla wysoczyzny morenowej
(ryc. 3.3) Forma grodziska zbliżona jest do regularnego
stożka o ściętym wierzchołku Podstawa jego w obwo-
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 3.1. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Lokalizacja stanowiska na mapie z 1916 roku (Topographische Karte 1916)
Fig. 3.1. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Site location on a 1916 map (Topographische Karte 1916)

dzie liczy około 350 m Górna mocno zniwelowana powierzchnia w planie nieregularnie owalna tworzy właściwy majdan grodziska o średnicy 45–47 m Brak jest na
nim widocznych w terenie śladów sztucznych elementów
obronnych (ryc. 3.4) Część SE jest językowato wydłużona i w tej partii łączy się wąskim grzbietem z dalszą
partią ostańcowej formy wysoczyzny morenowej Z pozostałych stron krawędzie majdanu przechodzą w stromo
opadające stoki o znacznym kącie nachylenia (ryc. 3.5)
Krawędź wschodnia jest lekko wcięta i zerodowana Powierzchnia grodziska znajduje się na rzędnej o wartości 95 m n p m i wznosi około 35–40 m ponad poziom
przylegającej od południa terasy Wisły Na majdanie dobrze są widoczne ślady po wykopach z lat 60 XX wieku,
tworzące dwie osie krzyżujące się pod kątem prostym
Od zachodu do dolnej podstawy grodziska przylega
fragment wyższej terasy w postaci niewielkiej półki, na
której zlokalizowano relikty osady oraz cmentarzyska
z grobami ciałopalnymi z wczesnej epoki żelaza i domniemanego z okresu wczesnego średniowiecza (Bydgoszcz-Zamczysko, stanowisko 114)

Historia badań i opracowań
Stanowisko do literatury przedmiotu wprowadzili redaktorzy Rocznika Towarzystwa Historycznego w Bydgoszczy W „Jahres-Bericht des Historischen Verein zu
Bromberg” za lata 1881–1882 zamieszczono informację
o odkrytych przypadkowo w roku 1881 grobach ciałopalnych popielnicowych z wczesnej epoki żelaza (Jahres-Bericht 1881/82) Jeszcze w okresie przed I wojną
światową badania powierzchniowe na stanowisku prowadził w 1910 i 1912 Konrad Kothe18 W tym czasie
nazwa grodziska pojawiła się kilkukrotnie w różnych
zestawieniach stanowisk archeologicznych z obszaru
Wielkopolski Wschodniej i Pomorza (Behla 1888, 150;

Informacje te pochodzą z księgi inwentarza muzealiów Działu Archeologii MLW w Bydgoszczy Zabytki o numerze inw 222 oraz 287
podpisane są jako „pochodzące z badań powierzchniowych dr Kothe”
O badaniach prowadzonych przez tego badacza w rejonie Bydgoszczy
wspomina również Cz Potemski (1963b, 9)
18
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3. Bydgoszcz-Zamczysko (stanowisko 70)

Ryc. 3.2. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Bydgoszczy-Zamczysku: A – grodzisko; B – osada; C – punkt
osadniczy; D – domniemane cmentarzysko ciałopalne; E – drogi; F – drogi gruntowe; G – cieki; H – wody
powierzchniowe; I – zabudowania; J – obszary leśne; 1 – Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70/54, 2 – Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 114/147, 3 – Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 114/147 (cmentarzysko), 4 – Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 267/55 (oprac. M. Skrzatek, W. Ochotny)
Fig. 3.2. Early medieval settlement complex in Bydgoszcz-Zamczysko: A – stronghold; B – settlement; C – point of
settlement; D – cemetery; E – roads; F – dirt roads; G – watercourses; H – surface waters; I – buildings;
J – forests. List of sites see uper (edited by M. Skrzatek, W. Ochotny)

Schmidt 1902, 9; Blume 1909, 40; Schumacher 1924, 20;
Łęga 1930, 53419) Pierwsze prace wykopaliskowe prowadził J Delekta w 1938 roku W ich wyniku udało się odsłonić relikty osady kultury łużyckiej i wałów
obronnych interpretowanych wówczas jako pozostałości
wczesnośredniowiecznego grodziska Ponadto natrafiono na bliżej nieokreśloną liczbę grobów ciałopalnych
z okresu halsztackiego oraz z wczesnego średniowiecza
(ZOW 1938, 129) Wyniki tych badań nie doczekały się
pełnego opracowania Na przeszkodzie stanął wybuch
II wojny światowej, podczas której zginął sam autor
badań, a większość dokumentacji przepadła Tylko jej
niewielka część oraz niekompletny i błędnie(?) opisany
materiał źródłowy20, pochodzący z tych wykopalisk, zachowały się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toru19
W zestawieniu grodzisk ks Łęgi obiekt ten wymieniony jest pod
drugą nazwą Osielsk, który jakoby miał łączyć się z Ptolemeuszowym
Askaukalis (por Sadowski 1876, 25)
20
W inwentarzu muzealnym oraz na metryczkach (MOT nr inw
1111, 1285, 1312) widnieje zapis, świadczący o tym, że i naczynia ceramiczne i zabytki wydzielone pochodzą z „podgrodzia” lub „osady”,

niu oraz MLW w Bydgoszczy Krótkie noty o przebiegu
badań J Delekty opublikowano w „Z otchłani wieków”
(ZOW 1938, 129) oraz na łamach Dziennika Bydgoskiego
(Klessa 1938a; 1938b) Zabrakło w nich jednak zasadniczych informacji o zakresie prac, stratygrafii i wynikach
badań, a także dokładniejszych danych dotyczących lokalizacji wykopów W tym samym czasie krótki opis wraz
z zestawieniem starszej literatury dotyczącej grodziska
w Zamczysku zawarł w swoim opracowaniu osadnictwa
grodowego wczesnośredniowiecznej Wielkopolski W Kowalenko (1938, 322) Kolejne informacje o grodzisku
wraz ze zdjęciami lotniczymi opublikowane zostały
w wydawanym w Gdańsku w okresie II wojny światowej
czasopiśmie „Gothiskandza” (Kleemann 1942, 41; ryc 1,
2, 14–17; Brutzer 1942, 49) A już w pierwszych latach
powojennych ponownie zainteresowano się grodziskiem
oraz rezultatami badań J Delekty Najpierw w latach
1947–1948 pod kierunkiem Romana Jakimowicza przea nie grodziska w Zamczysku (por krytyczne uwagi Chudziak 1994,
45; wcześniej zwracał na to uwagę Parczewski 1988, 196–197)
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 3.3. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Plan sytuacyjno-wysokościowy stanowiska z lokalizacją wykopów z badań w latach 1961–1962 (kolor
szary) i z 1993 roku (kolor czarny) (oprac. M. Skrzatek)
Fig. 3.3. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Site contour map with 1961–1962 excavation units marked grey, and 1993 units marked black
(edited by M. Skrzatek)

prowadzono na jego powierzchni prospekcję powierzchniową (Chudziak 1994b, 41)21 W kolejnych latach do
naukowego opracowania trafiły wybrane przedmioty,
w tym szczególnie ważne dla określenia wczesnej chronologii grodziska trzy ostrogi żelazne To głównie na ich
podstawie powstanie grodu wydatowano na 1 połowę
VI wieku (Żak 1959, 77; Żak, Maćkowiak-Kotkowska
1988, 336–337) Osobno opracowane zostało naczynie
ceramiczne i ostroga pochodzące z domniemanego grobu
ciałopalnego, także łączonego z najstarszą fazą wczesnego średniowiecza (Zielonka 1959b, 400) Do wyników
badań J Delekty odwołał się następnie Lech Leciejewicz, który umieścił Zamczysko w grupie wczesnośredniowiecznych grodów pogranicza kujawsko-pomorskiego Wykorzystując dostępne na tamtym etapie badań
wnioski, utrzymał tak wczesne datowanie stanowiska,
a zniszczenie grodu wyznaczył na koniec IX lub 1 połowę X wieku (Leciejewicz 1959, 162–164) Z uwagi na
21
Materiały z tych badań znajdują się w Oddziale Archeologicznym
Muzeum Okręgowego w Toruniu, nr inw 3210 (Chudziak 1994, przypis nr 2)

nikłą wciąż wiedzę, niewystarczający stan rozpoznania
grodziska oraz nisko ocenianą wartość poznawczą dokumentacji i źródeł ruchomych, pojawiła się potrzeba
ponownej eksploracji nawarstwień grodziska Systematyczne badania wykopaliskowe stanowiska przeprowadzili pod kierunkiem Cz Potemskiego w latach 1961–1962
pracownicy MLW w Bydgoszczy Głównym celem prac
było uzyskanie nowych danych pozwalających na weryfikację chronologii grodziska oraz zlokalizowanie odkrytych przez J Delektę pozostałości wału W ich trakcie wykonano plan sytuacyjno-wysokościowy, na który
naniesiono zrekonstruowany zarys wykopów z badań
przedwojennych oraz odkrytych w ich obrębie reliktów
konstrukcji drewnianych (ryc. 3.6) Wstępne wyniki prowadzonych wówczas prac zostały zamieszczone w dwóch
artykułach poświęconych omówieniu bazy źródłowej do
studiów nad osadnictwem Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Potemski 1963) Całość rezultatów badawczych
podsumowana została w obszernym artykule, który
ukazał się w 1967 roku (Potemski, Wilke 1967) Przedstawiono w nim wyniki analizy stratygrafii grodziska,
odkrytych reliktów wału oraz fosy, a także materiałów

112
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 112

06.03.2020 06:58:40

3. Bydgoszcz-Zamczysko (stanowisko 70)

Ryc. 3.4. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Wizualizacja przestrzenna formy grodziska (oprac. M. Skrzatek)
Fig. 3.4. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Spatial image of the fortified settlement (edited by M. Skrzatek)

Ryc. 3.5. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Widok z góry na grodzisko od stronty NW (fot. W. Stępień)
Fig. 3.5. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Northwestern aerial view of the settlement (photo by W. Stępień)
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źródłowych W opracowaniu uwzględniono dane uzyskane przez J Delektę Wymiernym efektem tych prac
było określenie ram czasowych funkcjonowania grodu
(od 1 połowy VI do 1 połowy X wieku), a także udana
próba lokalizacji odkrytych w 1938 roku reliktów wału
(Potemski, Wilke 1967, 57; ryc 32) Ustalenia te stały
się punktem odniesienia w kolejnych opracowaniach poświęconych grodzisku (Wilke 1982, 63–64; tenże 1991,
52–56; Wilke, Potemski 1985, 25) oraz wykorzystano je
w wielu opracowaniach historyczno-osadniczych i zestawieniach katalogowych grodzisk wczesnośredniowiecznych, w których Zamczysko wymieniane było wśród
najważniejszych założeń obronnych międzyrzecza Wisły
i Brdy (Antoniewicz-Wartołowska 1964, mapa IIF nr 55;
Kuszewska 1965, 284; Podwińska 1971, 96; Guldon,
Powierski 1974, 66; Potemski 1978, 179; Kowalczyk
1987; Dygaszewicz 1992, 82–83; Bienias 1993; Jaskanis
1998, 29) Odrębne miejsce wśród opracowań materiałów źródłowych z Zamczyska zajmuje grób popielnicowy
Mimo pewnych wątpliwości co do oceny wiarygodności
tego znaleziska, a zwłaszcza jego lokalizacji Helena Zoll-Adamikowa włączyła go do swojego opracowania wczesnośredniowiecznych cmentarzysk ciałopalnych z ziem
polskich (Zoll-Adamikowa 1975, 273) Zasadne zastrzeżenia odnośnie wartości poznawczej materiałów ceramicznych, a w szczególności tych pochodzących z badań
przedwojennych, wyrażał również Michał Parczewski
Według niego przechowywany w muzeum toruńskim materiał źródłowy pozyskany został z nawarstwień osady
Na podstawie wykonanej szczegółowej analizy ułamków
naczyń wczesnośredniowiecznych (z podgrodzia oraz
grobu ciałopalnego) i po uwzględnieniu skorygowanej
chronologii ostróg żelaznych badacz ten zaproponował
przesunięcie datowania zespołu źródeł na 2 połowę VII–
–VIII wieku (Żak, Maćkowiak-Kotkowska 1988, 336–337;
Parczewski 1988, 196–197)
Początek lat 90 XX wieku otworzył kolejny rozdział
w badaniach grodziska W roku 1991 przeprowadzono
na tym terenie badania powierzchniowe w ramach programu Archeologicznego Zdjęcia Polski (Dygaszewicz
1992, 102; 1994, wykaz stanowisk) Samo grodzisko
w Zamczysku zostało wpisane do projektu weryfikacji grodzisk z obszaru lewobrzeża Wisły, realizowanego
pod kierunkiem W Chudziaka przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnografii UMK w Toruniu W roku 1993 przeprowadzono na grodzisku dwudniowe
badania sondażowo-weryfikacyjne, których celem było przede wszystkim uściślenie chronologii stanowiska
oraz określenie jego funkcji, ponieważ istniały uzasadnione wątpliwości co do właściwej interpretacji chronologicznej odsłoniętych reliktów wału (Chudziak 1994b,
44–46) Na podstawie uzyskanych wyników oraz ponownie dokonanej krytycznej analizy ułamków ceramiki
pochodzących z wcześniejszych badań, w tym danych
archiwalnych, postawiono pod znakiem zapytania do-

tychczasowe poglądy odnośnie genezy grodu i datowania jego pozostałości Za mało wartościowe i niepewne
zostały uznane podstawy źródłowe, na których opierano
wszystkie wcześniejsze ustalenia chronologii grodziska
Uznano również za nieprzekonujące i mało wiarygodne
próby łączenia z okresem wczesnośredniowiecznym odkrytych na grodzisku reliktów wału Z uwagi na zalegający w ich obrębie niemal wyłącznie materiał źródłowy
z wczesnej epoki żelaza powstanie tych nawarstwień
powiązano z procesami destrukcji zabudowy i elementów obronnych grodu kultury łużyckiej W ten sposób
podważono powszechne w starszej literaturze przedmiotu przekonanie o funkcjonowaniu w tym miejscu grodu także w starszych fazach wczesnego średniowiecza
Zamiast tego sformułowano hipotezę dotyczącą istnienia tu bliżej nieokreślonej pod względem funkcji osady
otwartej wykorzystującej naturalne walory obronne tego
miejsca, powiązanej bezpośrednio z tzw podgrodziem
(Chudziak 1994b, 50–51; 1996, 23, Wykaz stanowisk,
226) Pogląd ten nie znalazł od razu pełnej akceptacji
i w kolejnych opracowaniach Zamczysko pojawiało się
w zestawieniach grodów wczesnośredniowiecznych lub
domniemanych grodzisk (Jaskanis 1998, 29; Wilke 1998,
189, 192–193, 197; Dulinicz 2001, 253; Janowski 2005,
271–273) W ostatnim czasie jednak postrzeganie tego
miejsca uległo zmianie Na jego naturalne walory obronne jako ważnego punktu w topografii tego terenu, dominującego nad doliną Wisły, zwrócił uwagę W Chudziak
stojąc na stanowisku, że jego funkcje należy postrzegać
w kategoriach symboliczno-ideowych Natomiast bez
zmian pozostała wcześniejsza opinia o braku podstaw
do uznania tego miejsca za wczesnośredniowieczny
obiekt obronny (Chudziak 2017, 121, 123) Wciąż aktualne pozostają wnioski odnośnie datowania położonej
u stóp wzniesienia osady tzw podgrodowej (stanowisko 114), której istnienie powiązano z najstarszą fazą
zasiedlenia Pomorza (VII–VIII wiek) (Parczewski 1988,
196, tabl 80, ryc 7–13; Dulinicz 2001, 253; Weinkauf
2013; 2016, 12)

Zakres prac badawczych
Pierwsze odkrycia archeologiczne w Bydgoszczy-Zamczysku miały miejsce w roku 1881 Prowadzone przez
członków Towarzystwa Historycznego w Bydgoszczy (Historischer Verain zu Bromberg) prace wykopaliskowe pozwoliły zadokumentować kilka grobów kultury łużyckiej
na południowym stoku cypla morenowego Kolejne prace
badawcze mające charakter prospekcji powierzchniowej
zostały przeprowadzone przez K Kothego w roku 1910
i 1912 Zakres tych badań nie jest znany
Pierwsze prace wykopaliskowe przeprowadzone
przez J Delektę miały miejsce w 1938 roku Na podstawie nielicznych zachowanych planów i notatek podjęto
próbę rekonstrukcji siatki wykopów, opartej na podzia-
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3. Bydgoszcz-Zamczysko (stanowisko 70)

Ryc. 3.6. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska z siatką wykopów z badań w latach 1961–1962 (wg Potemski,
Wilke 1967, ryc. 2) (rys. P. Banasiak, J. Bojarski)
Fig. 3.6. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Stronghold contour map with 1961–1962 excavation unit network (based on Potemski, Wilke 1967,
fig. 2) (drawn by P. Banasiak, J. Bojarski)

le całej powierzchni grodziska na prostokątne działki
o wymiarach 7  5 m, oznaczone w poziomie literami
od A do I, a w pionie cyframi od 1 do 8 (Potemski, Wilke 1967, 6; ryc 32) Nie wiadomo jednak jak wyglądała
dokładna lokalizacja wykopów, ani jak dużą powierzchnię stanowiska nimi objęto Z wypowiedzi autora, notatek prasowych, fragmentów zachowanej dokumentacji
oraz zdjęcia z Dziennika Bydgoskiego z 1938 roku można
domyślać się, że badaniami objęto strefę położoną przy
krawędzi oraz większą część majdanu Szacunkowe wyliczenia wskazują, że prawdopodobnie założono 17 wykopów o wymiarach 7  5 m każdy, co daje łącznie około
6 arów powierzchni (Janowski 2015, 271–273)
Przeprowadzone w latach 40 XX wieku wizytacje
ograniczyły się do zebrania, z powierzchni stanowiska
i terenu otaczającego, fragmentów naczyń oraz kości
zwierzęcych, które trafiły do Muzeum w Bydgoszczy
Następne tak duże badania wykopaliskowe przeprowadzono w latach 1961–1962 Za główny cel postawiono sobie potwierdzenie datowania obiektu na najstarszą
fazę wczesnego średniowiecza oraz dokładne namierzenie wykopów J Delekty i odkrytych reliktów wału

W tym celu wykonano plan sytuacyjno-wysokościowy
z podziałem na ary, na który po zakończeniu prac terenowych nałożono zrekonstruowaną siatkę wykopów
z 1938 roku (ryc. 3.7) W ramach wyznaczonych arów
wytyczono dwa pasy wykopów, którymi przecięto majdan grodziska po linii N–S i E–W (ślady widoczne na
zdjęciach lotniczych) Eksplorowano działki o wymiarach
4,5  4,5 m, oddzielone świadkami o szerokości 0,5 m
W roku 1961 przebadano 13 takich działek rozmieszczonych w środkowej strefie majdanu, natomiast w kolejnym sezonie rozpoznaniem objęto również partię brzeżną majdanu, na której założono kolejne wykopy wpisane
w osiem ćwiartek arowych Dodatkowo wytyczono dwa
wykopy sondażowe: jeden o długości 18 m i szerokości
2 m, na osi przecinającej południową część grodziska
(wykop X), drugi zaś w południowo-wschodniej części
stanowiska, w miejscu połączenia majdanu z trzonem
wysoczyzny (wykop Y); wykop ten miał długość 40 m
przy szerokości 2 m Kolejne dwa wykopy o wymiarach 4,5  4,5 m, rozdzielone świadkiem, zlokalizowano w północno-zachodniej ćwiartce grodziska Łącznie
w czasie badań eksploracji podlegało 545 m2, co stanowi
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Ryc. 3.7. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Szkic rekonstrukcyjny przebiegu elementów obronnych grodziska opracowany przez G. Wilkego z rekonstrukcją siatki arowej z badań J. Delekty (wg Potemski, Wilke 1967, ryc. 32); a – zarejestrowane relikty wału, b – lokalizacja przekrojów,
c – przebieg linii wału, d – przebieg fos, e – granica stanowiska (rys. W. Miłek)
Fig. 3.7. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Reconstruction drawing of the course of stronghold defensive elements made by G. Wilke, with
a reconstruction of the grid of Jacek Delekta’s exploration (based on Potemski, Wilke 1967, fig. 32); a – recorded rampart relics,
b – cross-sections location, c – rampart line, d – moat line, e – site boundary (drawn by W. Miłek)

około 30% powierzchni grodziska22 W znacznej części
wykopy nakładały się na powierzchnię przebadaną przez
J Delektę w 1938 roku Efektem prac było zadokumentowanie odsłoniętych pozostałości wałów obronnych,
dwóch linii fos oraz tzw przedwala, a także uzyskanie
podstaw do przybliżonej lokalizacji wykopów z badań
J Delekty (ryc. 3.7)
W trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych
w roku 1993 założono cztery wykopy sondażowe Głównym celem badań, oprócz potwierdzenia wczesnośreMniejszą powierzchnię wykopów, równą 4,25 ara, podał w swoim
artykule W Chudziak (1994, 46); prawdopodobnie nie uwzględnił w swoich wyliczeniach powierzchni rowów sondażowych Nieznacznie większą
powierzchnię przebadanego obszaru przytoczył A Janowski Według jego wyliczeń wyeksplorowano 579 m2 grodziska (Janowski 2005, 271)
22

dniowiecznej chronologii grodziska i odsłonięcia reliktów
zabudowy z tego okresu, było namierzenie wykopów
z lat 60 XX wieku i naniesienie ich na nowo sporządzony plan hipsometryczny stanowiska (ryc. 3.8) W związku z tym wykopy założono tak, aby uchwycić przebieg
konstrukcji obronnych wału w strefie krawędziowej majdanu, a jednocześnie przeciąć linię wykopów Cz Potemskiego Sondaże 1/93, 2/93 i 4/93 – umieszczone na
jednej linii – wytyczono prostopadle do krawędzi majdanu w części SW, natomiast wykop 3/93 zlokalizowano w partii północnej, stycznie do magistrali badawczej
z badań wcześniejszych W sumie powierzchnia wykopów wyniosła 32,5 m2 Następne prace badawcze ograniczały się wyłącznie do prospekcji powierzchniowej terenu stanowiska i jego otoczenia
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Ryc. 3.8. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska z wykopami z lat 1961–1962 i 1993 oraz uchwyconą linią fosy
(Chudziak 1994b) (rys. W. Miłek na podstawie planu E. Kujawskiego z 1985 r.)
Fig. 3.8. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Stronghold contour map of 1961–1962 and 1993 excavation units with the moat line (Chudziak 1994b)
(drawn by W. Miłek based of map E. Kujawski, 1985)

Stratygrafia kulturowa
i pozostałości zabudowy
Najwięcej informacji na temat stratygrafii stanowiska
dostarczyły badania prowadzone w latach 1961–1962
Przebadano wówczas znaczną powierzchnię grodziska
dokumentując układ nawarstwień w dwóch zasadniczych
przekrojach na linii N–S i E–W oraz w dodatkowym
przekroju przecinającym partię SE w miejscu styku wzgórza z wąskim grzbietem cypla wysoczyznowego Na całej powierzchni stanowiska zalegała jednolita warstwa
humusu, jednocześnie stanowiąca warstwę kulturową,
której powstanie powiązano z degradacją pozostałości

zabudowy oraz elementów obwałowań grodu Miąższość
warstwy była mniej więcej jednakowa w strefie majdanu
i wynosiła około 35–40 cm Jedynie w obniżonej partii
południowo-wschodniej zwiększała się do 60–70 cm
Na jej strukturę oprócz próchnicznej ziemi składały się
szary piasek, spalenizna i węgle drzewne W jej obrębie
zalegały ułamki naczyń kultury łużyckiej oraz dziesięciokrotnie mniej liczne fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej (ryc. 3.9) Bezpośrednio pod tą warstwą występowały stropy jam kulturowych, a na obrzeżach majdanu
relikty domniemanego wału oraz równoległej do niego
dookolnej fosy Wśród jam o charakterze mieszkalnym
czy ogólnie gospodarczym znajdowały się również groby
ciałopalne, na co wskazują publikowane o nich wzmian-
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Ryc. 3.9. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Wybór ceramiki z warstwy I z ara 95 i 105/1962 (wg Potemski, Wilke 1967, ryc. 20 i 21)
(rys. W. Miłek)
Fig. 3.9. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. A selection of pottery items from layer I ares 95 and 105/1962 (based on Potemski, Wilke 1967,
figs. 20 and 21) (drawn by W. Miłek)

ki oraz zachowane rysunki (np grób 1 odkryty przez
J Delektę w wykopie E5 zlokalizowanym w środkowej partii majdanu; Potemski, Wilke 1967, 7, 9; ryc 5,
6) Brak niestety pewności, czy inne obiekty grobowe,
w tym datowane na okres wczesnego średniowiecza zarejestrowane podczas tych badań, należy łączyć z grodziskiem (por zastrzeżenia co do wiarygodności opisów, na
metryczkach materiałów źródłowych)
Relikty zabudowy: szereg jam osadniczych związanych z najstarszym etapem użytkowania stanowiska odsłonięto podczas badań prowadzonych w latach
1961–1962 W sumie zadokumentowano 15 obiektów
skupionych w strefie obiegającej pusty majdan – w części zachodniej (ary: 54, ćw C, D; 55, ćw C), w części
północnej (ary: 95, ćw D; 105, ćw B)23 oraz w części E
grodziska (ar 57, ćw C i D) Nie odkryto śladów zabudowy w partii południowej stanowiska Z opisu można
wnosić, że były to jamy o charakterze gospodarczym,
prawdopodobnie paleniska, charakteryzujące się podobną wielkością i strukturą nieckowatego wypełniska, na
którą składały się szara ziemia wymieszana ze spalenizną, czasem popiołem i węglami drzewnymi Materiał
źródłowy pozyskany z jam stanowiła wyłącznie ceramika
kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza oraz pojedyncze przedmioty wydzielone, także datowane na ten okres
(Potemski, Wilke 1967, 46–50; ryc 27, 29) W środkowej partii majdanu, lekko obniżonej (ar 75, ćw D),
znajdował się obiekt, który zinterpretowano jako studnia
(ryc. 3.10) Zarejestrowano ją w roku 1938 i ponownie
odkryto w 1961 roku W rzucie miała ona owalny zarys
i wymiary 2,20  2,70 m Właściwy kształt na niższym
poziomie zbliżony był do koła o średnicy 2 m Wypełnisko obiektu miało lejowaty przekrój, ze schodkowato
23
W opracowaniu wyników badań na rycinach i w tekście błędnie
zapisano numer ara – zamiast 105 jest 115 (Potemski, Wilke 1967, 22;
ryc 19)

zwężającymi się ścianami Płaskie dno znajdowało się na
głębokości 2,8 m od powierzchni W dwuwarstwowym
zasypisku zarejestrowano nieliczny materiał ruchomy,
przede wszystkim z wczesnej epoki żelaza, chociaż kilka
fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych odkryto
w obu partiach wypełniska
Relikty umocnień: na pozostałości fortyfikacji grodu
składały się trzy elementy umocnień, które odtworzono
na podstawie badań przedwojennych i prac realizowanych na początku lat 60 XX wieku Zasadniczą część
stanowił wał drewniano-ziemny, którego przebieg uchwycił w swoich wykopach J Delekta Najlepiej zachowany
był fragment zadokumentowany w północnej partii grodziska, w wykopach oznaczonych na rysunkach J Delekty jako 6C, 7C i 7D (ryc. 3.11) Odsłonięto w tym
miejscu spalone bierwiona drewniane zalegające po łuku
równolegle do krawędzi majdanu Tworzyły one w miarę
regularną konstrukcję z luźno powiązanych ze sobą belek układanych wzdłuż i w poprzek biegu wału W sposobie ułożenia belek dostrzeżono modułową budowę,
którą określono jako rusztowo-„kesonową” Poszczególne
moduły wznoszone miały być z kilku (czterech?) legarów o długości od 2,00 do 2,50 m, na których układano o połowę krótsze bierwiona poprzeczne, przeplatane
ze sobą (takiego sposobu układania można domyślać się
na podstawie zachowanych rysunków) Pełna szerokość
tej konstrukcji wynosiła około 1,8–2,0 m Niestety, nie
zachowały się informacje dotyczące jej wysokości, ilości
warstw przekładki, ani sposobu powiązania Z opisów
i dokumentacji wynika, że przestrzenie między belkami
przesypywane były ziemią, gliną i kamieniami Prawdopodobnie całość konstrukcji stabilizowały wbijane pionowo słupy, o których Autor badań wspomniał w notatce
prasowej, używając na określenie wału terminu konstrukcja słupowo-plecionkowa (Klessa 1938b) Pozostałości
konstrukcji wału, ale znacznie słabiej zachowane, uchwycono także w części zachodniej (odcinki 2B, 4A–5A) oraz
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3. Bydgoszcz-Zamczysko (stanowisko 70)

Ryc. 3.10. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Studnia odkryta w 1938 i 1961 roku – ar 75D/1961 (rys. B. Marcinkiewicz i A. Olejnik; archiwum
MLW w Bydgoszczy)
Fig. 3.10. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. A well discovered in 1938 and 1961 – are 75D/1961 (drawn by B. Marcinkiewicz, A. Olejnik,
records of LWM in Bydgoszcz)
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Fig. 3.11. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Relics of burnt rampart structure discovered by Delekta (based on Potemski, Wilke 1967, fig. 7) (drawn by W. Miłek)

Ryc. 3.11. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Relikty spalonej konstrukcji wału odkryte przez J. Delektę (wg Potemski, Wilke 1967, ryc. 7) (rys. W. Miłek)

3. Bydgoszcz-Zamczysko (stanowisko 70)

Ryc. 3.12. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Profil północny działek C i D ara 53 (wg Potemski, Wilke 1967, ryc. 15); I – czarny piasek (humus),
A – czarny piasek przemieszany z polepą i gliną, B–D – szary piasek przemieszany z drobnymi bryłkami polepy i gliny oraz węgli
drzewnych, II, III, IV – piasek przemieszany z gliną silnie sprażoną w ogniu i sprasowanymi węglami drzewnymi, V – żółtozielona
glina z soczewkami piasku (calec), VI – żółty piasek (calec) (rys. W. Miłek)
Fig. 3.12. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Northern profile of are 53 quarters C and D (based on Potemski, Wilke 1967, fig. 15); I – black
sand (humus), A – black sand mixed with threshing floor and clay, B–D – grey sand mixed with small lumps of threshing floor, clay
and charcoal II, III, IV – sand mixed with strongly heated clay and pressed charcoals, V – yellow green clay with sand lenses (virgin
soil), VI – yellow sand (virgin soil) (drawn by W. Miłek)

przeciwległej, wschodniej partii grodziska (wykop 2H)
Tak dobrze czytelnej konstrukcji nie udało się już odsłonić podczas kolejnych badań (ryc. 3.12) Zarejestrowano
jedynie przy zachodniej (ar 53D i 54C) oraz wschodniej
(ar 58C) krawędzi majdanu pas ciemnoszarego piasku,
przemieszanego ze sprażoną w ogniu gliną i kamieniami
W jego obrębie uwidaczniały się smugi spalonego całkowicie i sprasowanego do grubości 0,01–0,02 m drewna,
pochodzącego z bierwion stanowiących pierwotnie konstrukcję wału Pojedynczo występowały większe fragmenty zwęglonych belek o średnicy 0,08–0,10 m Ślady drewna układały się wzdłuż i w poprzek linii wału, tworząc
luźny ruszt Na podstawie obserwacji stratygrafii stwierdzono, że stopa wału posadowiona została w specjalnie
przygotowanym wkopie fundamentowym o wannowatym
przekroju, którego szerokość wynosiła średnio 2,4 m,
a głębokość mierzona od powierzchni terenu dochodziła
do 1,5 m (ar 54C, 58C i wykop Y, odcinek B) (ryc. 3.13)
Na przedpolu wału, od strony zewnętrznej znajdowało się „przedwale” (Potemski, Wilke 1967, 54–55)
Tak określono w opracowaniach wyników badań pseudo-nasyp piaszczysto-gliniasty uchwycony w wykopie 53D
i 58C, który oddzielał wkop fundamentowy wału od fosy,
stanowiącej najbardziej zewnętrzny pierścień umocnień
grodu (ryc. 3.12) Wysokość tego pseudo-wału mierzona
od dna wkopu wynosiłaby 0,30–0,50 m, a szerokość od
0,90 do 1,20 m Wydaje się, że błędnie zinterpretowano
naturalny pas terenu, który pozostał po wybraniu z obu
jego stron ziemi Nie ma więc podstaw do używania wobec tego naturalnego tworu miana wał, czy przedwale
Właściwy wał drewniano-ziemny, którego resztki spa-

lonej konstrukcji odsłonięto na obrzeżach majdanu, zamykał z każdej strony obszar wzgórza Z rekonstrukcji
wykonanej na planie warstwicowym stanowiska, na którym uwzględniono wyniki badań J Delekty (Potemski,
Wilke 1967, ryc 32) wynika, że zamykał on majdan po
linii nieregularnego sześcioboku, o lekko zaokrąglonych
narożnikach (ryc. 3.7) Od strony zewnętrznej otaczała go, wcięta tarasowato w naturalne podłoże wzgórza,
sucha fosa Stanowiła nie tylko dodatkowy pierścień
obronny, ale miała za zadanie zwiększać różnicę wysokości między zewnętrzną stopą wału a jego koroną,
a tym samym obniżać podejście pod wał Przebieg fosy
zadokumentowano podczas badań prowadzonych przez
MLW w Bydgoszczy (ar 53C–D, 105D, 58D oraz wykop
X i Y, działka B), a dodatkowo jej obecność potwierdzono również w 1993 roku (sondaże 3 i 4/93) (ryc. 3.14)
Na całej długości miała podobną szerokość i strukturę
wypełniska Składały się na nią nieckowato zalegające
w jej obrębie warstwy związane z użytkowaniem rowu (warstwy II i III powstałe z osuniętego do wnętrza
fosy części rumowiska wału) oraz warstewki piasku
o charakterze niwelacyjnym (warstwy A–D) (ryc. 3.12)
Szerokość fosy uchwycona na linii cięć profilowych wynosiła od strony zachodniej i północnej od 2,5 do 3 m,
natomiast w części wschodniej i południowej od 5 do
ponad 6 m (wykop X) (ryc. 3.15) Miąższość jej mierzona w stosunku do krawędzi majdanu wynosiła od
1,5 do 2,6 m Materiał źródłowy zalegał we wszystkich
warstwach stwierdzonych w jej wnętrzu Przeważały
fragmenty naczyń ceramicznych z wczesnej epoki żelaza,
które występowały i w górnej partii zasypiska i w spągu,
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Fig. 3.13. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Northeastern profile of Y/1962 excavation unit (drawn by A. Olejnik, records of LWM in Bydgoszcz (edited W. Miłek)

Ryc. 3.13. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Profil NE wykopu Y/1962 (rys. A. Olejnik, archiwum MLW w Bydgoszczy) (oprac. W. Miłek)

3. Bydgoszcz-Zamczysko (stanowisko 70)

Ryc. 3.14. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Profil E fosy, wykop 3/93; 1 – humus, 2 – ciemnoszary piasek (w-wa II), 3 – brunatno-szary piasek
(w-wa III), 4 – brunatny piasek ze śladami przepalenia, 5 – brunatny piasek ze spalenizną i grudkami polepy, 6 – szarobrunatny
piasek, 7 – jasnożółty piasek, 8 – szarożółty piasek, 9 – żółty piasek (calec) (rys. J. Łukasiak, W. Miłek)
Fig. 3.14. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Moat eastern profile, excavation unit 3/93: 1 – humus, 2 – dark grey sand (layer II), 3 – brownish
grey sand (layer III), 4 – brown sand with traces of firing, 5 – brown sand with burnt matter and lumps of threshing floor,
6 – brownish grey sand, 7 – light yellow sand, 8 – yellow grey sand, 9 – yellow sand (virgin soil) (drawn by J. Łukasiak, W. Miłek)

natomiast nieliczne fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych zarejestrowano prawie wyłącznie w górnej
partii fosy (ryc. 3.16)
Od strony południowo-wschodniej, w miejscu łączącym wzgórze grodowe z pozostałą partią cypla, znajdowała się dodatkowa fosa poprzeczna Zarejestrowano
ją w wykopie Y na odcinku C (ryc. 3.13) Jej szerokość
w górnej partii mierzyła około 4 m, przy dnie zwężała się do 3 m W przekroju miała kształt wannowaty i głębokość około 1 m Prawdopodobnie wykopano
ją, aby odciąć jedyne dogodne podejście do grodu
Z dokumentacji profilu wykopu Y wynika, że od fosy
dookolnej dzieliła ją odległość 8 m

zują na to przechowywane w Muzeum Okręgowym
w Toruniu materiały źródłowe zaopatrzone w metryczki z napisem „osada”, „podgrodzie” czy „Zamczysko II”
Tylko jeden zespół ceramiki został przyporządkowany do
obiektu 7 (ryc. 3.17) Problematyczną kwestią pozostaje
istnienie odkrytego w trakcie tych samych badań cmentarzyska ciałopalnego z okresu wczesnego średniowiecza (Zielonka 1959b, 400; Zoll-Adamikowa 1975, 273)
Enigmatyczne informacje wskazują na znalezienie w bliżej nieokreślonym miejscu osady(?) grobu ciałopalnego
jamowego, zawierającego fragmenty naczynia ceramicznego i ostrogę żelazną oraz przepalone kości Okoliczności tego odkrycia czynią wątpliwym wiarygodność tego
jednostkowego pochówku

Zaplecze osadnicze
Przestrzennie powiązana z osadą położoną na szczycie
wzgórza była osada ulokowana po zachodniej stronie
grodziska (stanowisko 114) Zajmowała ona fragment
piaszczystej półki (terasy) bezpośrednio przyległej do
podstawy cypla wysoczyznowego, będąc w naturalny sposób ograniczona skarpami od strony południowej, zachodniej i północnej W trakcie prowadzonych
w 1938 roku badań wykopaliskowych na grodzisku,
przebadano również jakąś część osady Pośrednio wska-

Chronologia
W starszej literaturze przedmiotu grodzisko datowane
było ogólnie na okres wczesnego średniowiecza (Łęga
1930) Przedwojenne badania J Delekty dostarczyły
jednak dowodów na obecność w tym miejscu pozostałości osadnictwa zarówno z wczesnej epoki żelaza, jak
i z wczesnego średniowiecza Wyniki jego badań, choć
nie opublikowane świadczyłyby, że z wczesnej epoki żelaza pochodzą relikty wału grodu oraz dookolnej fosy
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Fig. 3.15. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Moat eastern profile, excavation unit X/1962 and ar 55 (drawn by A. Olejnik, records of LWM in Bydgoszcz) (edited W. Miłek)

Ryc. 3.15. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Profil E fosy, wykop X/1962 i ar 55 (rys. A. Olejnik, archiwum MLW w Bydgoszczy) (oprac. W. Miłek)

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Z tym horyzontem chronologiczno-kulturowym powiązano także odkryte w brzeżnej partii majdanu jamy kulturowe oraz pozostałości studni znajdujące się bliżej jego
środka Bardziej złożona wydaje się kwestia datowania
młodszego etapu użytkowania tego miejsca We wszystkich starszych opracowaniach grodzisko w Zamczysku
datowano na okres od połowy VI do połowy IX, ewentualnie połowy X wieku Taką chronologię stanowiska,
uzasadnioną wynikami analizy znalezionych w nawarstwieniach i reliktach umocnień obronnych fragmentów
naczyń, wielokrotnie przytaczano we wcześniejszej literaturze przedmiotu, wspierając się również argumentem
odkrycia w Zamczysku czterech, stosunkowo wcześnie
datowanych, żelaznych ostróg z haczykowatymi zagięciami do wnętrza (Leciejewicz 1959, Potemski, Wilke 1967,
56–57; Wilke, Potemski 1985, 25; Wilke 1991, 56) Łączono je w ten sposób z grodziskiem choć wszystkie znalezione zostały zapewne na pobliskiej osadzie podgrodowej Najdobitniej wyrazili to Cz Potemski i G Wilke
słowami: obok ceramiki z najstarszych faz okresu wczesnego średniowiecza stwierdzono tutaj trzy ostrogi z połowy VI wieku i jedną z pierwszej połowy IX wieku n.e.,
które wyznaczają w przybliżeniu dolną i górną granicę
chronologiczną grodu (Potemski, Wilke 1967, 58) Pogląd
ten zakwestionował W Chudziak, który podważył tezę
dotyczącą wczesnośredniowiecznej metryki grodziska
(Chudziak 1994) W trakcie badań prowadzonych na
początku lat 60-tych pozyskano w sumie około 170 fragmentów naczyń ceramicznych z wczesnego średniowiecza, w tym 43 wylewy zalegające w różnych pozycjach
stratygraficznych, zawsze w kontekście dominujących
z reguły materiałów ceramicznych z wczesnej epoki żelaza Część z odkrytych ułamków naczyń występujących
w zasypisku obu fos, reliktach spalonej konstrukcji wału, czy studni, znajdowała się na złożu wtórnym, gdzie
trafiła w wyniku prac ornych oraz powtórnego odkrywania tej samej powierzchni stanowiska (ryc. 3.16) Jedynie w humusie natrafiono na większy zespół liczący
około 30 fragmentów naczyń Nie ma zatem wystarczających argumentów aby wiązać je bezpośrednio z reliktami grodu Prawdopodobnie istniejąca we wczesnym
średniowieczu zabudowa miała nietrwały (tymczasowy)
charakter lub uległa całkowitemu zniszczeniu w wyniku procesów erozji i niwelacji wzgórza Nie można jednak wykluczyć, że wykorzystywano również pochodzący
z poprzedniego okresu użytkowania tego miejsca dookolny rów oraz studnię, w obrębie których wystąpiły ułamki naczyń wczesnośredniowiecznych Pośrednio wskazuje na to analiza radiowęglowa próbki węgli drzewnych
pobranych z wypełniska fosy z wykopu eksplorowanego w 1993 roku (ryc. 3.18) Uzyskana data mieści się
w przedziale 490–613 cal AD przy prawdopodobieństwie 68,2% Byłby to zatem punkt wyjścia do dyskusji
nad określeniem początku zasiedlenia tego miejsca we
wczesnym średniowieczu, jak również ogólnych ram cza124
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3. Bydgoszcz-Zamczysko (stanowisko 70)

Ryc. 3.16. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Wybór ceramiki z badań w 1993 roku: a–e, g – fragmenty naczyń
z wczesnej epoki żelaza; f, h, i – fragmenty naczyń wczesnośredniowiecznych (wg Chudziak 1994b)
Fig. 3.16. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. A selection of pottery items from 1993 excavations: a–e, g – early Iron
Age vessel fragments; f, h, i – early mediaeval vessel fragments (based on Chudziak 1994b)

sowych Dotychczas podstawą periodyzacji były jedynie
wnioski wypływające z analizy cech technologiczno-stylistycznych fragmentów naczyń ceramicznych Jednak
pozyskany zbiór ceramiki jest niejednorodny, co w znaczącym stopniu wpływa na dokładność i wiarygodność
tak wykonanego datowania Większość ułamków naczyń
ceramicznych zalegających przede wszystkim w warstwie
humusu oraz w górnej partii wypełniska fosy łączyć
można z najstarszym horyzontem rozwoju garncarstwa
wczesnośredniowiecznego w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej (2 połowa VII–VIII wiek) Szczególne znaczenie
ma obecność w omawianym zespole niezdobionych naczyń ręcznie lepionych i przykrawędnie obtaczanych
(Potemski, Wilke 1967, 50–51; ryc 20, 21) (ryc. 3.9)
Pod względem stylistyczno-morfologicznym wyróżniają
się dwa typy garnków: 1) słabo profilowane i słabo wydęte naczynia esowate o nieznacznie wychylonym wylewie z prosto uciętym brzegiem, zbliżone do naczyń typu
praskiego oraz 2) baniaste z krótkim kątowo odgiętym na
zewnątrz wylewem i prostą lub zaokrągloną krawędzią,
które nawiązują do form typu A–B/Sukow (Łosiński,

Rogosz 1983, 203) oraz typu Feldberg (odmiana a)
rozpowszechnionych na obszarze Pomorza w 2 połowie VII–VIII wieku (Łosiński 1972, 52–62) Mają one
również swoje liczne odpowiedniki w seriach naczyń
pochodzących ze stanowisk zlokalizowanych w strefie
chełmińsko-dobrzyńskiej, datowanych na ten sam okres
(Chudziak 1991, 118–120; Weinkauf 2015, 82) Serię
tych naczyń można zsynchronizować z materiałem przypisanym do osady podgrodowej (ob 7, stanowisko 114;
Weinkauf 2016) (ryc. 3.17) Pojedyncze ułamki naczyń
częściowo obtaczanych w tym, zdobione na górnej partii
brzuśca pasmami linii wykonanych grzebykiem reprezentują bardziej progresywny nurt garncarstwa (Chudziak
1994b, 50) (ryc. 3.16: f, h) Również w tym przypadku
materiału źródłowego nie udało się przyporządkować do
odkrytych reliktów zabudowy, gdyż zalegały one w humusie i w zasypisku fos, najczęściej w partii stropowej
Z uwagi na podobieństwa stylistyczno-morfologiczne
zaliczono je do naczyń reprezentujących młodszy nurt
garncarstwa pomorskiego reprezentowany przez formy
typu D/Menkendorf, datowane od 2 połowy VIII do
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 3.17. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 114. Obiekt 7/1938 – wybór fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych; a–d – GT I; e–s
– GT II (wg Weinkauf 2016, tabl. VII)
Fig. 3.17. Bydgoszcz-Zamczysko, site 114. Feature 7/1938 – a selection of early mediaeval vessel fragments; a–d – GT I; e–s – GT II
(according to Weinkauf 2016, table VII)
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3. Bydgoszcz-Zamczysko (stanowisko 70)

połowy IX wieku (Łosiński 1972, 41; Łosiński, Rogosz
1986, 55; Weinkauf 2015, 85) Obecność obu nurtów
garncarstwa, niewykluczone, że ze sobą czasowo współwystępujących wskazywałoby, że omawiane stanowisko
należałoby datować zasadniczo na okres od 2 połowy
VII do połowy IX wieku
Istotne znaczenie dla potwierdzenia jego chronologii,
aczkolwiek tylko pośrednie24, mają znalezione na osadzie
trzy żelazne ostrogi z zaczepami haczykowatymi zagiętymi do wewnątrz (ryc. 3.19: p–r) Z uwagi na krótkie ramiona kabłąka zaliczono je do technotypu III: 2, odmiany
A w klasyfikacji Jana Żaka (Żak 1959; Żak, MaćkowiakKotkowska 1988) Charakteryzuje je półkolisty kabłąk
wykonany z trójkątnej w przekroju poprzecznym
sztabki i bodźce w formie wydłużonego ostrosłupa lub
stożka (Weinkauf 2013, 166–167; tab 2; ryc 6: b, e,
g; Weinkauf 2016) Ostrogi krótko kabłąkowe odmian
A–B datuje się według nowszych ustaleń od 1 połowy VII do schyłku IX wieku (Parczewski 1988, 46–47;
Poleski 1992, 24), co dobrze koresponduje z chronologią większości materiałów ceramicznych Czwarta ostroga zaliczona do odmiany E technotypu III: 2
(Weinkauf 2013, ryc 6: a; 2016) (ryc. 3.18: s), stanowi młodszy wariant tego rodzaju ostróg i datowana jest
na schyłek VIII–IX wieku (Wachowski 1991, 91–92)
Nie jest również wykluczone dłuższe użytkowanie tego
miejsca w 2 poł X–XII w , na co wskazywałyby pojedyncze ułamki naczyń obtaczanych całkowicie na kole garncarskim znalezione na powierzchni stanowiska (Chudziak 1996, 226, Wykaz stanowisk)
Większą wiarygodność mają ustalenia dotyczące
datowania osady usytuowanej bezpośrednio na zachód
od omawianego stanowiska Na podstawie analizy stylistyczno-technologicznej ułamków naczyń pochodzących
przede wszystkim z obiektu 7 jej chronologię określono
na 2 połowę VII–VIII wiek (Parczewski 1988, 196, tabl 80; ryc 7—13) Do trochę innych wniosków doszedł
M Weinkauf, który zespół ten datował na koniec VIII–połowę IX wieku (Weinkauf 2016, 12; tabl VII) Biorąc pod
uwagę całość materiałów występujących w nawarstwieniach osady, w tym znalezione na tym stanowisku trzy
ostrogi żelazne, funkcjonowanie osiedla można datować
na 2 połowę VII–IX wieku (ryc. 3.19) Na podstawie analizy naczynia ceramicznego i ostrogi żelaznej pochodzącej
z grobu jego chronologię określono na I fazę periodyzacji wczesnośredniowiecznych obrzędów pogrzebowych,
która wg H Zoll-Adamikowej przypada na VII–VIII wiek
(Zoll-Adamikowa 1988, 194; Dulinicz 2001, 204–205)

Archiwum
Dokumentacja z badań przedwojennych J Delekty zaginęła Materiały dokumentacyjne z badań Cz Potemskie24

W starszej literaturze ostrogi te niekiedy łączono z grodziskiem.

Ryc. 3.18. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 70. Data radiowęglowa próby
węgli z wykopu 3/93, warstwa IV, wykonanej w laboratorium C14 Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Fig. 3.18. Bydgoszcz-Zamczysko, site 70. Radiocarbon dating of
charcoal sample from excavation unit 3/93, layer IV,
performed by C14 laboratory of the Silesian University of
Technology in Gliwice

go przechowywane są w MLW w Bydgoszczy, natomiast
z badań prowadzonych w 1993 roku w archiwum WKZ
w Bydgoszczy oraz w IA UMK w Toruniu

Zbiory
Koniec XIX/początek XX wieku: 12 fragm ceramiki
i przedmiot kamienny (MOB/A – nr inw 222, 287, 323,
MLW w Bydgoszczy)
n Badania 1938 rok: brak dokładnych danych o liczbie
i miejscu znalezienia materiałów źródłowych; Cz Potemski i G Wilke opisują jedynie zawartość grobu
ciałopalnego nr 1, datowanego na wczesną epokę żelaza oraz zespół ceramiki naczyniowej i przedmiotów
wydzielonych z wczesnego średniowiecza przechowywanych w Muzeum Okręgowym w Toruniu (Potemski, Wilke 1967, 10–15; ryc 8–14) Dane te różnią
się od wyliczeń przeprowadzonych przez W Chudziaka (1994b, 44–45, przypis 3) W dwóch zespołach
mylnie przypisywanych do grodziska znajdowało się
łącznie 217 ułamków naczyń Osobno skatalogowane
zostały w zasobach toruńskiego muzeum przedmioty wydzielone: cztery ostrogi żelazne, jedna z grobu ciałopalnego, przedmiot kościany, przęślik ceramiczny Również te przedmioty według załączonych
metryczek zostały zapewne znalezione na osadzie
podgrodowej Z wczesnym średniowieczem łączyć
można niektóre z przedmiotów zestawione na rysunku publikowanym w Dzienniku Bydgoskim (Klessa 1938b): nóż żelazny i piesznię żelazną do dziania barci W opracowaniu z 1967 roku oprócz wyżej
wymienionych wyszczególniono również podkowy
i przęślik ceramiczny (Potemski, Wilke 1967, 12–13;
ryc 9–10) (Muzeum Okręgowe w Toruniu, nr inw
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 3.19. Bydgoszcz-Zamczysko, stan. 114. Wybór fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych z nawarstwień osady (a–o, t–z) oraz ostrogi
żelazne (p–s) (wg Weinkauf 2016, tabl. VIII)
Fig. 3.19. Bydgoszcz-Zamczysko, site 114. A selection of early mediaeval vessel fragments from settlement layers (a–o, t–z) and iron spurs
(p-s) (according to Weinkauf 2016, table VIII)
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3. Bydgoszcz-Zamczysko (stanowisko 70)

n

n

n

1111, 1285, 1312 – opisane jako znaleziska z osady,
w literaturze przedmiotu błędnie łączone z grodziskiem (MOB/A – nr inw 580, MLW w Bydgoszczy)
Badania z lat 1942, 1943: 42 fragmenty ceramiki
i kości (MOB/A – nr inw 335, 338, MLW w Bydgoszczy)
Badania z lat 1947–1948: nieokreślona liczba ułamków naczyń ceramicznych (nr inw 3210, Muzeum
Okręgowe w Toruniu)
Badania z lat 1961, 1962: 1361 fragmentów naczyń
ceramicznych oraz pięć przedmiotów wydzielonych
z wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka), w tym:
przęślik ceramiczny, fragment toporka kamiennego,

WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 129

n

osełka kamienna, rozcieracz kamienny i fragment
szpili brązowej; 170 fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych25, 125 fragmentów kości zwierzęcych
(MOB/A – nr inw 1190, 1207 MLW w Bydgoszczy)
Badania 1993 rok: 247 fragmentów ceramiki
z wczesnej epoki żelaza (kultura łużycka), sześć
ułamków naczyń wczesnośredniowiecznych oraz
osiem kości zwierzęcych (nr inw 71–83/93, IA UMK
w Toruniu)

25
Występują znaczne rozbieżności między ogólną liczbą ceramiki,
a wynikającą z podliczenia wszystkich znalezisk występujących w nawarstwieniach grodziska (por Potemski, Wilke 1967)
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4

PAWŁÓWEK, gm. Sicienko

Numer stanowiska w miejscowości:
Numer obszaru AZP:
Numer stanowiska na obszarze AZP:
Nazwa dawna miejscowości:

Nazwa miejscowa:
Położenie:
Mezoregion:

Środowisko fizycznogeograficzne
GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA: Stanowisko ulokowane

jest w strefie kontaktu dwóch jednostek krajobrazowych:
sandru Brdy i Kotliny Toruńskiej (ryc. 4.3) Znajduje się
ono na stoku pradoliny, który osiąga 10–15 m wysokości i ma formę cypla Od zachodu ograniczony jest doliną denudacyjną sięgającą ponad 0,5 km w głąb obszaru
sandrowego, a od wschodu wąwozem o stromych (do
15°) stokach Naturalne stoki dolinki denudacyjnej były łagodniejsze (nachylenie do 5°), obecnie mają formę
skarp Poniżej stoków rozciąga się dno pradoliny o średniej wysokości 55 m n p m , zbudowane z torfów Grodzisko położone jest w rejonie, gdzie ku zachodowi następuje zwężenie (do 8 km) pradoliny Samo stanowisko
znajduje się na poziomie 70–75 m n p m na obszarze
pokrytym piaskami i żwirami wodnolodowcowymi Poza
obszarem równiny sandrowej, około 0,75 km na północ
i zachód od stanowiska rozciąga się gliniasta równina
morenowa o średnim poziomie 95 m n p m
HYDROGRAFIA: W odległości około 0,7 km na południe

od stanowiska w obrębie pradoliny biegnie Kanał Bydgoski łączący dorzecze Wisły i Odry (na wschodzie Wisła,
na zachodzie Noteć) W dnie pradoliny jest sieć kanałów
odwadniających i zbierających wody spływające z wysoczyzny Na obszarze sandru najbliższym zbiornikiem
wodnym jest zanikające jeziorko leżące 0,7 km na północny wschód od grodziska Dolinka erozyjna usytuowa-

11
37–37
80
Pawlowke (niem.) (Topographische Karte 1919); Prądy
Młyn (pol ), Prondy Müle (niem ) (Szczegółowa Mapa
1933a) (ryc. 4.1.)
Schlossberg (Schumacher 1924)
N 53°09’08’’, E 17°53’16’’;
8 km na NW od Rynku w Bydgoszczy (ryc. 4.2.)
Kotlina Toruńska

na na zachód od grodziska wykorzystywana jest przez
rzekę Flisę, stanowiącą lewy dopływ Brdy Lokalizacja
taka, bezpośrednio przy wododziale oddzielającym dwa
wielkie systemy hydrograficzne na ziemiach Polski, tj
dorzecze Odry z Wartą i Notecią i dorzecze Wisły z Brdą,
warunkowała jego wyjątkowe znaczenie strategiczne
i komunikacyjne Na podstawie badań archeologicznych
i paleośrodowiskowych sądzić można, że w okresach
wysokich stanów wody, istniała możliwość okresowego
zalewania terenów pradolinnych, pokrytych dzisiaj torfami, a w XIX wieku jeszcze podmokłych i zabagnionych
(Surowiecki 1811) O wiele większy zasięg miało również związane z Notecią Jezioro Ślesińskie oddalone na
mapach XIX-wiecznych zaledwie o kilka kilometrów od
Pawłówka W okresie wczesnego średniowiecza optymalne warunki ułatwiające drożność pradoliny pomiędzy
środkową doliną Noteci a dolną doliną Brdy przypadałyby zwłaszcza na 2 połowę XI i 1 połowę XII wieku,
kiedy to poziom wód powierzchniowych na Niżu Polskim
był stosunkowo wysoki
GLEBY: Na stanowisku oraz w jego otoczeniu zalegają
gleby brunatne wyługowane i kwaśne powstałe na piaskach luźnych Obszar pokryty tym typem gleb miejscami urozmaicony jest płatami powstałymi z piasków
słabogliniastych i gliniastych W obrębie doliny Noteci
zalegają gleby torfowe (bezpośrednio poniżej stanowiska), mułowo-torfowe (na południowy zachód od stanowiska) i murszowo-mineralne (na południowy wschód
od stanowiska) Te ostatnie wytworzone są z piasków
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 4.1. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Lokalizacja grodziska na mapie topograficznej z 1919 roku (Topographische
Karte 1919)
Fig. 4.1. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Stronghold’s location on a 1919 topographic map (Topographische
Karte 1919)

i miejscami z utworów pyłowych (Mapa glebowo-rolnicza,
ark Sicienko brw )

Opis stanowiska
Nieregularnego kształtu grodzisko o powierzchni ponad 1 ha zajmuje teren płaskowzgórza, wchodzącego
w ciąg wyniosłości strefy brzeżnej wysoczyzny morenowej stanowiącej część Pojezierza Krajeńskiego (ryc. 4.3)
Stanowisko to w znacznym stopniu zostało zniszczone
Poważnym przekształceniom uległo w trakcie budowy wojskowych okopów w 1914 roku, następnie nasypu torów kolejowych, a ostatnio obwodnicy bydgoskiej
(Schumacher 1924, 18–19; Kowalenko 1938, 275; Wilke, Potemski 1985, 8–9) Największe zniszczenia stanowiska spowodowane zostały wieloletnią, katastrofalną
w skutkach dla tego miejsca, działalnością kopalni kruszywa eksploatującą piaski i żwiry (północna i południowa partia wzniesienia) Z relacji A Lissauera wynika, że
w obrębie grodziska zachowany mógł być jeszcze w la-

tach 80-tych XIX wieku fragment podkowiastego wału określonego przez tego badacza jako „Hakenringe”
(1887, 179) Bardzo ogólnie opisuje je P Schumacher,
jak również W Kowalenko, który podaje, że grodzisko miało pierwotnie (?) formę czworokątną o średnicy 120  130 m, w znacznym stopniu zniszczoną jeszcze przed II wojną światową (Kowalenko 1938, 275)
W trakcie prospekcji terenowej w 1969 roku nie zauważono pozostałości wałów, natomiast na powierzchni stanowiska stwierdzono ślady rozwleczonych palenisk a na
północ od grodziska, przy zabudowaniach gospodarczych
zaleganie stosów sprażonych i okopconych kamieni pochodzących jak przypuszczano z konstrukcji palenisk lub
wałów (Wilke, Potemski 1985, 8–9)
W chwili obecnej, najlepiej zachowana jest wschodnia partia grodziska, gdzie znajduje się niewielka pozostałość wału ziemnego, usytuowanego przy bocznym
rozcięciu erozyjnym Jego współczesna krawędź przebiega wzdłuż granicy działki, gdyż zachodnia część
wału została całkowicie zniszczona Od południowego
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

Ryc. 4.2. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Pawłówku: A – grodzisko; B – osada; C – punkt osadniczy;
D – domniemane cmentarzysko; E – drogi; F – drogi gruntowe; G – cieki; H – wody powierzchniowe;
I – zabudowania; J – obszary leśne; 1 – Pawłówek, stan. 11/80, stan. 12/79, stan. 14/81, 2 – Pawłówek, stan. 12/79, 3 – Pawłówek, stan. 12/79 (domniemane cmentarzysko), 4 – Pawłówek, stan. 16/82,
5 – Pawłówek, stan. 17/82, 6 – Pawłówek, stan. 15/7 (oprac. M. Skrzatek, W. Ochotny)
Fig. 4.2. Early medieval settlement complex in Pawłówek: A – stronghold; B – settlement; C – point of settlement;
D – cemetery; E – roads; F – dirt roads; G – watercourses; H – surface waters; I – buildings;
J – forests. List of sites see uper (edited by M. Skrzatek, W. Ochotny)

zachodu częściowo zachowała się pierwotna forma terenu w postaci podłużnego cypla, łagodnie opadającego w kierunku południowym, z pionowymi, sztucznie
podciętymi skarpami od strony wschodniej i zachodniej
(dawniej teren określany jako osada, stan 3; Wilke, Potemski 1985, 14–15) (ryc. 4.4) W sumie rzeźba terenu
charakteryzuje się w tym miejscu dużymi deniwelacjami
sięgającymi około 5–6 m, a biorąc pod uwagę nasyp wału nawet około 12 m Górna powierzchnia wału usytuowana jest w najwyższej ekspozycji terenu na poziomie
74,7 m n p m , natomiast pozostała część stanowiska,
znajdująca się bezpośrednio na południe i południowy
zachód od niego, zajmowała teren obniżający się również pierwotnie w kierunku dna pradoliny do poziomu 62,0 m n p m (dawniej teren określany jako osada, stan 4; Wilke, Potemski 1985, 14–15) Nigdzie nie
stwierdzono śladów niwelacji poprzedzających budowę
grodu, co mogłoby świadczyć o dużym tempie prowadzo-

nych prac inwestycyjnych dostosowanych do pierwotnej
konfiguracji terenu

Historia badań i opracowań
Grodzisko w Pawłówku nie zostało wymienione wprost
w żadnym znanym średniowiecznym źródle pisanym
Nie jest jednak wykluczone, że odnosi się do niego
wzmianka Anonima Galla dotycząca zajęcia jakiegoś drugiego grodu, wkrótce po zdobyciu Wyszogrodu (Kronika
1996, 169–170; Potemski 1975, 45; Wilke 1979, 97–98;
Wilke 1991, 71–72) Stanowisko zostało przypadkowo
odkryte przez leśniczego Mellina z Czyżkówka w marcu 1881 roku, który to przekazał do muzeum bydgoskiego grot włóczni i żelazny czekan (Verhandlungen
1882, 249; Jahrbuch 1886, 11; Lissauer 1887, 179; por
Wilke, Potemski 1985, ryc 6a) Od tego czasu miejsce to
określane lokalnie jako „Schlossberg” lub mylnie nazy-
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 4.3. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Widok stanowiska z lotu ptaka, ujęcie od NE (fot. W. Stępień)
Fig. 4.3. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Northeastern aerial view of the site (photo by W. Stępień)

Ryc. 4.4. Pawłówek, gm. Sicienko. Szkic sytuacyjny położenia stanowisk archeologicznych wg dawnej ewidencji WKZ. Legenda:
1 – grodzisko, 2 – domniemane cmentarzysko, 3, 4 – osady
(wg Wilke, Potemski 1985, ryc. 4)
Fig. 4.4. Pawłówek, Sicienko commune. Site plan of archaeological
sites in the former WKZ (Provincial Monument Preservation
Officer) catalogue: 1 – the stronghold, 2 – supposed burial
ground, 3, 4 – settlements (based on Wilke, Potemski 1985,
fig. 4)

wane jako „Prądy Młyn/Prondy Müle” było wielokrotnie
odwiedzane zarówno przez archeologów-amatorów, jak
i profesjonalnych badaczy Przy tej okazji poddawano go
licznym prospekcjom powierzchniowym – pierwszej odnotowanej w literaturze przeprowadzonej zapewne przez
Seefelda z Pawłówka, właściciela (?) pola, we wrześniu
1900 roku i kolejnej we wrześniu 1910 roku, a następnie przez K Kothego i H Wolffa w listopadzie 1912 ro-

ku, K Kothego i P Schumachera w maju i wrześniu
1918 roku oraz ponownie przez Seefelda w 1918 roku
i K Kothego w 1944 roku (por Wilke, Potemski 1985)
Z prospekcji tych pochodzi duża seria fragmentów naczyń (w sumie 272 ułamki; por Wilke, Potemski 1985)
oraz innych przedmiotów takich jak trzy przęśliki gliniane, nożyk żelazny i kabłączek skroniowy (dar Seefeldta
1910), czy kolejny przęślik ceramiczny i przęślik ołowiany (dar Seefeldta 1918) w większości przechowywanych obecnie w MLW w Bydgoszczy Kolejne odnotowane badania powierzchniowe przeprowadzono dopiero
w sierpniu 1969 roku (Ekspedycja Katedry Archeologii Powszechnej UMK w Toruniu pod kierownictwem
G Wilkego) Rok później miały odbyć się na stanowisku
badania weryfikacyjno-sondażowe, o których wspomina
G Wilke w monografii dotyczącej dziejów Bydgoszczy
(1991, 63, przypis 85), brak jednak jakichkolwiek poza
tą wzmianką informacji na ten temat Interesujące wyniki przyniosły natomiast badania sondażowo-wierceniowe
przeprowadzone na stanowisku przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu w 1994 roku, w wyniku których
potwierdzono znaczny stopień zniszczenia stanowiska
(kierownik W Chudziak) (ryc. 4.5) W sondażach usytuowanych w północnej części stanowiska natrafiono na
zewnętrzny (s 1) i wewnętrzny stok wału (s 3–4/94)
W sondażu 5/94 zadokumentowano jamę osadniczą stanowiącą pozostałość zabudowy (obiekt 1) W obrębie
cypla na S od wału wykonano również kilka odwiertów,
w których zarejestrowano jedynie szczątkowo zachowane
nawarstwienia kulturowe (Chudziak 1994c) Ze względu
na znaczną skalę zniszczenia terenu spowodowaną bu-

134
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 134

06.03.2020 06:58:53

4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

Ryc. 4.5. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska z zaznaczonymi wykopami badawczymi z lat 1994, 2008–2013 wykonany na podstawie podkładu geodezyjnego oprac. przez. Z. Pietrzaka
z 1995. Legenda: 1 – sondaże i odwierty z 1994 r., 2 – sondaże z 2008 r., 3 – zakres badań z 2008 r.,
4 – zakres badań z 2009 r., 5 – zakres badań z 2010 r., 6 – zakres badań z lat 2011–13 (oprac. W. Ochotny)
Fig. 4.5. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Stronghold contour map showing test pits from 1994 and 2008–
–2013, prepared upon a 1 : 500 geodetic map by Zbigniew Pietrzak: 1 – 1994 test pits and boreholes,
2 – 2008 test pits, 3 – exploration area in 2008, 4 –exploration area in 2009, 5 – exploration area in
2010, 6 – exploration area in 2011–13 (edited by W. Ochotny)

dową okopów wojskowych w trakcie I wojny światowej,
eksploatacją żwirowni i budową kolei nadal niewiele było jednak wiadomo o genezie i funkcji tego miejsca (Wilke, Potemski 1985, 12) Tym nie mniej obiekt ten – dzięki spektakularnym odkryciom przedwojennym – często
pojawiał się w literaturze przedmiotu zarówno w opracowaniach katalogowo-źródłowych (Lissauer 1887, 179;
Schumacher 1924, 18–19; Łęga 1930, 533; Kowalenko

1938, 275; Wilke, Potemski 1985, 7–13), jak i różnych
pracach syntetycznych (Zakrzewski 1938, 27; Wilke
1991, 63; 1998) Podkreślano w nich przede wszystkim
pograniczne położenie obiektu w pobliżu zachodniego odcinka wałów kujawskich, jak i jego chronologiczny związek z grodami w Bydgoszczy i Wyszogrodzie
(Posadzy, Wędzki 1955, 160; Kowalczyk 1987, 116; Wilke 1991, 62–63)
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W związku z nielegalną działalnością lokalnej żwirowni zagrażającą omawianemu stanowisku kolejne badania tym razem o charakterze ratowniczym zrealizowano z inicjatywy WUOZ Delegatury w Bydgoszczy dopiero
we wrześniu 2008 roku (ryc. 4.5) Jednodniowe badania
rekonesansowe przeprowadził Instytut Archeologii UMK
w Toruniu (kierownik prac terenowych J Bojarski) Określono wtedy stan zachowania grodziska oraz wykonano
dokumentację fotograficzną i rysunkową odsłoniętych nawarstwień kulturowych (Bojarski 2008) Szczególny nacisk położono na rozpoznanie, powstałej po wybieraniu
ciężkim sprzętem, długiej na kilkadziesiąt i wysokiej na
2–4 m skarpy skośnej do osi przebiegu wału W jej obrębie
stwierdzono wychodnie nawarstwień kulturowych z silnie sprasowanymi poziomami zbutwiałego i rozłożonego
drewna stanowiącymi zapewne pozostałość zastosowanej
w tym miejscu konstrukcji przekładkowej, a ponadto nawarstwienia powstałe w strefie styku wału z majdanem
W październiku tego samego roku Instytut Archeologii UMK w Toruniu przeprowadził również nadzór
archeologiczny nad pracami ziemnymi polegającymi na
usunięciu pokładów piasku pochodzącego z wybierzyska żwirowni, składowanego w formie hałd na obszarze
przypuszczalnie dotąd niezniszczonym (kierownik prac
terenowych P Błędowski; Błędowski, Bojarski, Chudziak
2008) W efekcie przeprowadzonych za pomocą sprzętu
mechanicznego prac niwelacyjnych i doczyszczania ręcznego do poziomu podłoża naturalnego i stropu warstw
kulturowych odsłonięto obszar 5,75 ara Ponadto zadokumentowano profil skarpy w południowo-zachodniej
części wyniesienia, gdzie również stwierdzono występowanie nawarstwień kulturowych
Ze względu na zachowane w kilku miejscach stanowiska strefowo występujące nawarstwienia kulturowe
podjęto decyzję o kontynuowaniu badań ratowniczych
tym razem obejmujących całą powierzchnię zagrożonego
obszaru Badania finansowane przez WKZ w Bydgoszczy
przy współudziale Instytutu Archeologii UMK w Toruniu
przeprowadzono w latach 2009–2013 pod nadzorem merytorycznym W Chudziaka (ryc. 4.5, 4.6) Kierownikiem
prac terenowych był P Błędowski (Błędowski, Chudziak,
Kaźmierczak 2009; Błędowski, Chudziak 2010; 2011;
Błędowski 2012; 2013) W trakcie pięciu sezonów badawczych przebadano w sumie obszar 40 arów, odsłaniając bogate nawarstwienia kulturowe, w tym pozostałości
fortyfikacji drewniano-ziemnych i wewnętrznej zabudowy grodu Jej pozostałością były 192 jamy osadnicze
zróżnicowane przede wszystkim pod względem morfologiczno-funkcjonalnym Zarówno w obrębie strefowych
nawarstwień kulturowych, jak i jam osadniczych występowały liczne źródła ruchome, w tym dominujące liczebnie materiały ceramiczne (Błędowski 2019) oraz duża
seria tzw zabytków wydzielonych obejmująca przedmioty codziennego użytku, ozdoby, utensylia kupieckie i inne Na szczególną uwagę zasługuje zbiór monet opraco-

wany przez Adama Musiałowskiego (2015), jak również
pod względem właściwości chemicznych przez Nikodema
Czechowskiego (2011) W trakcie badań pozyskano też
znaczną liczbę szczątków zwierząt i liczne makroszczątki
roślinne Szczególne znaczenie miały stosunkowo dobrze
miejscami zachowane relikty konstrukcji drewnianych
umożliwiające wykonanie analiz dendrochronologicznych (Ważny 2012; 2013) W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano tym samym podstawy źródłowe
do określenia genezy i chronologii grodu Równocześnie
przeprowadzono badania środowiskowe Paleogeomorfologią stanowiska zajął się J Kordowski (2012–2015), zaś
ekspertyzę palinologiczną osadów biogenicznych odkrytych w strefie występowania reliktów przystani wykonała
A Noryśkiewicz (2013)
Odkrycia dokonane w ostatniej dekadzie na grodzisku w Pawłówku sprawiły, że stanowisko doczekało
się bogatej literatury przedmiotu zarówno o charakterze
sprawozdawczym (Błędowski, Bojarski, Chudziak 2011),
jak i syntetycznym (Kalinowski 2013; Chudziak 2017a;
2017b; Chudziak, Błędowski 2017) Nie powstało jak
dotąd kompleksowe opracowanie analityczno-źródłowe,
które przygotowywane jest obecnie w ramach projektu
NPRH Człowiek na Pograniczu

Zakres prac badawczych
Brak informacji o zakresie badań sondażowo-wierceniowych z 1970 roku (Wilke 1991) W 1994 roku przeprowadzono kolejne badana sondażowe Wzdłuż jednej osi
NE–SW założono 10 sondaży (2, 3–4 i 5–10/94) oraz
wykonano sześć odwiertów archeologicznych (ryc. 4.5)
Dodatkowo jeden sondaż założono na północnym skraju formy w strefie zewnętrznego stoku wału (1/94)
Największe wymiary miały połączone ze sobą sondaże 3–4/94 w sumie 1  7,5 m, sondaż 6/94 – 1  2 m,
sondaż 1/94 – 0,5  4 m, pozostałe sondaże 1  1 m
lub 0,5  0,5 m W sumie rozpoznano powierzchnię
około 14 m²
W 2008 roku w celu szczegółowego rozpoznania
stratygrafii kulturowej wału w czterech miejscach, najmniej zagrożonych osuwaniem się piasku, doczyszczono zdegradowaną krawędź jego nasypu – odcinki A–D
(o długości od kilku do kilkunastu metrów i wysokości
od około 1 do 2 m) Profil usytuowany był skośnie do linii pierwotnego przebiegu wału W sumie zadokumentowano 24 m jego długości Dodatkowo w celu stwierdzenia stanu zachowania nawarstwień zalegających w nie
zniszczonej części stanowiska założono niewielki sondaż
o wymiarach 2,5  7,5 m (wschodnia strona grodziska)
W trakcie pięciu kolejnych sezonów 2009–2013 przebadano w sumie obszar 40 arów w ramach rozgraniczonej
od wschodu i południa granicy działki (ryc. 4.5, 4.6)
Od strony zachodniej granicę eksploracji stanowiła ostra,
częściowo zerodowana krawędź doliny Flisy
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

Ryc. 4.6. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Planigrafia odkrytych obiektów i warstw kulturowych: 1 – warstwy kulturowe, 2 – obiekty kulturowe o chronologii wczesnośredniowiecznej, 3 – obiekty kulturowe o chronologii nowożytnej (oprac. W. Ochotny)
Fig. 4.6. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. 2D image of the exposed features and cultural strata: 1 – layers, 2 – early-mediaeval
features, 3 – modern features (edited by W. Ochotny)

Stratygrafia kulturowa
i pozostałości zabudowy
Pomimo znacznego zniszczenia przestrzeni reliktowej
stanowiska w 1994 roku oraz w latach 2008–2013 uzyskano liczne informacje dotyczące układu przestrzenno-funkcjonalnego grodu, konstrukcji i chronologii
umocnień obronnych a także charakteru zabudowy wewnętrznej Częściowy przekrój przez nawarstwienia wa-

łu odsłonięto w sondażu 3–4/94, (ryc. 4.7) Natrafiono
tam na podstawę stosu drewna o szerokości około 3,5 m
i wysokości 0,5–0,6 m Jego trzon stanowiły zwęglone
bierwiona usytuowane wzdłużnie do kierunku przebiegu
wału Występowały one w obrębie warstwy spalenizny
(w-wa 4) oraz w spągu warstwy ciemnoszarego piasku
miejscami ze spalenizną (w-wa 5 i 5a) Na północ od stosu zalegał nasyp żółtego piasku (w-wa 3), przewarstwionego szarymi smugami, będącymi być może pozostałością warstw drewna Nasyp miał miąższość 1,2 m, a na

137
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 137

06.03.2020 06:59:03

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 4.7. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. a – profil południowo-wschodni sondażu 3 i 4/94; b – rzut dna sondażu 3 i 4/94: 1 – szary piasek
luźny (humus), 2 – szaro-brunatny piasek luźny (w-wa 2), 3 – żółto-szary piasek luźny (w-wa 2a), 4 – pomarańczowa, przepalona glina
ciężka (w-wa 2b), 5 – brunatno-żółty piasek luźny z szarymi laminami (w-wa 2c), 6 – żółty piasek luźny z szarymi laminami (w-wa 3),
7 – brunatny piasek gliniasty (w-wa 3a), 8 – spalenizna z węglami drzewnymi (w-wa 4), 9 – ciemnobrunatny piasek gliniasty (w-wa 5),
10 – popiół (w-wa 4b), 11 – jasnożółty, przepalony piasek luźny, 12 – ciemożółto-pomarańczowy, przepalony piasek luźny (w-wa 4a),
13 – spalenizna (w-wa 5a), 14 – jasnobrunatny piasek luźny (w-wa 6), 15 – żółty piasek luźny (calec) (rys. M. Weinkauf, oprac. W. Ochotny)
Fig. 4.7. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. a – southeastern profile of test pits 3 and 4/94; b – floor outline of test pits 3 and 4/94:
1 – loose grey sand (humus), 2 – loose, brownish grey sand (layer 2), 3 – loose, yellow grey sand (layer 2a), 4 – orange-coloured,
heated heavy clay (layer 2b), 5 – loose, brownish yellow sand with grey laminae (layer 2c), 6 – loose, yellow sand with grey laminae
(layer 3), 7 – brownish, loamy sand (layer 3a), 8 – burnt matter with charcoals (layer 4), 9 – dark brownish loamy sand (layer 5),
10 – ash (layer 4b), 11 – loose, strongly heated, light yellow sand, 12 – loose, strongly heated, dark yellow orange sand (layer 4a),
13 – burnt matter (layer 5a), 14 – loose, light brownish sand (layer 6), 15 – loose, yellow sand (virgin soil) (drawn by M. Weinkauf,
edited by W. Ochotny)

jego stropie były warstwy żółtoszarego piasku (w-wa 2a)
i sprażonej gliny (w-wa 2b) nachylone zgodnie z pierwotnym skłonem wału Podobna do nasypu struktura
znajdowała się na stropie stosu drewna oraz na południe
od niego, gdzie wykazywała charakter warstwy niwelacyjnej, zapewne rozsypiska pierwotnego wału (w-wa 3)
Zewnętrzny skłon wału odsłonięto natomiast zapewne
w sondażu 1/94, gdzie występowały warstwy ciemnoszarego piasku (w-wa 3) i żółtobrunatnego (w-wa 4),
o nachyleniu w kierunku północnym W sondażu 5/94
usytuowanym na południe od wykopu 3–4/94 odkryto
natomiast regularny w rzucie obiekt związany z zabudową wnętrza majdanu (obiekt 1/94)
W pierwszym etapie badań prowadzonych w 2008
roku zadokumentowano natomiast cztery odcinki skarpy
usytuowanej skośnie do głównej osi wału (ryc. 4.5, 4.8)
W ich obrębie stwierdzono piaszczysty nasyp wału o wysokości około 4 m usytuowany bezpośrednio na warstwie pierwotnego humusu (odcinek AB), jak również
pozostałości konstrukcji drewnianej wału wykonanego
w jego części południowej w technice przekładkowej
(odcinek C) Przy wewnętrznym skłonie wału odsłonięto również nawarstwienia związane z zabudową przywałową Zadokumentowano także odsłoniętą w obrębie
wykopu sondażowego warstwę kulturową oraz trzy jamy
stanowiące pozostałości palenisk Wykonano częściowe

cięcie obiektów 1 i 2 do głębokości 0,5 m w celu uzyskania pewności, co do charakteru odkrytych reliktów
Ponadto przebadano profil osuwiska w południowo-zachodniej części wyniesienia (odcinek E) Poniżej współczesnego nakładu próchnicznego, na głębokości około
1 m, odsłonięto warstwy spalenizny z węglami drzewnymi, które łączyć można z zabudową osiedla
W kolejnych etapach badań zadokumentowano
w rzucie obszar 4158 m² w południowej (niezniszczonej)
części grodziska Opis stratygrafii przebadanego obszaru
wykonano w obrębie pięciu stref eksploracyjnych charakteryzujących się intensywnością występowania przestrzeni reliktowej (strefy A–E) (ryc. 4.6)
STREFA A. W północno-zachodniej części stanowiska,

w pobliżu wewnętrznej krawędzi zachodniego odcinka
wału, uchwycono ślady zabudowy grodu W strefie A,
stropy obiektów posadowionych w piaszczystym podłożu
uchwycono bezpośrednio pod warstwą humusu (69,88–
–70,45 m n p m ) Wyróżniono łącznie 22 jamy kulturowe (nr obiektów: 32–34, 60–66, 68–77, 79–81/09),
z których 21 przyporządkowano do okresu wczesnośredniowiecznego, natomiast jeden obiekt został określony
jako współczesny (nr 65/09) Wśród występujących w tej
strefie wczesnośredniowiecznych jam kulturowych, dwie
z nich określono jako pozostałość po budynkach miesz-
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Ryc. 4.8. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. a – profil wschodni wału (odcinek A): 1 – ciemnożółto-szary piasek luźny, 2 – brunatny piasek luźny (humus), 3 – żółto-szary piasek
luźny (w-wa 1), 4 – żółte piaski luźne z szarymi i jasnobrunatnymi laminami (w-wa 2),
5 – jasnożółto–jasnoszary piasek luźny (calec); b – profil wschodni wału (odcinek B):
1 – brunatny piasek luźny (humus), 2 – żółto-szary piasek luźny, 3 – szary piasek luźny,
4 – żółte piaski luźne z jasnopomarańczowymi i jasnobrązowymi plamkami drobnego
żwiru (w-wa 1a), 5 – żółto-jasnoszary piasek luźny (w-wa 1b), 6 – żółte piaski luźne
z szarymi i jasnobrunatnymi laminami (w-wa 2), 7 – jasnożółto-jasnoszary piasek luźny
(calec) (rys. E. Rymarkiewicz, dig. P. Błędowski)
Fig. 4.8. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. a – eastern profile of the rampart (section A):
1 – loose, dark yellow grey sand, 2 – loose, brownish sand (humus), 3 – loose, yellow
grey sand (layer 1), 4 – loose, yellow sands with grey and light brownish laminae (layer
2), 5 – loose, light yellow and light grey sand (virgin soil); b – eastern profile of the
rampart (section B): 1 – loose, brownish sand (humus), 2 – loose, yellow grey sand,
3 – loose, grey sand, 4 – loose, light yellow sands with light orange and light brown
spots of fine gravel (layer 1a), 5 – loose, yellow light grey sand (layer 1b), 6 – loose,
yellow sands with grey and light brownish laminae (layer 2), 7 – loose, light yellow and
light grey sand (virgin soil) (drawn by E. Rymarkiewicz, digitisation by P. Błędowski)

kalnych (obiekty 34 i 70/09), dwie jako jamy gospodarcze (obiekty 73, 76/09), trzy jako paleniska (obiekty
60, 62, 77/09) oraz jedną jako piec (obiekt miał nadane dwa numery oddzielnie na wlot do pieca 68/09 i na
komorę 33/09) Pozostałe obiekty (w sumie 11 jam: 63,
64, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81/09) uznano za
negatywy posłupowe, zaś w przypadku dwóch obiektów
(32, 61/09) nie ustalono ich funkcji
Jama 34/09 o nieregularnie prostokątnym kształcie
w przekroju poziomym i wymiarach 5,7  5,0 m, miała

w przekroju pionowym nieckowatą strukturę o miąższości dochodzącej do 0,7 m (ryc. 4.9: a) Obiekt był
usytuowany po osi północ–południe, a jego wypełnisko
stanowił szary piasek oraz duża ilość materiałów źródłowych w postaci ceramiki i kości zwierzęcych W spągu
obiektu zaobserwowano wyraźnie odcinający się poziom
użytkowy (ślady rozłożonego drewna) oraz niewielkie
przegłębienie w jego części centralnej (prawdopodobnie
pozostałość po piwniczce) Od strony południowej omawiana jama została zniszczona przez piec składający się
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a

b

c
Ryc. 4.9. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa A: a – profil zachodni obiektu 33
i 34/08–09; b – rzut obiektu 33/08–09, ujęcie od południa; c – profil północny obiektu 33/08 (fot. P. Błędowski, R. Kaźmierczak, oprac. W. Ochotny)
Fig. 4.9. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone A: a – western profile of features
33 and 34/08–09; b – projection of feature 33/08–09, southern view;
c – northern profile of feature 33/08 (photo by P. Błędowski and
R. Kaźmierczak, edited by W. Ochotny)

z dwóch części: wlotu (obiekt 68/09) i z komory (obiekt
33/09) (ryc. 4.9: b, c) Dłuższa oś obiektu była usytuowana po osi wschód–zachód z lekkim odchyleniem
w kierunku południowym Komora pieca o kształcie prostokątnym i wymiarach 2,5  1,62 m, w przekroju pionowym była nieckowata o miąższości 0,37 m Jej wypełnisko było wielowarstwowe, a częściowo zachowane ściany
i spąg komory wyłożono pomarańczową gliną oraz silnie
przepalonymi kamieniami otoczakowymi o średnicy do
kilkunastu centymetrów Wnętrze komory wypełnione
było żółto-szarymi piaskami luźnymi z dużą ilością popiołu i drobinami węgli drzewnych Od strony wschodniej do komory prowadził nieregularnie owalny w rzucie
wlot o wymiarach 0,9  0,75 m Jego przekrój pionowy
miał wannowaty kształt i miąższość 0,24 m Jednorodne
wypełnisko tej części pieca stanowiły żółto-szare piaski
luźne z drobinami pomarańczowej polepy
Drugi budynek mieszkalny (obiekt 70/09) odkryto
na północny wschód od obiektu 34/09 (ryc. 4.10, 4.11)

Jama, stanowiąca po nim pozostałość, miała w rzucie nieregularnie prostokątny kształt o wymiarach 5,1  4,3 m,
natomiast w przekroju pionowym wannowaty o miąższości dochodzącej do 1,05 m Obiekt usytuowany był po osi
północ–południe Struktura jego wypełniska była wielowarstwowa i składały się na nią brunatno-czarne piaski
gliniaste i szaro-brunatne piaski luźne z dużą ilością węgli drzewnych, spalenizny oraz ziarniaków zbóż W spągu
obiektu zaznaczał się wyraźny poziom użytkowy budynku
w postaci warstwy rozłożonego i przepalonego drewna
W północnej części przyziemia natrafiono na duży płaski
kamień, który częściowo wystawał ponad poziom użytkowy budynku Od strony zachodniej i wschodniej wokół
obiektu występowały regularnie rozmieszczone negatywy
posłupowe (obiekty 74, 75, 80/09) Od strony północnej
do obiektu przylegała jama magazynowa-spichlerz (obiekt
73/09) W przekroju poziomym jama miała kształt owalny Od strony północnej została zniszczona przez wybierzysko piasku, natomiast od strony północno-zachodniej
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)
Ryc. 4.10. Pawłówek, gm. Sicienko, stan.
11. Strefa A: a – rzut obiektu
70/08–09; b – profil północno-zachodni obiektu 70/08–09:
1 – szary piasek luźny (w-wa I),
2 – szaro-brunatny piasek luźny
(w-wa II), 3 – czarno-ciemnoszary piasek gliniasty z węglami
drzewnymi (w-wa VII), 4 – żółty piasek luźny (w-wa VIII),
5 – ciemnoszaro-czarne piaski
gliniaste z węglami drzewnymi
i spalenizną (w-wa IX), 6 – szary
piasek luźny z drobinami ciemnoszarego pisku gliniastego
(w-wa X), 7 – brunatno-czarny piasek gliniasty z węglami
drzewnymi (w-wa XI), 8 – ciemnoszary piasek gliniasty (w-wa
XII), 9 – brązowo-czarny piasek
gliniasty z drobinami jasnoszarego piasku luźnego (w-wa XIII),
10 – brązowo-ciemnoszary piasek luźny (w-wa IIIa), 11 – szaro-brunatny piasek luźny (w-wa
III), 12 – brunatny piasek luźny
z węglami drzewnymi (w-wa
XIV), 13 – żółty piasek luźny
(w-wa IV), 14 – jasnobrunatno-szary piasek luźny (w-wa
IVa), 15 – szary piasek gliniasty
(w-wa V), 16 – czarny piasek
gliniasty z węglami drzewnymi i spalenizną (w-wa VIIa),
17 – węgle drzewne i spalenizna (w-wa VII b), 18 – brunatno-czarne piaski gliniaste
(w-wa XIa), 19 – brunatno- jasnoszare piaski luźne (w-wa IIIb),
20 – jasnoszaro-żółte piaski
luźne (w-wa IVb), 21 – pomarańczowo-żółte żwiry z żółtym
piaskiem luźnym (w-wa IVc),
22 – żółty piasek luźny
z żwirem (w-wa IVd), 23 – brunatno-szaro-żółte piaski luźne
(w-wa XV), 24 – żółta glina
ciężka (calec) (rys. E. Rymarkiewicz, dig. P. Błędowski, oprac.
W. Ochotny)

Fig. 4.10. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone A: a – projection of feature 70/08–09; b – northwestern profile of feature 70/08–09:
1 – loose, grey sand (layer I), 2 – loose, brownish grey sand (layer II), 3 – black and dark grey loamy sand with charcoals (layer VII),
4 – loose, yellow sand (layer VIII), 5 – black dark grey loamy sands with charcoals and burnt matter (layer IX), 6 – loose, grey sand with
tiny grains of dark grey loamy sand (layer X), 7 – brownish-black loamy sand with charcoals (layer XI), 8 – dark grey loamy sand (layer
XII), 9 – brown-and-black loamy sand with fine grains of loose, light grey sand (layer XIII), 10 – loose, brown dark grey sand (layer
IIIa), 11 – loose, brownish grey sand (layer III), 12 – loose, brownish sand with charcoals (layer XIV), 13 – loose, yellow sand (layer IV),
14 – loose, light-brownish-grey sand (layer IVa), 15 – grey, loamy sand (layer V), 16 – black loamy sand with charcoals and burnt
matter (layer VIIa), 17 – charcoals and burnt matter (layer VII b), 18 – brownish-black loamy sands (layer XIa), 19 – loose, brownish light
grey sands (layer IIIb), 20 – loose light greyish yellow sands (layer IVb), 21 – orange-yellow gravels with loose, yellow sand (layer IVc),
22 – loose, yellow sand with gravels (layer IVd), 23 – loose, brownish grey and yellow sands (layer XV), 24 – heavy, yellow clay (virgin
soil) (drawn by E. Rymarkiewicz, digitisation by P. Błędowski, edited by W. Ochotny)
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a

b
Ryc. 4.11. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa A: a – rzut obiektu 70/08–09, ujęcie od południa; b – profil wschodni obiektu 70/08–09
(fot. R. Kaźmierczak, oprac. W. Ochotny)
Fig. 4.11. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone A: a – projection of feature 70/08–09, southern view; b – eastern profile of feature
70/08–09 (photo by R. Kaźmierczak, edited by W. Ochotny)

przez obiekt gospodarczy (68/09) Jama charakteryzowała
się wielowarstwowym wypełniskiem o substracie mineralnym składającym się z szaro-brunatnych piasków luźnych
i czarno-brunatnych piasków gliniastych z dużą ilością
spalenizny, węgli drzewnych i ziarniaków zbóż Miąższość
obiektu wynosiła 0,97 m W warstwie IV występowała duża ilość spalonego drewna, które zalegało nieckowato i jest
prawdopodobnie reliktem przewróconej ściany Relikty
palenisk (obiekty 60, 62/09) miały jednolite wypełniska,
gdzie substrat mineralny stanowiły głównie czarno-brunatne lub szaro-czarne piaski gliniaste z licznymi drobnymi kamieniami noszącymi ślady silnego przepalenia
STREFA B. Duża koncentracja jam osadniczych była

w części wschodniej badanego terenu, na południowym

stoku kulminacji, w pobliżu wewnętrznej krawędzi
wschodniego odcinka wału Obiekty znajdujące się bezpośrednio pod humusem lub/i występującą strefowo
warstwą kulturową zalegały w naturalnym, piaszczystym
podłożu Stropy obiektów uchwycono na poziomie około 70,51–70,75 m n p m Odsłonięto łącznie 97 jam kulturowych (1–32, 35–59, 67/09, 87–89, 91, 93–115/10,
133–136, 136A, 137–143, 145, 146/11), z których 90
przyporządkowano do okresu wczesnośredniowiecznego,
dwa określono jako jamy o chronologii pradziejowej
(40/09, 142/11), cztery jako nowożytne (31/09,
37/09, 87/10, 145/11), a jeden uznano za współczesny
(nr 134/11) Wśród wczesnośredniowiecznych obiektów
wyróżniono jedną jamę stanowiącą pozostałość po budynku mieszkalnym w typie półziemiankowym (obiekt
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a

b
Ryc. 4.12. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa B: a – rzut obiektów 19, 20/08–09, ujęcie od południa; b – profil południowo-zachodni
obiektu 20/08–09 (fot. R. Kaźmierczak)
Fig. 4.12. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone B: a – projection of features 19, 20/08–09, southern view; b – southwestern profile
of feature 20/08–09 (photo by R. Kaźmierczak)

20/09), 18 zostało określonych jako jamy gospodarcze
(obiekty 1–3, 5, 7–9, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 50, 51,
67/09, 136, 136A/11), a sześć jako paleniska (10, 11,
23, 29, 55, 56/09) Pozostałe obiekty (w sumie 56 jam:
17, 21, 25, 27, 28, 30, 35, 38, 39, 41–47, 49, 52–54,
58, 59/09, 89, 91, 93–115/10, 133, 135, 137–141, 143,
146/11) uznano za negatywy posłupowe W przypadku

dziewięciu obiektów (14, 15, 24, 26, 32, 36, 48, 57/09,
88/10) nie ustalono funkcji
Półziemianka (obiekt 20/09) usytuowana była
w północnej części strefy B, miała ona w rzucie nieregularnie prostokątny kształt i wymiary 3,82  3,7 m
(ryc. 4.12) Od strony północnej przylegała do niej nieregularnie owalna jama, która prawdopodobnie jest po-
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Ryc. 4.13. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa B: a – rzut obiektu 1/08–09, ujęcie od północnego zachodu; b – profil północno-wschodni
obiektu 1/08–09; c – rzut obiektu 2/08–09, ujęcie od północy; d – profil południowo-wschodni obiektu 2/08–09 (fot. P. Błędowski,
R. Kaźmierczak)
Fig. 4.13. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone B: a – projection of feature 1/08–09, northwestern view; b – northeastern profile
of feature 1/08–09; c – projection of feature 2/08–09, northern view; d – southeastern profile of feature 2/08–09 (photos by
P. Błędowski and R. Kaźmierczak)

zostałością po wejściu do budynku W przekroju pionowym obiekt miał kształt wannowaty, a jego miąższość
dochodziła do 1,16 m Dłuższa oś jamy, usytuowana
była po osi wschód–zachód z niewielkim odchyleniem
w kierunku południowym W jej wypełnisku występował
szaro-brunatny, piaszczysty i piaszczysto-gliniasty substrat mineralny oraz duża ilość materiałów źródłowych
w postaci ceramiki i kości zwierzęcych W spągu obiektu
zaobserwowano wyraźnie odcinający się poziom użytkowy w formie rozłożonego drewna
Na wschód od omawianej półziemianki odsłonięto
sześć dużych jam gospodarczych (obiekty: 1, 2, 5, 7/09,
136, 136A/11), które układały się w dwóch rzędach po
osi północny zachód – południowy wschód (ryc. 4.6,
4.13–4.15) Jama zasobowa 1/09 w przekroju poziomym
miała kształt nieregularnie prostokątny o wymiarach
2,57  2,32 m W przekroju pionowym wannowaty obiekt
o miąższości 0,6 m miał wielowarstwowe wypełnisko
W górnych partiach (w-wy I–III) tworzyły je ciemnobrunatno-czarne piaski gliniaste z węglami drzewnymi i spalenizną, natomiast w partii spągowej występowały szarożółte piaski luźne (ryc. 4.13: a, b) Na północ od obiektu

znajdowała się duża nieregularnie prostokątna jama
o wymiarach 2,8  2,67 m zinterpretowana jako obiekt
magazynowy (2/09) (ryc. 4.13: c, d) Jej przekrój pionowy był wannowaty, a miąższość dochodziła do 0,87 m
Wielowarstwowe wypełnisko składało się z warstw brunatno-szarych i czarno-szarych piasków gliniastych oraz
ciemnoszarych i szaro-żółtych piasków luźnych W warstwach I–VI była duża ilość spalenizny, węgli drzewnych,
polepy oraz silnie przepalonych kamieni o średnicach do
kilkunastu centymetrów W stropie warstwy II natrafiono
na skupisko kości zwierzęcych, natomiast we wszystkich
warstwach obiektu znajdowała się duża liczba ułamków
naczyń ceramicznych Ściany i dno obiektu były licowane drewnem (uchwycono ślady silnie rozłożonj materii
organicznej) Na południowy wschód od tego obiektu,
odkryto kolejną jamę (5/09) (ryc. 4.14: a, b) W rzucie
miała ona kształt nieregularnie prostokątny o wymiarach 1,87  1,76 m, natomiast w przekroju pionowym była regularnie wannowata o miąższości 0,6 m Struktura
wielowarstwowego wypełniska była podobna jak w przypadku jamy 2/09 W warstwach I i IV znajdowało się
dużo przepalonych kości zwierzęcych, kamieni otoczako-
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Ryc. 4.14. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa B: a – rzut obiektu 5/08–09, ujęcie od północy; b – profil północno-zachodni obiektu 5/08–09;
c – rzut obiektu 7/08–09, ujęcie od południa; d – profil północno-wschodni obiektu 7/08–09 (fot. P. Błędowski, R. Kaźmierczak)
Fig. 4.14. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone B: a – projection of feature 5/08–09, northern view; b – northwestern profile of feature
5/08–09; c – projection of feature 7/08–09, southern view; d – northeastern profile of feature 7/08–09 (photos by P. Błędowski and
R. Kaźmierczak)

wych noszących ślady silnego przepalenia, węgle drzewne, spalenizna i łuski rybie Ściany i dno obiektu były
licowane drewnem (warstwa VIII) Na południe od opisanego obiektu uchwycono jamę 7/09 (ryc. 4.14: c, d)
W przekroju poziomym miała ona kształt nieregularnego
prostokąta o wymiarach 4,04  1,86 m W przekroju pionowym jama była wannowata o grubości 0,9 m Dłuższa
oś obiektu była usytuowana w kierunku północny zachód – południowy wschód Wypełnisko obiektu było
wielowarstwowe składało się z warstw brunatno-szarych
i czarno-szarych piasków gliniastych, oraz szaro-żółtych piasków luźnych W warstwach II, VIII i IX odnotowano dużą ilość spalenizny i węgli drzewnych Ściany
obiektu były prawdopodobnie wyłożone drewnem (warstwa II – uchwycono ślady silnie rozłożonego drewna)
We wschodniej części strefy B, bezpośrednio przy granicy działki, odkryto kolejne dwie jamy (obiekty 136
i 136A/11) W przypadku obu obiektów zarysy ich stropów były widoczne pod warstwą kulturową (1) Obiekt
136/11 w przekroju poziomym był nieregularnie prostokątny o wymiarach 3,28  2,22 m, natomiast w przekroju
pionowym wannowaty o miąższości 1,28 m (ryc. 4.15)
Eksplorowano go częściowo, ponieważ wschodnia krawędź „wychodziła” poza działkę objętą badaniami
W jego obrębie stwierdzono wyraźny poziom użytkowy
(spąg obiektu) i ślady licowania drewnem jego ziemnych ścian Zinterpretowany został jako półziemianka
gospodarcza, zapewne wykorzystywana jako warsztat

rzemieślniczy Odkryto w nim liczne odpady poprodukcyjne z poroża i metali kolorowych (ołów i brąz) oraz
cztery monety Na obrzeżach jamy, od strony północno-zachodniej i południowo-zachodniej, były trzy negatywy
posłupowe (140, 143, 146/11) Obiekt 136A/11 w przekroju poziomym był nieregularnie owalny o wymiarach
2,66  2,0 m, natomiast w przekroju pionowym wannowaty o miąższości 0,72 m (ryc. 4.15: a, d) Od strony
północnej i zachodniej został częściowo zniszczony przez
obiekty 9 i 24/11 W spągu obiektu natrafiono na wyraźnie zaznaczający się jego poziom użytkowy, w postaci poziomo układającej się warstwy silnie rozłożonego drewna
oraz ślady licowania ścian obiektu W jego wypełnisku
występowała bardzo duża ilość materii organicznej Warstwy II i XI są prawdopodobnie warstwami osuwiskowymi, powstałymi w momencie stabilizacji licowania ścian
obiektu
STREFA C. Kolejną dużą koncentrację jam osadniczych
uchwycono w części wschodniej badanego terenu, na łagodnym, południowym stoku kulminacji, na południe od
strefy B, w pobliżu wewnętrznej krawędzi wschodniego
odcinka wału Obiekty te występowały bezpośrednio pod
humusem i były wkopane w naturalną warstwę żółtych
piasków luźnych Ich stropy zalegały na poziomie około
65,1–66,14 m n p m W tej strefie uchwycono łącznie
49 jam kulturowych (85, 86, 90, 116–123, 125–129,
129A, 129B, 130–132/10, 144, 147, 148/11, 152–157,
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Ryc. 4.15. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa B: a – rzut obiektów 136, 136a/11, ujęcie od zachodu; b – profil
i rzut obiektu 136/11, ujęcie od południa; c – profil północny obiektu 136/11; d – profil wschodni obiektów
136a i 136/11 (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.15. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone B: a – projection of features 136, 136a/11, western view;
b – profile and projection of feature 136/11, southern view; c – northern profile of feature 136/11;
d – eastern profile of features 136a and 136/11 (photo by W. Ochotny)
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160–166, 168, 169, 172–178, 180, 181, 183/12), z których 46 przyporządkowano do okresu wczesnośredniowiecznego, jedną określono jako jamę o chronologii
pradziejowej (175/12) i dwie jako nowożytne (90/10,
147/11) Wśród wczesnośredniowiecznych obiektów
cztery uznano za pozostałości po budynkach mieszkalnych (obiekty 85, 129A/10, 153, 155/12), sześć określono jako jamy gospodarcze (obiekty 86, 129, 130/10,
144/11, 174, 178/12), dwa uznano za piece (152,
154/12), jeden za palenisko (obiekt 156/12), a kolejny
za wybierzysko (obiekt 148/11) Jeden z wyróżnionych
w tej strefie obiektów stanowił element związany z wałem (wał wschodni 129B/10) W przypadku 28 obiektów (116––123, 125–128, 131, 132/10, 160–166, 168,
169, 173, 176, 180, 181, 183/12) stwierdzono, że stanowią one negatywy posłupowe Jedynie dla trzech obiektów (157, 172, 177/12) nie ustalono funkcji
Wymiary częściowo odsłoniętego obiektu 129 wynosiły na pierwszym poziomie eksploracji 17,6  10,4 m,
przy głębokości dochodzącej aż do 4,7 m (ryc. 4.16,
4.17) Jego wypełnisko było wielowarstwowe a przekrój nieckowaty z wannowatym przegłębieniem w części centralnej Na podstawie odkrytego fragmentu jamy
(możliwa była eksploracja tylko jej części zachodniej)
można przypuszczać, iż w rzucie obiekt miał kształt
nieregularnie okrągły Na jego obrzeżach występowała
szaro-brunatna warstwa piasków luźnych z dużą ilością
kamieni otoczkowych o średnicy do 0,15 m W części
centralnej zalegała ciemnobrunatno-szara warstwa piasków gliniastych o miąższości do 1,8 m (warstwa zasypiskowa) Na 13 poziomie eksploracji obiektu tj na
głębokości około 64,9–64,43 m n p m wyróżniono trzy
odrębne jamy (obiekty 129, 129a, 129b) Obiekt 129
pełnił zapewne funkcje magazynowe, stwierdzono w nim
liczne warstwy z dużą ilością organiki oraz ślady licowania jego ziemnych ścian drewnem Obiekt 129a była
to prawdopodobnie ziemianka o funkcji skarbowej lub
handlowej, uchwycono wyraźny poziom użytkowy obiektu (odkryto tam 14 odważników) Obiekt 129b odkryto
w części południowo-wschodniej, prawdopodobnie jest
to rozwalisko wału z dużą ilością przepalonego drewna
uzupełnionego silnie wypaloną gliną Na głębokości
2,0 m od stropu obiektu 129a, w jego południowej części,
znaleziono fragmenty przepalonej konstrukcji drewnianej (prawdopodobnie jest ona pozostałością ścian wykonanych z dranic, licujących konstrukcję tej ziemianki)
W wypełnisku obiektu (szczególnie w warstwie I) znaleziono bardzo dużą liczbę zabytków archeologicznych
(ponad dziesięć tysięcy ułamków ceramiki i ponad osiem
tysięcy fragmentów kości zwierzęcych) Poza tym z jamy
tej pozyskano 292 inne zabytki, m in 14 monet (warstwa I), 24 odważniki, 2 fragmenty wag, pierścionek,
główkę żmii – fragment zapinki wendyjskiej, brązowego konika, zapięcie kolii, 3 kabłączki skroniowe, 43 nożyki, 5 grzebieni i oprawkę grzebienia, 17 przęślików

i 18 fragmentów łyżew Całość zarejestrowanej w tym
miejscu struktury zinterpretowano jako pozostałość co
najmniej dwukondygnacyjnego budynku z piwniczką
Kolejny odkryty w tej strefie obiekt uznany za
pozostałość półziemianki mieszkalnej (153/11) był
w rzucie nieregularnie prostokątny o wymiarach
7,5  4,5 m (ryc. 4.18: a–c) W przekroju miał strukturę wannowatą o miąższości 0,75 m, charakteryzującą
się wielowarstwowym wypełniskiem W warstwie zasypiskowej I tkwiła duża liczba drobnych kamieni o średnicach do kilku centymetrów W warstwie V obiektu
stwierdzono występowanie dużej ilości materii organicznej, w spągu zaś zaznaczał się wyraźnie poziom użytkowy w postaci silnie rozłożonego drewna Od strony północnej bezpośrednio pod nim stwierdzono jamę
magazynową (piwniczkę) o miąższości dochodzącej do
1,45 m W samym obiekcie 153/11 natrafiono również
na ślady licowania ścian drewnem Na jego obrzeżach
od strony południowo-zachodniej uchwycono negatyw
posłupowy (nr 183/11) Obiekt zniszczony został częściowo przez obiekty 156 i 157/11, natomiast po stronie
wschodniej naruszał strukturę dwóch starszych obiektów
(148 i 155/11)
Również z półziemianką powiązano kolejną jamę
(155/11) w rzucie nieregularnie prostokątną o wymiarach 4,7  3,5 m (ryc. 4.18: a, c) pod względem struktury zbliżoną do obiektu 155/11 W przekroju pionowym
charakteryzowała się ona wannowatym, wielowarstwowym wypełniskiem o miąższości 0,7 m W warstwie
stropowej (I– zasypiskowej) była duża ilość drobnych kamieni o średnicach do kilku centymetrów, a w warstwie
V duża ilości materii organicznej W spągu obiektu zalegała warstwa silnie rozłożonego drewna stanowiąca pozostałość jego poziomu użytkowego Natrafiono również
na ślady licowania ścian obiektu drewnem Od strony
zachodniej pod poziomem użytkowym stwierdzono
istnienie jamy magazynowej-piwniczki o miąższości
dochodzącej do 1,05 m (obiekt 178/11)
Wielwarstwową strukturą odznaczał się obiekt
152/11 zinterpretowany jako piec (ryc. 4.18: d, e)
W przekroju poziomym był on nieregularnie prostokątny o wymiarach 2,35  2,3 m, a w przekroju pionowym nieregularnie wannowaty o miąższości do 0,9 m
W warstwie stropowej tkwiły liczne, silnie przepalone
kamienie o średnicach do 0,25 m (w-wa I) Grubość tej
warstwy dochodziła do 50 cm, a bezpośrednio pod nią
uchwycono warstwę silnie wypalonej gliny i żwiru drobnoziarnistego (w-wa III) Poniżej występowała warstwa
intensywnie czarnych piasków gliniastych z dużą ilością
spalenizny i węgli drzewnych (w-wa II) Głębiej były
jeszcze dwie warstwy spalenizny świadczące o wielokrotnym użytkowaniu pieca (w-wy IV i VII) W spągu uchwycono jasnoszare piaszczyste warstwy osuwiskowe (XI)
i warstwę przemyć (V) Od strony południowej obiekt
został wkopany pionowo, natomiast od strony północ-
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

a

b
Ryc. 4.16. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa C: a – rzut obiektu 129/10–12, ujęcie od północy; b – rzut obiektów 129, 129a,
129b/10–12, ujęcie od zachodu (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.16. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone C: a – projection of feature 129/10–12, northern view; b – projection of features
129, 129a, 129b/10–12, western view (photo by W. Ochotny)

nej dosyć łagodnie się wypłycał Na tej podstawie można
przypuszczać, iż właśnie tam mógł być usytuowany wlot
pieca
STREFA D. Kolejną strefę zabudowy odkryto w południowej części badanego obszaru, na łagodnym, południowym stoku kulminacji, na południe od strefy C, w pobliżu wewnętrznej krawędzi południowego odcinka wału
W tej części stanowiska obiekty występowały bezpośred-

nio pod humusem i zalegały w naturalnym, piaszczystym
podłożu Odsłonięto łącznie 20 jam osadniczych (obiekty
150, 150A, 167, 170, 182, 184, 185, 185A, 186–188/12,
189–197/13), z których 18 przyporządkowano do okresu wczesnośredniowiecznego, a dwie określono jako
nowożytne (182/12, 190/13) Pod względem funkcjonalnym jeden obiekt uznano za pozostałość po budynku
mieszkalnym (obiekt 150A/12), trzy za piece (167, 185,
185A/12), jeden za jamę gospodarczą (obiekt 150/12),
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

a

b

c

d
Ryc. 4.17. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa C: a – profil południowy i wschodni obiektu 129a, widok od północnego zachodu; b – profil północny obiektu 129b i profil zachodni obiektu 129a,
ujęcie od południowego zachodu; c – profil zachodni obiektu 129a, widok od wschodu; d – profil
wschodni obiektów 129 i 129a, widok od zachodu (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.17. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone C: a – southern and eastern profiles of feature 129a,
northwestern view; b – northern profile of feature 129b and western profile of feature 129a,
southwestern view; c – western profile of feature 129a, eastern view; d – eastern profile of
features 129 and 129a, western view (photo by W. Ochotny)
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Ryc. 4.18. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa C: a – rzut obiektów 153 i 155 widok od południowego wschodu; b – profil północno-wschodni obiektu 153, ujęcie od południowego zachodu; c – profil południowy obiektu 155, widok od północy; d – rzut obiektu 152,
widok od południa; e – profil południowo-wschodni obiektu 152, widok od północnego zachodu (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.18. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone C: a – projection of features 153 and 155, southeastern view; b – northeastern profile
of feature 153, southwestern view; c – southern profile of feature 155, northern view; d – projection of feature 152, southern view;
e – south eastern profile of feature 152, northwestern view (photo by W. Ochotny)

a 12 (170, 186–189/12, 191–197/13) zostało określonych jako negatywy posłupowe Obiekt 184/12 związany był integralnie z wałem i stanowił pozostałość jego
struktury
Pozostałością budynku mieszkalnego był zapewne
obiekt 150/12, jego strop uchwycono na poziomie około
64,5–63,8 m n p m (ryc. 4.19, 4.20) Charakteryzował
się on w rzucie prostokątnym kształtem z zaokrąglonymi
narożnikami (wymiary 10,5  6,8 m) W przekroju pionowym miał schodkowo-wannowatą, wielowarstwową
strukturę W części centralnej obiektu do głębokości 2 m
występowała warstwa zasypiskowa w postaci ciemnobrunatno-szarych piasków gliniastych z drobinami żółtej
gliny, z licznymi kamieniami otoczakowymi i węglami
drzewnymi oraz z dużą ilością spalenizny Na głębokości 2,2 m obiekt charakteryzował się bardzo regularnym
kształtem W rzucie uchwycono ślady po kwadratowej
cembrowinie wykonanej z dranic (wymiary 2,2  2,2 m)
Natomiast dookoła tej konstrukcji widoczne były ślady
drewna, które mogą stanowić pozostałość starszego
etapu użytkowania obiektu lub zsuniętych z góry
elementów licowania Od strony północno-zachodniej,
przestrzeń pomiędzy konstrukcjami drewnianymi została
wypełniona kamieniami o średnicach do kilkunastu
centymetrów W spągu obiektu występowała brązowo-

brunatna warstwa piasków gliniastych z dużą ilością
substratu organicznego i żużli żelaznych
Jama 150A/12 była w rzucie owalna o wymiarach 4,7  3,7 m, w przekroju pionowym wannowata
o miąższości do 3 m (ryc. 4.19, 4.20) Wkop pod zrębową konstrukcję był szerokoprzestrzenny (schodził schodkowo) Konstrukcja zrębowa była bardzo dobrze zachowana, z widocznymi ostańcami w narożnikach budynku
Wymiary konstrukcji drewnianej wynosiły 3,1  2,8 m
W zasypisku wkopu występowały jasnoszaro-żółte gliny średnie, natomiast w wypełnisku budynku szare gliny lekkie z szaro-jasnobrunatnymi piaskami gliniastymi
W spągu obiektu widoczny był wyraźny jego poziom
użytkowy w postaci śladów wyłożenia drewnem Poniżej poziomu użytkowego znajdowała się niewielka jama
(piwniczka/schowek o wymiarach 0,45  0,5 m i miąższości do 0,35 m), której ściany były licowane drewnem
W części południowej stanowiska, na powierzchni 282 m², bezpośrednio pod współczesnym humusem,
uchwycono strop wału (obiekt 184/12) (ryc. 4.21–4.23)
Fragment wału objęty badaniami, podzielono na siedem
części (części I–VII) W obrębie obiektu wyróżniono kilka warstw nasypowych wykonanych z żółtej ciężkiej
gliny (miejscami silnie przepalonej) oraz warstw przepalonego drewna i popiołu W badanej części wału wy-
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Ryc. 4.19. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa D: a – rzut obiektu 150, widok od południa; b – rzut obiektu 150 i 150a, ujęcie od północnego zachodu; c – profil północno-zachodni i rzut obiektów 150 i 150a, widok od południowego wschodu; d – profil południowo-zachodni i północno-zachodni obiektu 150, widok od wschodu (fot W. Ochotny)
Fig. 4.19. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone D: a – projection of feature 150, southern view; b – projection of features 150 and
150a, northwestern view; c – southwestern profile and projection of features 150 and 150a, southeastern view; d – southwestern
and northwestern profiles of feature 150, eastern view (photo by W. Ochotny)
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b

c
Ryc. 4.20. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa D: a – rzut obiektów 150 i 150a na 22 poziomie eksploracji, widok od zachodu; b – profil
wschodni obiektu 150, ujęcie od zachodu; c – profil północny obiektu 150a, widok od południa (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.20. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone D: a – projection of features 150 and 150a at 22nd exploration level, western view;
b – eastern profile of feature 150, western view; c – northern profile of feature 150a, southern view (photo by W. Ochotny)
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b
Ryc. 4.21. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa D: a – rzut reliktów wału południowego (obiekt 184), widok od południa; b – rzut reliktów
wału południowego (obiekt 184; 3 poziom eksploracji), widok od południa (fot. W. Stępień, W. Ochotny)
Fig. 4.21. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone D: a – projection of southern rampart relics (feature 184), southern view;
b – projection of southern rampart relics (feature 184, third exploration level), southern view (photos by W. Stępień and
W. Ochotny)

153
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 153

06.03.2020 06:59:32

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

a

b
Ryc. 4.22. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa D: a – rzut reliktów wału południowego (obiekt 184, na 12 poziomie eksploracji), widok
od południowego zachodu; b – rzut z widocznymi reliktami konstrukcji przybrzeżnych (obiekt 184; 11 poziom eksploracji), widok od
południowego zachodu (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.22. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone D: a – projection of southern rampart relics (feature 184, 12th exploration level),
southwestern view; b – projection with relics of littoral structures (feature 184, 11th exploration level), southwestern view (photo by
W. Ochotny)
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)
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c
Ryc. 4.23. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa D: a – profil południowo-wschodni reliktów wału południowego (obiekt 184), widok od
północnego zachodu; b – profil północno-zachodni reliktów wału południowego (obiekt 184), widok od południowego wschodu;
c – profil południowo-wschodni reliktów wału południowego (obiekt 184), widok od północnego zachodu (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.23. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone D: a – southeastern profile of southern rampart relics (feature 184), northwestern
view; b – northwestern profile of southern rampart relics (feature 184), southeastern view; c – southeastern profile of southern
rampart relics (feature 184), northwestern view (photo by W. Ochotny)

różniono relikty pięciu skrzyń (184a, 184b, 184c, 184d,
184e) wykonanych z belek o średnicach 15–20 cm
Skrzynie wypełnione pomarańczową gliną miały w rzucie kształt prostokątny o wymiarach 2,4–2,6 m na
2,0–2,4 m Na profilu południowo-wschodnim tej części
wału, w spągu konstrukcji wyróżniono kolejny poziom

przepalonego drewna, który został ułożony na kilkunastocentymetrowym nasypie gliniastym zalegającym na
naturalnym podłożu Na 11 poziomie eksploracji, w części centralnej badanego wycinka wału (część II i III, od
południa), natrafiono na lepiej zachowane elementy konstrukcji drewnianej W części centralnej wału, od połu-
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Ryc. 4.24. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa D: a – rzut obiektów 180 i 185a, widok od północnego zachodu; b – profil północno-zachodni obiektu 185 i 185a, ujęcie od południowego wschodu; c – profil północno-zachodni obiektu 180, widok od południowego
wschodu (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.24. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone D: a – projection of features 180 and 185a; b – northwestern profile of features 185
and 185a, southeastern view; c – northwestern profile of feature 180, southeastern view (photo by W. Ochotny)

dnia (część II i III, na krawędzi doliny Noteci), natrafiono
na linię równomiernie rozmieszczonych, pionowo wbitych, pali dębowych (siedem pali, obiekty 191–197/13)
Pale znajdujące się na skraju warstwy torfu układały się
w łagodny łuk Odległość pomiędzy nimi wynosiła od

0,8 do 1,8 m Konstrukcja ta mogła pierwotnie służyć
stabilizacji podstawy wału, lecz nie wykluczone, że była związana z przyczółkiem lub przystanią W pobliżu
natrafiono na dwa fragmenty wioseł wbitych ukośnie
w dno warstwy biogenicznej Ze względu na charakter
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

osadów sądzić można, że mamy tu do czynienia ze śladem płytkiego zbiornika wodnego w rodzaju rozlewiska
przykrywającego utwory torfowe i bagienne
W części południowo-zachodniej strefy D odkryto
nieregularnie owalną, jamę (obiekt 185/12) o wymiarach 5,3  3,88 m i miąższości do 1,04 m (ryc. 4.24)
W wypełnisku stwierdzono głównie warstwy zasypiskowe składające się z jasnobrązowych glin ciężkich, żółtych
żwirów i piasków luźnych Od strony północno-wschodniej obiekt był niszczony przez piec (obiekt 185A/12),
o wymiarach 3,60  2,80 m i miąższości 0,8 m Strop
jamy uchwycono na poziomie około 63,27 m n p m
W spągu pieca wyróżniono ciemnoszarą warstwę z dużą
ilością węgli drzewnych i masowych materiałów źródłowych (w-wa V) Bezpośrednio nad tą warstwą wyróżniono kilka warstw demolacyjnych, głównie pomarańczowo-białej przepalonej gliny, żółte żwiry i piaski luźne oraz
jasnoszare piaski gliniaste (w-wa III, IX, X) W stropie
obiektu wyróżniono dwie warstwy zasypiskowe z substratem mineralnym w postaci ciemnobrunatno-szarych
piasków gliniastych z drobinami żółtych glin ciężkich
(w-wy I i II)
STREFA E. W południowo-zachodniej część grodziska na-

trafiono na pozostałości kolejnego odcinka wału Bezpośrednio pod współczesnym humusem występowały w tej
strefie szaro-czarne piaski gliniaste o strukturze drobnoplamistej z domieszką ciemnożółto-pomarańczowych piasków luźnych W warstwie tej zalegały niewielkie ilości
spalenizny i węgli drzewnych (w-wa 2), ale były liczne
materiały źródłowe w postaci ceramiki naczyniowej i kości zwierzęcych Poniżej stwierdzono warstwy czarno-brunatnych piasków gliniastych z przepalonym drewnem i dużą ilością popiołu, pomarańczowo-żółte piaski
luźne, których barwę spowodowało przepalenie oraz
szaro-brunatne piaski luźne z dość dużą ilością popiołu W warstwie tej, stanowiącej relikt konstrukcji wału,
były też przepalone fragmenty drewna tworzące miejscami charakterystyczny układ struktury przekładkowej
wału Bezpośrednio pod nią leżały kolejne trzy warstwy
o strukturze ukośnie warstewkowanej z szarymi laminkami o miąższości do 1 cm (w-wy 4, 5, 6) Struktury
te mają zapewne związek z intencjonalnie wykonanym
skarpowaniem krawędzi cypla Nie było w nich materiałów źródłowych
Na podstawie analizy dotychczasowych odkrywek
można stwierdzić, że omawiany gród o powierzchni wnętrza około 0,75 ha chroniony był od wysoczyzny półkolistym wałem o szerokości w podstawie około 12–15 m
wykonanym częściowo w konstrukcji przekładkowej
licującej od wewnątrz piaszczysty nasyp przewarstwiony zapewne pokładami drewna Od strony południowej
wzdłuż krawędzi podmokłej pradoliny majdan osłaniał
wał wykonany w konstrukcji skrzyniowej Wał w podobnej konstrukcji ograniczał powierzchnię wnętrza grodu

od strony zachodniej W obrębie majdanu stwierdzono
liczne ślady zabudowy zarówno mieszkalnej, jak i gospodarczej Centralnym miejscem zabudowy był zapewne
duży, podpiwniczony, nie wykluczone, że dwukondygnacyjny budynek (ob 129) użytkowany przez lokalną elitę
władzy Ponadto odkryto kilka obiektów mieszkalnych,
pozostałości warsztatu i piec W południowo-zachodniej
części grodu znajdował się kolejny budynek z wydzieloną częścią w postaci dużej, zamkniętej w kwadracie,
konstrukcji skrzyniowej (komora celna?) W tej partii
grodu było też wejście od strony pradoliny i przystań
rzeczna Jak dotąd nie rozpoznano wschodniej części
zabudowy grodu, gdzie powinny znajdować się relikty
wschodniego obwodu fortyfikacji i ewentualnie fragment
zabudowy

Zaplecze osadnicze
We wcześniejszej literaturze przedmiotu niektóre partie
grodziska określane były jako osady otwarte (stan 3 i 4;
Wilke, Potemski 1985, 14–15) (ryc. 4.4) Obszaru leżącego bezpośrednio na północ od linii wału dotyczy jedynie informacja o grobach szkieletowych usytuowanych
w pobliżu grodziska

Chronologia
W starszej literaturze gród w Pawłówku datowany był
ogólnie na okres wczesnego średniowiecza (Schumacher 1924) lub w węższych ramach czasowych na lata
700–900 (Łęga 1930, 211) Później chronologię stanowiska zweryfikowano określając ją na XI–XII wiek (Wilke, Potemski 1985, 12; Wilke 1991, 62–63) W świetle
wyników analizy odsłoniętej, w trakcie badań wykopaliskowych, stratygrafii kulturowej oraz występującej w jej
obrębie ceramiki naczyniowej należy przyjąć raczej stosunkowo krótki okres istnienia badanego ośrodka grodowego (Chudziak, Błędowski 2017) W sumie odkryto
55938 fragmentów naczyń, z których aż 9035 sklasyfikowano pod względem typologicznym (ryc. 4.25–4.30)
Biorąc pod uwagę cechy technologiczno-morfologiczne
w omawianym zbiorze dominowały naczynia całkowicie
obtaczane (8991 – 99,5%), a jedynie 44 okazy reprezentowały tradycyjny nurt ceramiki częściowo obtaczanej
charakterystyczny dla naczyń typu Menkendorf (0,5%)
Ceramika całkowicie obtaczana, stosunkowo jednolita
pod względem stylistycznym, reprezentowana była głównie przez naczynia esowate i baniaste, bez wyodrębnionej szyjki, zdobione głównie dookolnym ornamentem
rytych żłobków nawiązujące do typu Vipperow (2945;
32,5%) oraz naczynia o podobnych formach i zdobieniu
charakteryzujące się wyodrębnioną szyjką znamienne dla
naczyń typu Teterow (5295; 58,6%) Ponadto stwierdzono dość znaczną liczbę naczyń z cylindryczną szyjką zaliczanych do typu K (728; 8,05%) oraz pojedyncze inne
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 4.25. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa A. Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa. Obiekt 70: warstwa VII (a; nr inw.
269/09); warstwa III (b–d; nr inw. 233/09); obiekt 73 warstwa V (e–g; nr inw. 223/09); obiekt 33 warstwa I (h, i; nr inw. 171/09)
(rys. E. Błędowska)
Fig. 4.25. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone A. Early mediaeval pottery. Feature 70: layer VII (a; record no. 269/09); layer III
(b–d; record no. 233/09); feature 73 layer V (e–g; record no. 223/09); feature 33 layer I (h, i; record no. 171/09) (drawn by
E. Błędowska)
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

Ryc. 4.26. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa C. Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa. Obiekt 129: warstwa I (a–c; nr inw.
1/12, e; nr inw. 49/12); warstwa VIIIa (d; nr inw. 87/12); obiekt 129a, warstwa II (g; nr inw. 356/12); warstwa IV (f; nr inw.
188/12); warstwa XLVI (h; nr inw. 334/12) (rys. E. Błędowska)
Fig. 4.26. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone C. Early mediaeval pottery. Feature 129: layer I (a–c; record no. 1/12,
e; record no. 49/12); layer VIIIa (d; record no. 87/12); feature 129a, layer II (g; record no. 171/09); layer IV (f; record no. 188/12);
layer XLVI (h; record no. 334/12) (drawn by E. Błędowska)

formy naczyń, w tym 16 fragmentów pokrywek Większość naczyń obu kategorii charakteryzowała się silnie
odgiętymi na zewnątrz, stosunkowo krótkimi brzegami,
nierzadko znacznie profilowanymi Pod względem typologiczno-porównawczym omawiane naczynia wykazują
znaczne podobieństwa do naczyń występujących w nawarstwieniach grodziska w Bydgoszczy datowanych
metodą dendrochronologiczną na lata 1037–1102, jak

również do zespołów ceramiki w Kałdusie zakwalifikowanych do VII fazy rozwoju lokalnego garncarstwa datowanego na 2 połowę XI wieku (Chudziak i in 2016)
Większość pozyskanych serii naczyń występujących
w poszczególnych obiektach wykazywała znaczącą przewagę naczyń z wyodrębnioną szyjką rozpowszechniających się na terenie Kujaw (Kruszwica, Dzieduszycki
1982) oraz na ziemi chełmińskiej od połowy XI wieku
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 4.27. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa C. Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa. Obiekt 129a: warstwa IV
(a, b; nr inw. 358/12, c; nr inw. 253/12); warstwa XXVII (d; nr inw. 339/12, e; nr inw. 345/12); obiekt 129b: warstwa
IV (g; nr inw. 385/12); warstwa X I XVIII (f; nr inw. 211 i 227/12) (rys. E. Błędowska)
Fig. 4.27. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone C. Early mediaeval pottery. Feature 129a: layer IV (a, b; record no. 358/12,
c; record no. 253/12); layer XXVII (d; record no. 339/12, e; record no. 345/12); feature 129b: layer IV (g; record no.
385/12); layer X I XVIII (f; record no. 211 i 227/12) (drawn by E. Błędowska)
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

Ryc. 4.28. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa C. Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa. Obiekt 153: warstwa I (a–d; nr inw.
458/12, g; nr inw. 25/12, h; nr inw. 417/12); warstwa V (e, f; nr inw. 402/12); obiekt 157: warstwa II (i; nr inw. 419/12)
(rys. E. Błędowska)
Fig. 4.28. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone C. Early mediaeval pottery. Feature 129a: layer IV (a–b; record no. 458/12, g;
record no. 25/12, h; record no. 417/12); layer V (e, f; record no. 402/12); feature 157: layer II (i; record no. 419/12) (drawn by
E. Błędowska)

(Chudziak 1991) Jedynie w kilku obiektach proporcje
te były odmienne, gdyż dominowały tam naczynia typu
Vipperow Znamienna może być w tym przypadku znacząca liczba naczyń tego typu znaleziona w wypełnisku
jamy/piwniczki (obiekt 129b; 85 okazów typu Vipperow
– 62,5% oraz 51 naczyń typu Teterow – 37,5%), zintegrowanej pod względem przestrzenno-funkcjonalnym
z podpiwniczeniem pozostałej części budynku (obiekt
129), gdzie bezwzględnie przeważały naczynia drugiego typu (Teterow – 1242, 57,3% oraz Vipperow – 710,
32,8%) Może to wskazywać na różną pozycję chronolo-

giczną obu jednostek stratygraficznych, a seria ceramiki
zalegająca w wypełnisku obiektu 129b zostałaby wcześniej zdeponowana, niż reszta materiału ceramicznego
z zasadniczej części budynku
Pomocne w datowaniu omawianego stanowiska
są również liczne przedmioty wydzielone, wśród których część odznacza się cechami pozwalającymi na ich
bardziej szczegółowe określenie chronologiczno-kulturowe (ryc. 4.31–4.35) Największą przydatność pod
tym względem mają źródła numizmatyczne umożliwiające określenie terminus post quem W sumie od-
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 4.29. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa D. Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa. Obiekt 150: warstwa I (a–c; nr inw.
2/13, e; nr inw. 234/12); warstwa II (d; nr inw. 845/12, f; nr inw. 681/12); warstwa V (g, h; nr inw. 656/12) (rys. E. Błędowska)
Fig. 4.29. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone D. Early mediaeval pottery. Feature 150: layer I (a–c; record no. 2/13, e;
record no. 234/12); layer II (d; record no. 845/12, f; record no. 681/12); layer V (g, h; record no. 656/12) (drawn by E. Błędowska)

kryto 51 monet datowanych na schyłek X i XI wiek
(Musiałowski 2007) (ryc. 4.31) Obecne one były w różnych kontekstach stratygraficznych, m in
w 16 jamach osadniczych, współwystępując ze zwartymi seriami ceramiki naczyniowej Większość z numizmatów to krzyżowe denary niemieckie typu II, V (lata 1030–1050), VI (lata 1015/1025–1050/1065) i VII
(lata 1070–1090) oraz charakterystyczne dla tej części
Pomorza ich naśladownictwa i liczne fałszerstwa np
nr inw 111/09 (po około 1050–1075) (Musiałowski
2011), wykonane głównie z miedzi wzbogacanej srebrem w niewielkim procencie (Czechowski 2011) Po-

nadto w omawianym zbiorze występowały również
srebrne denary Henryka II Kłótnika (nr inw 12/12; lata 985–995), Henryka II (1002–1014; nr inw 35/12),
Henryka moselskiego (1018–1026; nr inw 2/10);
Ottona i Adelajdy oraz Kanuta (117/11; 1029–1035/36;
nr inw 117/11), Haralda (1035–1040), Brunona III,
Dolna Lotaryngia (nr inw 72/11; lata 1050–1057) i bliżej nieokreślony srebrny dirchem arabski (Musiałowski 2015) Największy zbiór monet (14 szt ) pozyskano
z obiektu 129, w którym najmłodszym numizmatem
była krzyżówka typu VII datowana na lata 1070–1090
(nr inw 66/11)
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

Ryc. 4.30. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Strefa D. Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa. Obiekt 185a: warstwa III (a–d; nr inw.
85/13); obiekt 184: warstwa II (f; nr inw. 549/12); warstwa V (e; nr inw. 551/12) (rys. E. Błędowska)
Fig. 4.30. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Zone D. Early mediaeval pottery. Feature 185a: layer III (a–d; record no. 85/13); feature
184: layer II (f; record no. 549/12); layer V (e; record no. 551/12) (drawn by E. Błędowska)

Z tego samego okresu pochodzi również duży zbiór
odważników żelaznych w brązowych „koszulkach”,
w sumie 43 sztuki, w tym 35 egzemplarzy beczułkowatych (B2) oraz 8 kubooktaedrycznych (ryc. 4.32)
a ponadto trzy fragmenty brązowych wag składanych,
w tym dwóch belek (14/12; 94/12) (ryc. 4.34: b–d)
Podobnie jak monety zalegały one nie tylko w obiekcie
129a, gdzie odkryto ich największą liczbę (25 szt ), ale
również w ośmiu innych jamach kulturowych i w wielu miejscach badanego stanowiska Przedmioty tego
typu rozpowszechnione były w strefie nadbałtyckiej
w X–XII wieku (Steuer 1997) Stosunkowo dobrym wyznacznikiem chronologicznym są kabłączki skroniowe
z esowatym uszkiem (typ III) występujące w wielu miejscach stanowiska (ryc. 4.33) Reprezentowane są one

przez 12 małych okazów o średnicy do 2 cm (odmiana A), wykonanych ze srebra (167/12; 343/12), brązu
(121/11; 18/12; 385/12) i brązu posrebrzanego (60/09;
95/11; 110/11; 198/11; 363/12; 13/13) Występują one głównie w X–XI wieku (Kóčka-Krenz 1993, 50)
W wyposażeniu szczegółowo rozwarstwionego cmentarzyska w Kałdusie były one jedyną formą w grobach
datowanych od 4 ćwierci X do przełomu XI/XII wieku
(stan 4, faza 1–2a; Chudziak 2010, 108–109) Stosunkowo dobrym wyznacznikiem chronologii są również
cztery srebrne zausznice (16–19/08) występujące razem
z dwoma denarami krzyżowymi w jednym depozycie
znalezionym niestety na złożu wtórnym (ryc. 4.32: a, k)
Jedna z tych monet wybita została na Pomorzu po 1030
roku (15/08; Musiałowski 2015) (ryc. 4.31: a) Wąską
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 4.31. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Monety wczesnośredniowieczne odkryte w trakcie badań 2008–2013. Obiekt 5, warstwa IV
(b; nr inw. 7/09); obiekt 7, warstwa I (c; nr inw. 11/09); obiekt 1, warstwa I (d, e; nr inw. 40, 51/09); obiekt 26, warstwa I (f; nr inw.
56/09); obiekt 2, warstwa III (g; nr inw. 61/09); obiekt 20, warstwa I (i; nr inw. 99/09); obiekt 67, warstwa I (j; nr inw. 106/09); obiekt
70, warstwa I (k–m; nr inw. 111, 120, 130, 176/09); obiekt 129, warstwa I (q; nr inw. 96/11); obiekt 150, warstwa I (r, w, y; nr inw.
12, 301, 350/12); obiekt 152, warstwa II (u; nr inw. 139/12); obiekt 182, warstwa I (x; nr inw. 306/12); warstwa 2 (o; nr inw. 36/10);
humus (h, n, p, s, t; nr inw. 83/09, 2/10, 38/11, 122, 138/12); hałda (a, v; nr inw. 15/08, 151/12) (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.31. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Early mediaeval coins discovered during 2008–2013 fieldwork. Feature 5, layer IV (b; record no.
7/09); feature 7, layer I (c; record no. 11/09); feature 1, layer I (d, e; record no. 40, 51/09); feature 26, layer I (f; record no. 56/09);
feature 2, layer III (g; record no. 61/09); feature 20, layer I (i; record no. 99/09); feature 67, layer I (j; record no. 106/09); feature 70,
layer I (k–m; record no. 111, 120, 130, 176/09); feature 129, layer I (q; record no. 96/11); feature 150, layer I (r, w, y; record no. 12,
301, 350/12); feature 152, layer II (u; record no. 139/12); feature 182, layer I (x; record no. 306/12); layer 2 (o; record no. 36/10);
humus (h, n, p, s, t; record no. 83/09, 2/10, 38/11, 122, 138/12); heap (a, v; record no. 15/08, 151/12) (photo by W. Ochotny)

chronologię ma również melonowaty paciorek szklany
o barwie fioletowej występujący w X–XI wieku (191/12;
ryc. 4.34: e), fragment żelaznej ostrogi z krótkim bodźce
datowanej na 2 połowę XI wieku (14/11; ryc. 4.34: h)

oraz żelazny klucz z perforowanym piórem z XI–XII wieku (65/11; ryc. 4.34: g)
Zespół ten uzupełniają liczne przedmioty luksusowe, z których przynajmniej część, ze względu na ce-
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

Ryc. 4.32. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Odważniki i zausznice odkryte w trakcie badań 2008–2013. Odważniki: obiekt 129a, warstwa
IV (a, aj; nr inw. 179, 230/12); obiekt 129, warstwa I (b, e–g, j–l, o, q–s, u–x, ab, ai; nr inw. 100, 101, 241, 106, 83, 82, 88, 75,
208, 77, 80, 78, 97, 248, 92, 68/12, 55/11); warstwa II (ae; nr inw. 1/12); warstwa III (i; nr inw. 142/12); obiekt 7, warstwa I
(c; nr inw. 8/09); obiekt 33, warstwa I (t; nr inw. 95/09); obiekt 150, warstwa I (z; nr inw. 291/12); obiekt 136a, warstwa IV
(ac; nr inw. 40/11); obiekt 20, warstwa III (ad; nr inw. 152/09); obiekt 153, warstwa VIII (a, aj; nr inw. 285/12); obiekt 70, warstwa I
(ag; nr inw. 167/09); humus (d, ł–n, p, aa, ah; nr inw. 130, 120/12, 31/11, 38/10, 6/08, 117, 129/12); hałda (h, y; nr inw.
189/12, 4/08); zausznice: humus (ak; nr inw. 16–19/08) (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.32. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Scales weights and earrings discovered during 2008–2013 fieldwork. Weights: feature 129a,
layer IV (a, aj; record no. 179, 230/12); feature 129, layer I (b, e–g, j–l, o, q–s, u–x, ab, ai; record no. 100, 101, 241, 106, 83,
82, 88, 75, 208, 77, 80, 78, 97, 248, 92, 68/12, 55/11); layer II (ae; record no. 1/12); layer III (i; record no. 142/12); feature 7,
layer I (c; record no. 8/09); feature 33, layer I (t; record no. 95/09); feature 150, layer I (z; record no. 291/12); feature 136a, layer
IV (ac; record no. 40/11); feature 20, layer III (ad; record no. 152/09); feature 153, layer VIII (a, aj; record no. 285/12); feature 70,
layer I (ag; record no. 167/09); humus (d, ł–n, p, aa, ah; record no. 130, 120/12, 31/11, 38/10, 6/08, 117, 129/12); heap (h, y;
record no. 189/12, 4/08); earrings: humus (ak; record no. 16–19/08) (photo by W. Ochotny)

chy technologiczno-stylistyczne, można wiązać z XI–XII
wiekiem (np brązowy miniaturowy toporek (125/12;
ryc. 4.35: f), zakończenie bransolety w formie główki żmii (79/11; ryc. 4.35: h), brązowy konik (52/11;
ryc. 4.35: g), ołowiany krzyżyk (34/10; ryc. 4.35: e),
brązowe inkrustowane okucie pasa (5/11; ryc. 4.34: ł)
Niektóre z nich należałoby uznać za importy docierające tu ze strefy rusko-wareskiej (miniaturowy toporek;
ryc. 4.34: j) i pruskiej (zapinka; 95/11; ryc. 4.34: i)
Dotychczasowe wyniki analizy technologiczno-stylistycznej ceramiki oraz zabytków wydzielonych dobrze
korespondują z rezultatami datowań dendrochronologicznych wykonanych dla drewna dębowego W sumie
uzyskano dziewięć oznaczeń, z tym, że tylko siedem
prób miało zachowaną w różnym stopniu część bielastą
(ryc. 4.36) Największą serię dat uzyskano dla reliktów
konstrukcji skrzyniowej (obiekt 184) stanowiącej zapewne podstawę wału ograniczającego przestrzeń południowej części osiedla Sześć dat wskazuje, że wybudowano
je w latach 60-tych lub 70-tych XI wieku a naprawiano

w 1086 roku i około 1100 roku Mniej więcej na ten
okres datowane są również trzy pale (obiekty 192, 194,
196) stanowiące pozostałość umocnienia brzegu stanowiącego, jak można przypuszczać na podstawie znalezionych fragmentów dwóch wioseł, rodzaj przystani (terminus post quem 1096 rok)
Podsumowując, okres funkcjonowania omawianego
ośrodka grodowego zamknąć należałoby w przedziale
około 40–50 lat przypadającym głównie na okres panowania Bolesława Śmiałego i jego następców Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego (lata 60-te
XI wieku–początek XII wieku) Warownię tą można synchronizować z sąsiednimi grodami zarówno Nakłem,
jak i Bydgoszczą, obiektami datowanymi metodą dendrochronologiczną Najmłodsza data dendro uzyskana dla konstrukcji drewnianych z Pawłówka pochodzi
z 1100 roku, stąd niewykluczone, że kres istnienia tego
ośrodka wiązać należałoby z wojną z 1113 roku i zdobyciem przez księcia Bolesława grodów na pograniczu
polsko-pomorskim
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 4.33. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Kabłączki skroniowe. Obiekt 129: warstwa I (a; nr inw. 198/11, j; 110/11); obiekt 129a, warstwa I (b;
nr inw. 167/12); obiekt 150, warstwa I (c; nr inw. 343/12); warstwa V (d; nr inw. 385/12); obiekt 184, warstwa III (e; nr inw. 13/13);
obiekt 51, warstwa I (g; nr inw. 62/09); obiekt 153, warstwa V (h; nr inw. 363/12); humus (i; nr inw. 45/11); hałda (f; nr inw. 121/11);
kamień z wizerunkiem róży wiatrów obiekt 70, warstwa I (k; nr inw. 122/09) (rys. E. Błędowska)
Fig. 4.33. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Temple rings. Feature 129: layer I (a; record no. 198/11, j; 110/11); feature 129a, layer I (b;
record no. 167/12); feature 150, layer I (c; record no. 343/12); layer V (d; record no. 385/12); feature 184, layer III (e; record no.
13/13); feature 51, layer I (g; record no. 62/09); feature 153, layer V (h; record no. 363/12); humus (i; record no. 45/11); heap
(f; record no. 121/11); stone with wind rose representation 70, layer I (k; record no. 122/09) (drawn by E. Błędowska)

Archiwum

Zbiory

MLW w Bydgoszczy, Instytut Archeologii UMK w Toruniu
(ZAW, teczka Pawłówek, sprawozdania i dokumentacja
terenowa z badań w latach 1994, 2008–2013)

n

Badania amatorskie i przypadkowe odkrycia do II wojny światowej: w sumie 272 ułamki ceramiki oraz innych przedmiotów takich jak: grot włóczni, żelazny
czekan, cztery przęśliki gliniane, przęślik ołowiany,
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

Ryc. 4.34. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Stillus z poroża, obiekt 150, warstwa VII (a; nr inw. 412/12); fragmenty
wag: obiekt 129 warstwa I (d; nr inw. 94/12); obiekt 129a, warstwa VII (b; nr inw. 190/11); obiekt 150,
warstwa I (c; nr inw. 14/12); paciorek szklany: hałda (e; nr inw. 191/12); brązowe zapięcie kolii: obiekt 129a,
warstwa XXIII (f; nr inw. 200/12); klucz żelazny: obiekt 70, warstwa I (g; nr inw. 115/09); żelazny fragment
ostrogi: obiekt 136, warstwa I (h; nr inw. 14/11); sprzączka brązowa: humus (k; nr inw. 123/12); fragment
brązowej zapinki: obiekt 129, warstwa I (i; nr inw. 95/11); żeleźce topora: obiekt 150, warstwa V (j; nr inw.
333/12); żelazna sprzączka: obiekt 129, warstwa I (l; nr inw. 54/11), hałda (m; nr inw. 1/11), obiekt 182,
warstwa I (n; nr inw. 354/12); okucie zakończenia pasa: hałda (ł; nr inw. 5/11); brązowa bransoleta: hałda
(o; nr inw. 18/12) (rys. E. Błędowska)
Fig. 4.34. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Antler stylus, feature 150, layer VII (a; record no. 412/12); scales
fragments: feature 129 layer I (d; record no. 94/12); feature 129a, layer VII (b; record no. 190/11); feature
150, layer I (c; record no. 14/12); glass bead: heap (e; record no. 191/12); bronze necklace fastening:
feature 129a, layer XXIII (f; record no. 200/12); iron key: feature 70, layer I (g; record no. 115/09); iron
spur fragment: feature 136, layer I (h; record no. 14/11); bronze buckle humus (k; record no. 123/12);
bronze clasp fragment: feature 129, layer I (i; record no. 95/11); axe head: feature 150, layer V (j; record
no. 333/12); iron buckle: feature 129, layer I (l; record no. 54/11), heap (m; record no. 1/11), feature
182, layer I (n; record no. 354/12); belt forge: heap (ł; record no. 5/11); bronze bracelet: heap (o; record
no. 18/12) (drawn by E. Błędowska)
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 4.35. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Grzebień z poroża: obiekt 85: warstwa III (a; nr inw. 25/10); zdobione oprawki z poroża: hałda (b; nr inw. 3/10), obiekt 85, warstwa I (c; nr inw. 4/10); pochewka grzebienia z poroża: obiekt 129, warstwa I
(d; nr inw. 85/11); ołowiany krzyżyk: humus (e; nr inw. 34/10); brązowy toporek Peruna: humus (f; nr inw. 125/12); brązowa figurka konika: obiekt 129, warstwa I (g; nr inw. 52/11); brązowe zakończenie bransolety w kształcie głowy żmii: obiekt
129, warstwa I (h; nr inw. 79/11) (fot. W. Ochotny)
Fig. 4.35. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Antler comb: feature 85: layer III (a; record no. 25/10); ornamental antler frame:
heap (b; record no. 3/10), feature 85, layer I (c; record no. 4/10); antler comb case: feature 129, layer I (d; record
no. 85/11); lead cross: humus (e; record no. 34/10); Perun’s bronze hatchet: humus (f; record no. 125/12); bronze
statuette of a horse: feature 129, layer I (g; record no. 52/11); viper head shaped bracelet ending: feature 129, layer I
(h; record no. 79/11) (photo by W. Ochotny)

Ryc. 4.36. Pawłówek, gm. Sicienko, stan. 11. Diagram dendrochronologiczny (oprac. T. Ważny)
Fig. 4.36. Pawłówek, Sicienko commune, site 11. Dendrochronological chart (edited T. Ważny)
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4. Pawłówek, gm. Sicienko (stanowisko 11)

n

n

n

n

nożyk żelazny, kabłączek skroniowy (przedmioty
zabytkowe z licznych prospekcji terenowych: dawniej w Muzeum w Gdańsku, nr inw IV–254, V–45;
MOB/A – nr inw 286, 300, 301, 303, 304, 313,
350, 352, 367, 368, 598, 666, 1089)
Badania 1969 rok: 19 ułamków ceramiki z powierzchni (brak danych)
Badania 1994 rok: 410 fragmentów ceramiki oraz
dziewięć zabytków wydzielonych (nr inw 1–9/94),
w tym: jeden przęślik ceramiczny (nr inw 4/94),
jeden żelazny skobel (nr inw 2/94), dwie osełki kamienne (nr inw 6–7/94), pięć obrobionych przedmiotów z poroża (nr inw 1, 3, 5, 8, 9/94; lokalizacja brak danych)
Badania 2008 rok: 786 fragmentów ceramiki
(nr inw 1–35/08) oraz 22 przedmioty tzw wydzielone, w tym: żelazne dłuto (nr inw 8/08), kamienny gładzik (nr inw 7/08), żelazny, nieokreślony przedmiot (nr inw 9/08), cztery żelazne
noże (nr inw 2, 3, 10, 20/08), okucie pochewki
noża (nr inw 12/08), pochewka grzebienia (nr inw
1/08), żelazny skobel (nr inw 5/08), dwie monety
(nr inw 14, 15/08), cztery odważniki (nr inw 4, 6,
11, 21/08), brązowy pierścionek (nr inw 22/08),
brązowe zapięcie kolii (nr inw 13/08), cztery srebrne zausznice (nr inw 16–19/08) Ponadto odkryto
również 425 całych kości zwierzęcych i ich fragmentów (Instytut Archeologii UMK w Toruniu)
Badania 2009 rok: 17106 fragmentów ceramiki
naczyniowej (nr inw 1–272/09), 180 przedmiotów tzw wydzielonych, w tym: żelazny grot strzały
(nr inw 114/09), fragment żelaznej ostrogi (nr inw
170/09), żelazna blaszka (nr inw 128/09), żelazny ćwiek (nr inw 144/09), brązowy drut (nr inw
63/09), dziewięć glinianych przęślików (nr inw 10,
32, 50, 72, 92, 98, 124, 140, 183/09), dwa kamienne rozcieracze (nr inw 19, 93/09), dwa kamienne
gładziki (nr inw 38, 94/09), cztery fragmenty grzebieni z poroża (nr inw 5, 101, 123, 162/09), trzy
żelazne gwoździe (nr inw 9, 16, 161/09), cztery żelazne haczyki (nr inw 27, 139, 159, 181/09), trzy
kościane hetki (nr inw 43, 113, 133/09), cztery kościane igły (nr inw 12, 45, 149, 172/09), sześć żelaznych igieł (nr inw 39, 44, 46, 53, 55, 153/09);
kabłączek skroniowy (nr inw 62/09), fragment
kabłąka wiadra (nr inw 102/09), cztery kamienie
ze śladami gładzenia (nr inw 2, 15, 67, 117/09),
dwa żelazne klucze (nr inw 115, 169/09), żelazne kółko (nr inw 132/09) cztery kościane płozy
(nr inw 60, 78, 134, 146/09), 15 monet (nr inw 7,
11 40, 49, 51, 56, 61, 83, 99, 106, 111, 120, 130,
173, 176/09), osiem nieokreślonych, brązowych
przedmiotów (nr inw 2, 29, 31, 36, 52, 107, 121,
151/09), cztery ołowiane, nieokreślone przedmioty
(nr inw 4, 57, 69, 143/09), nieokreślony przedmiot

n

z poroża (nr inw 37/09), 20 żelaznych, nieokreślonych przedmiotów (nr inw 22, 68, 80, 85, 88, 96,
103, 104, 105, 125, 136, 138, 142, 155, 156, 160,
163, 174, 175, 179/09), 20 żelaznych noży (nr inw
17, 30, 33, 47, 59, 71, 74, 79, 97, 108, 109, 112,
116, 127, 129, 131, 165, 168, 171, 177/09), cztery
odważniki (nr inw 8, 95, 152, 167/09), pochewka
grzebienia (nr inw 58/09), sześć brązowych okuć
(nr inw 6, 13, 73, 91, 110, 141/09), dwa okucia pochewek noży (nr inw 81, 164/09), oprawka
z poroża (nr inw 86/09), 12 kamiennych osełek
(nr inw 14, 18, 34, 41, 48, 77, 84, 89, 137, 150,
157, 178/09), kościana piszczałka (nr inw 20/09),
żelazny półkosek (nr inw 35/09), dziesięć półproduktów z poroża (nr inw 21, 82, 90, 118, 126, 135,
147, 148, 166, 188/09), cztery przekłuwacze z poroża (nr inw 25, 26, 100, 119/09), trzy kościane
przekłuwacze (nr inw 28, 145, 158/09), dwa żelazne przekłuwacze (nr inw 76, 180/09), żelazny
spiek (nr inw 154/09), fragment żeleźca siekiery
(nr inw 70/09), dwa uchwyty wiader (nr inw 65,
87/09), srebrna zausznica (nr inw 75/09), kamień
z wizerunkiem róży wiatrów (nr inw 122/09), cztery kamienne żarna (nr inw 23, 54, 64, 66/09)
Ponadto odkryto również 11159 całych kości zwierzęcych i ich fragmentów (Instytut Archeologii UMK
w Toruniu)
Badania 2010 rok: 4310 fragmentów ceramiki naczyniowej (nr inw 1–122/10) oraz 58 przedmiotów tzw wydzielonych, w tym: żelazny grot strzały (nr inw 35/10), trzy przęśliki gliniane (nr inw
7, 10, 12/10), dwa fragmenty grzebieni z poroża
(nr inw 25, 32/10), dwa żelazne gwoździe (nr inw
20, 24/10), dwie kościane igły (nr inw 41, 52/10),
dwie żelazne igły (nr inw 27, 29/10), dwa kabłączki skroniowe (nr inw 19, 26/10), kamień ze śladami
gładzenia (nr inw 1/10), ołowiany krzyżyk (nr inw
34/10), cztery kościane płozy (nr inw 11, 48, 49,
53/10), dwie monety (nr inw 2, 36/10), dwa nieokreślone, brązowe przedmioty (nr inw 8/10, dwie
sztuki), ołowiany, nieokreślony przedmiot (nr inw
31/10), nieokreślony przedmiot z poroża (nr inw
18/10), sześć żelaznych, nieokreślonych przedmiotów (nr inw 9, 22, 23, 30, 43, 44/10), jedenaście
żelaznych noży (nr inw 5 – cztery sztuki, 6, 15,
21, 33, 37, 39, 42/10), odważnik (nr inw 38/10),
okładzina grzebienia (nr inw 14/10), żelazne okucie (nr inw 47/10), okucie pochewki noża (nr inw
28/10), żelazne okucie wiadra (nr inw 45/10),
dwie oprawki z poroża (nr inw 3, 4/10), cztery kamienne osełki (nr inw 13, 16, 51, 54/10), kościana piszczałka (nr inw 46/10), kościany przekłuwacz (nr inw 17/10), żelazny przekłuwacz (nr inw
40/10), żelazny uchwyt wiadra (nr inw 50/10)
Ponadto odkryto również 3095 całych kości zwie-
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n

rzęcych i ich fragmentów (Instytut Archeologii UMK
w Toruniu)
Badania 2011 rok: 7933 fragmenty ceramiki naczyniowej (nr inw 1–297/11) oraz 236 zabytków tzw
wydzielonych, w tym: żelazny grot strzały (nr inw
17/11), fragment żelaznej ostrogi (nr inw 14/11),
żelazny ćwiek (nr inw 147/11), sześć glinianych
przęślików (nr inw 43, 89, 133, 137, 207, 208/11),
dwa rozcieracze (nr inw 15, 16/11), fragment brązowej bransolety z zakończeniem w kształcie główki
żmii (nr inw 79/11), trzy fragmenty grzebieni z poroża (nr inw 26, 181, 206/11), dziewięć żelaznych
haczyków (nr inw 74, 98, 113, 127, 140, 167, 175,
193, 214/11), cztery kościane igły (nr inw 11, 28,
102, 105/11), fragment wagi (nr inw 190/11),
cztery kabłączki skroniowe (nr inw 45, 110, 121,
198/11), żelazny klucz (nr inw 65/11), dwa żelazne kolce sprzączek (nr inw 104, 148/11), brązowy konik (nr inw 52/11), ołowiana kulka (nr inw
99/11), 19 kościanych płóz (nr inw 19, 47, 87, 111,
112, 135, 138, 149, 151, 201, 205, 220–222, 224,
226, 227, 229, 234/11), 23 monety (nr inw 22, 27,
38, 42, 66, 72, 92, 96, 103, 117 – sześć sztuk, 129,
153 – trzy sztuki, 157, 143, 185, 195/11), kościane
motowidło (nr inw 178/11), dziewięć nieokreślonych, brązowych przedmiotów (nr inw 10, 18, 21,
61, 82, 123, 131, 150, 154/11), gliniany, nieokreślony przedmiot (nr inw 88/11), cztery ołowiane, nieokreślone przedmioty (nr inw 9, 36, 44, 211/11),
22 żelazne, nieokreślone przedmioty (nr inw 3, 6,
24, 39, 41, 75, 77, 78, 90, 100, 101, 118, 120, 162,
171, 172, 180, 183, 196, 199, 215, 213/11), brązowy nit (nr inw 142/11), 32 żelazne noże (nr inw
12, 13, 32, 33, 34, 35, 56, 60, 62, 71, 80, 107, 115,
119, 126, 128, 130, 141, 144, 145, 169, 170, 182,
187, 188, 191, 194, 197, 200, 203, 210, 212/11),
pięć brązowych, poprodukcyjnych odpadów (nr inw
59, 124, 146, 155, 164/11), poprodukcyjny odpad
z poroża (nr inw 228/11), siedem odważników
(nr inw 31, 40, 55, 91, 122, 161, 165/11), dwie
okładziny z poroża (nr inw 152, 160/11), pochewka grzebienia (nr inw 85/11), osiem brązowych
okuć (nr inw 4, 5, 8, 69, 70, 73, 109, 139/11),
dwa żelazne okucia (nr inw 64, 68/11), trzy okucia pochewek noży (nr inw 46, 58, 76/11), żelazne okucie wiadra (nr inw 108/11), trzy oprawki
z poroża (nr inw 84, 134, 189/11), oprawka kościana (nr inw 86/11), siedem kamiennych osełek
(nr inw 23, 83, 93, 94, 106, 136, 218/11), srebrny
pierścionek (nr inw 216/11), kościana piszczałka
(nr inw 114/11), fragment poroża ze śladami obróbki (nr inw 223/11), 21 półproduktów z poroża
(nr inw 20, 25, 29, 30, 48, 81, 97, 158, 159, 173,
177, 179, 202, 204, 217, 219, 225, 230, 231, 233,
323/11), kościany przekłuwacz (nr inw 174/11),

n

siedem żelaznych przekłuwaczy (nr inw 2, 63, 116,
125, 186, 192, 209/11), cztery fragmenty żelaznych sierpów (nr inw 67, 163, 166, 184/11), żelazny skobel (nr inw 156/11), brązowa sprzączka
(nr inw 53/11), cztery żelazne sprzączki (nr inw
1, 37, 54, 168/11), brązowe szczypce (nr inw
132/11), fragment żeleźca topora (nr inw 57/11),
żelazna tulejka (nr inw 176/11), zapinka (nr inw
95/11) Ponadto odkryto również 6602 całe kości
zwierzęce i ich fragmenty (Instytut Archeologii UMK
w Toruniu)
Badania 2012 rok: 22748 fragmentów ceramiki naczyniowej (nr inw 1–913/12) oraz 480 przedmiotów tzw wydzielonych, w tym: żelazny grot strzały
(nr inw 344/12), fragment żelaznej ostrogi (nr inw
79/12), brązowa blaszka (nr inw 303/12), trzy
żelazne ćwieki (nr inw 222, 237, 403/12), 21 glinianych przęślików (nr inw 10, 13, 53, 55, 58, 59,
61, 71, 136, 149, 162, 177, 190, 196, 221, 224,
252, 265, 324, 430, 459/12), sześć rozcieraczy
(nr inw 114, 163, 165, 166, 178, 448/12), dwa
fragmenty grzebieni z poroża (nr inw 54, 277/12),
pięć żelaznych gwoździ (nr inw 49, 51, 56, 110,
235/12), 25 żelaznych haczyków (nr inw 8, 19,
48, 57, 99, 124, 135, 145 – trzy sztuki, 157, 192,
209, 236, 238, 246, 261, 268, 283, 299, 352, 364,
394, 401, 480/12), pięć kościanych hetek (nr inw
204, 280, 450, 451, 471/12), dziesięć kościanych
igieł (nr inw 65, 70, 86, 153, 164, 170, 233, 284,
338, 366/12), pięć żelaznych igieł (nr inw 66, 173,
207, 257, 436/12), dwa fragmenty wag (nr inw 14,
94/12), pięć kabłączków skroniowych (nr inw 18,
167, 343, 363, 385/12), trzy fragmenty kabłąków
wiader (nr inw 281, 398, 406/12), 18 kamieni ze
śladami gładzenia (nr inw 95, 147, 154, 156, 159,
176, 225, 226, 250, 254, 259, 260, 298, 331, 335,
423, 445, 465/12), srebrna kulka (nr inw 109/12),
19 kościanych płóz (nr inw 31, 72, 107, 112, 161,
168, 169, 172, 182, 186, 199 – dwie sztuki, 227,
231, 251, 359 – dwie sztuki, 373, 470/12), dziewięć monet (nr inw 12, 122, 138, 139, 151, 301,
306, 314, 350/12), 13 nieokreślonych, brązowych
przedmiotów (nr inw 35, 42, 67, 76, 84, 89, 93,
108, 160, 215, 266, 340, 346/12), dwa gliniane,
nieokreślone przedmioty (nr inw 447, 481/12),
cztery kościane, nieokreślone przedmioty (nr inw
43, 44, 463, 466/12), trzy ołowiane, nieokreślone
przedmioty (nr inw 29, 377, 399/12), nieokreślony przedmiot z poroża (nr inw 290/12), 67 żelaznych, nieokreślonych przedmiotów (nr inw 22, 23,
26, 30, 33, 34, 38, 39, 45, 46, 47, 73, 81, 90, 98,
102, 103, 104, 113, 115, 116, 146, 158, 174, 175,
180, 184, 197, 203, 210, 211, 216, 218, 249, 253,
258, 262, 267, 269, 273, 282, 300, 302, 305, 310,
311, 312, 327, 339, 351, 369, 370, 371, 372, 380,
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383, 386, 388, 391, 393, 396, 405, 407, 408, 413,
442, 444/12), żelazne nożyce (nr inw 22/12), 55
żelaznych noży (nr inw 4, 7, 20, 21, 32, 63, 74, 91,
96, 105, 126, 127, 131, 133, 150, 183, 188, 193,
195, 206, 214, 223 – dwie sztuki, 234, 245, 247,
255, 263, 270, 274, 289, 292, 304, 308, 322, 325,
334, 336, 337, 349, 353, 356, 357, 368, 376, 378,
379, 392, 397, 400, 416, 420, 431, 432, 438/12),
trzy brązowe, poprodukcyjne odpady (nr inw 16,
212, 309/12), ołowiany, poprodukcyjny odpad
(nr inw 232/12), trzy poprodukcyjne odpady z poroża (nr inw 457, 461, 476/12), 29 odważników
(nr inw 1, 68, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 88, 92, 97,
100, 101, 106, 117, 120, 129, 130, 142, 155, 179,
189, 208, 213, 230, 241, 248, 285, 291/12), okładzina z poroża (nr inw 374/12), pochewka grzebienia (nr inw 140/12), 13 brązowych okuć (nr inw
8a, 9, 17, 40, 62, 111, 118, 121, 148, 187, 217,
358, 443/12), żelazne okucie (nr inw 427/12), dwa
okucia pochewek noży (nr inw 15, 326/12), trzy
żelazne okucia wiader (nr inw 24, 229, 389/12),
dwie oprawki z poroża (nr inw 317, 329/12),
12 kamiennych osełek (nr inw 2, 5, 11, 52, 69,
152, 198, 307, 315, 330, 355, 360/12), szklany paciorek (nr inw 191/12), dziesięć fragmentów poroża ze śladami obróbki (nr inw 449, 460, 467, 468,
469, 474, 475, 478, 477, 479/12), żelazny półkosek
(nr inw 240/12), 33 półprodukty z poroża (nr inw
27, 28, 41, 87, 171, 194, 202, 205, 220, 243, 244,
288, 319, 320, 323, 328, 348, 362, 421, 440, 441,
446, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 462, 464, 472,
473, 482/12), trzy przekłuwacze z poroża (nr inw
219, 316, 321/12), sześć kościanych przekłuwaczy
(nr inw 50, 128, 242, 271, 279, 381/12), 11 żelaznych przekłuwaczy (nr inw 25, 36, 37, 85, 286,
296, 297, 390, 404, 419, 422/12), cztery fragmenty
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żelaznych sierpów (nr inw 60, 239, 264, 384/12),
żelazny skobel (nr inw 3/12), trzy brązowe spieki (nr inw 6, 143, 144/12), 26 żelaznych spieków (nr inw 294, 295, 341, 342, 347, 365, 367,
375, 402, 409, 410, 411, 414, 415, 417, 418, 424,
425, 426, 428, 429, 433, 434, 435, 437, 439/12),
brązowa sprzączka (nr inw 123/12), cztery żelazne sprzączki (nr inw 119, 275, 278, 354/12),
stillus z poroża (nr inw 412/12), buła żelazna
(nr inw 141/12), brązowy toporek Peruna (nr inw
125/12), sześć fragmentów żeleźców toporów
(nr inw 181, 188, 201, 318, 333, 395/12), siedem
uchwytów wiader (nr inw 64, 272, 287, 293, 313,
332, 345/12), dwa żelazne wędzidła (nr inw 276,
387/12), brązowe zapięcie kolii (nr inw 200/12),
zdobiony belemnit (nr inw 256/12), dwa kamienne
żarna (nr inw 185, 382/12) Ponadto odkryto również 13008 całych kości zwierzęcych i ich fragmentów (Instytut Archeologii UMK w Toruniu)
Badania 2013 rok: 3055 fragmentów ceramiki naczyniowej (nr inw 1–94/13) oraz 32 przedmioty
tzw wydzielone w tym: żelazny grot strzały (nr inw
3/13), pięć przęślików glinianych (nr inw 10, 12,
15, 22, 29/13), dwa kabłączki skroniowe (nr inw 8,
13/13), trzy kościane płozy (nr inw 6, 11, 26/13),
gliniany, nieokreślony przedmiot (nr inw 16/13),
cztery żelazne, nieokreślone przedmioty (nr inw 4,
5, 24, 25/13), brązowy nit (nr inw 23/13), dwa
żelazne noże (nr inw 1, 2/13), cztery półprodukty
z poroża (nr inw 14, 30, 31, 32/13), rękojeść noża (nr inw 9/13), żelazny spiek (nr inw 17/13),
dwa drewniane wiosła (nr inw 27, 28/13), zapinka
(nr inw 20/13), trzy kamienne żarna (nr inw 18,
19, 21/13) Ponadto odkryto również 979 całych
kości zwierzęcych i ich fragmentów (Instytut Archeologii UMK w Toruniu)
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5

PIEŃ, gm. Dąbrowa Chełmińska

Nr stanowiska w miejscowości:
Nr obszaru AZP:
Nr stanowiska na obszarze AZP:
Nazwa dawna miejscowości:
Nazwa miejscowa:
Położenie:
Mezoregion:

Środowisko fizycznogeograficzne
GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA: Okolice stanowiska są

strefą urozmaiconą morfologicznie, co jest wynikiem położenia na zboczach doliny Wisły (ryc. 5.2) Grodzisko
usytuowane jest na płacie terasy erozyjnej na poziomie
46–50 m n p m Na południu i zachodzie obszar stanowiska przechodzi w zbocza o wysokości do 20 m i nachyleniu do 10° Poniżej, rozciąga się dno doliny Wisły położone na średnim poziomie 27,5 m n p m , zbudowane
z utworów mułkowo-ilastych Po północnej stronie grodziska jest dolinka denudacyjna Na wschód od stanowiska znajdują się kolejne stopnie piaszczysto-żwirowych
taras erozyjnych i erozyjny poziom wód roztopowych
o wysokości 80–85 m n p m zbudowany przy powierzchni z osadów glaciofluwialnych oraz zbocza wysoczyzny
o wystawie zachodniej Powierzchnia gliniastej równiny
morenowej rozciąga się powyżej 88 m n p m Zbocza teras i wysoczyzny rozcinane są licznymi drobnymi i rozległymi formami pochodzenia erozyjnego i denudacyjnego
HYDROGRAFIA: Bezpośrednio na północ od stanowiska

zbocza teras rozcina dolinka cieku wpadającego do jeziora Duża Reptówka – starorzecza wiślanego Wisła znajduje się obecnie w odległości 0,5 km od podnóży zboczy,
gdzie płynie w poziomie 27,2 m n p m
GLEBY: Stanowisko położone jest na płacie czarnych
ziem zdegradowanych utworzonych z piasków słabogliniastych Płat ten otoczony jest od północy i wschodu

1
36–40
131
brak danych
Pień (Topographische Karte 1909;
Szczegółowa Mapa 1932) (ryc. 5.1)
N 530°10’49’’, E 180°12’35’’;
3,8 km na północ od Ostromecka (ryc. 5.2)
Wysoczyzna Chełmińska/Dolina Fordońska

glebami brunatnymi wyługowanymi powstałymi z piasków luźnych a na południu z piasków słabogliniastych
Najbliższe stanowisku tereny wysoczyzny pokrywają gleby bielicowe na piaskach gliniastych W dnie doliny występują mady wytworzone z utworów pyłowych (Mapa
Glebowo-Rolnicza, ark Dąbrowa Chełmińska brw )

Opis stanowiska
Grodzisko jest dwuczłonowe (z kopcem usypanym
w późnym średniowieczu w jego wschodniej partii),
o kształcie zbliżonym do owalnego i całkowitej powierzchni 3500 m2 (o wymiarach podstawy 90  50 m)
(ryc. 5.3) W północnej i wschodniej części obiektu znajduje się wał obronny o szerokości 10 m i zachowanej
wysokości 2,5 m Od strony południowej i zachodniej
nie zaobserwowano pozostałości wału – występują tam
naturalne, bardzo strome zbocza (ryc. 5.4) Powierzchnia użytkowa obiektu (majdan), o dość nieregularnym
kształcie, pierwotnie wynosiła 65  35 m, czyli w przybliżeniu 2300 m2, natomiast po usypaniu kopca we
wschodniej jego części zmniejszyła się do około 1600 m2
(40  40 m) Kopiec, zajmujący wschodnią część stanowiska, ma owalną podstawę o powierzchni 730 m2
i owalne plateau o powierzchni 360 m2 Porastają go
drzewa i gęste krzewy maskujące formę wału (ryc. 5.5)
Plateau jest wyniesione na wysokość około 5 m w stosunku do powierzchni majdanu i około 30 m ponad
poziom lustra wody w jeziorze Duża Reptówka (por
też Janowski, Drozd 2007a, 199; Poliński 2013, 41)
Wjazd do grodu prowadził od wschodu, zapewne przez
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Ryc. 5.1. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Lokalizacja grodziska na mapie topograficznej z 1932 roku
(Szczegółowa Mapa 1932)
Fig. 5.1. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Stronghold location on a 1932 topographic map
(Szczegółowa Mapa 1932)

most nad fosą, gdyż w północno-wschodniej partii obiektu, na północ od kopca znajduje się wyraźne obniżenie o szerokości do około 5 m26 Od wschodniej strony
obiektu występuje zagłębienie stanowiące pozostałość
fosy, szczególnie dobrze widoczne od południowego
wschodu, o szerokości co najmniej 6–7 m i głębokości
dochodzącej do 3 m (Poliński 2013, 68)

Historia badań i opracowań
Gród łączony z miejscowością Pień pojawił się w literaturze przedmiotu znacznie wcześniej, zanim rozpoczęto badania archeologiczne na tym terenie Na początku
26
Na obecnym etapie badań trudno stwierdzić, czy we wczesnym
średniowieczu wjazd na teren grodu był w tym samym miejscu Mógł
on znajdować się bardziej „centralnie” od wschodu, jednakże powstanie siedziby krzyżackiego prokuratora, a dokładniej usypanie kopca,
wymusiło poniekąd lokalizację wjazdu od północnego wschodu (por
Poliński 2013, 66–68)

XX stulecia Stanisław Zakrzewski uważał gród w Pniu
za jeden z najbardziej znaczących grodów w ziemi chełmińskiej i jeden z głównych punktów obronnych w walce
z Prusami (Zakrzewski 1902, 242–243) W 1905 roku
opublikowano artykuł Stanisława Kujota, w którym autor zawarł kilka uwag na temat Pnia Starał się wyjaśnić motywy postępowania Krzyżaków, którzy wymogli
na Świętopełku zamianę niegdysiejszego grodu w Pniu
na Lanzanię (Kujot 1905, 300–301, 448) W późniejszej, monumentalnej pracy S Kujota (1914) poświęconej
dziejom Prus Królewskich, znalazło się także miejsce na
informacje związane z Pniem Autor opisał okoliczności przejścia grodu w Pniu, najważniejszego z licznych
dóbr Żyrona w ziemi chełmińskiej, pod zwierzchnictwo
książąt pomorskich Miał on być posagiem siostry starosty mazowieckiego, wydanej za nieznanego z imienia
księcia gdańskiego (Kujot 1914, 231) Zajął się również tzw dokumentem z Lonyz z 5 sierpnia 1222 roku, a tym samym quondam castrum Pin (Kujot 1914,
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5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1)

Ryc. 5.2. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Pniu: A – grodzisko; B osada; C – punkt osadniczy; D – drogi gruntowe; F – cieki; G – wody powierzchniowe; H – zabudowania; I – obszary leśne;
1 – Pień, stan. 1/131, 2 – Pień, stan. 2/132, 3 – Pień, stan. 11/133, 4 – Pień, stan. 7/124, 5 – Pień,
stan. 9/134, 6 – Pień, stan. 5/121, 7 – Pień-Mózgowina, stan. 8/125 (oprac. M. Skrzatek, W. Ochotny)
Fig. 5.2. Early medieval settlement complex in Pień: A – stronghold; B – settlement; C – point of settlement;
D – cemetery; E – dirt roads; F – watercourses; G – surface waters; H – buildings; I – forests. List of
sites see uper (edited by M. Skrzatek, W. Ochotny)

475)27 Wreszcie, przedstawiając wydarzenia z lat 1247–
1248, wskazał, iż Pień był obiektem przetargu i wymiany, najpierw w czasie sądu polubownego na Kowalowym
Ostrowie, a później pokoju podpisanego w tym samym
miejscu (Kujot 1914, 731–733)28 W innym, pomniko-

27
Na mocy tego dokumentu, będącego nadaniem księcia mazowieckiego Konrada i biskupa płockiego Gedki, Pień (quondam castrum Pin) został
włączony do posiadłości biskupa Chrystiana (PU, nr 1/1) Potwierdzeniem
tej donacji są jednobrzmiące bulle papieży Honoriusza III z 18 kwietnia
1223 roku i Grzegorza IX z 11 czerwca 1227 roku (CDM, nr 221, 247)
28
W 1247 roku Pień znajdował się pod kontrolą księcia pomorskiego Świętopełka o czym świadczy wydanie wyroku przez arcybiskupa
gnieźnieńskiego Fulko i biskupa chełmińskiego Heidenryka w sprawie
sporu między zakonem krzyżackim a księciem Świętopełkiem, na mocy

wym opracowaniu z okresu międzywojennego, a mianowicie publikacji W Łęgi o kulturze Pomorza we wczektórego Krzyżacy mieli przekazać Świętopełkowi Lanzanię (…de arenis
et Nerei a Tuia usque Camzieni…), a książę w zamian miał im oddać
Pień (zapewne miejscowość) wraz z przynależnymi wsiami (…et ipso
e converso cedet eis de Pin et villis, quasi habebat iuxta Cholmensem civitatem temporibus vitae sue) (PUB, nr 96; PU, nr 194) Natomiast rok
później (w 1248 roku) nastąpiło zawarcie pokoju, na mocy którego
Świętopełk zrzekł się na rzecz Krzyżaków m in miejsca, gdzie niegdyś był gród, a które jest nazywane Pień, wraz z jego przyległościami
(…locum, in quo fuit castrum, quod vocabatur Pin, et omnes villas…)
(PU, nr 213; PUB, nr 110); potwierdzeniem zawartej ugody przez
legata papieskiego Jakuba z Leodium jest drugi, identycznie datowany dokument (loco castri Pin; PUB, nr 111; por też Kiersnowski
1958, 265)
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Ryc. 5.3. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Plan sytuacyjno-wysokościowy opracowany na bazie pomiarów LIDAR (oprac. M. Skrzatek)
Fig. 5.3. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Contour site plan based on LIDAR measurements (edited by M. Skrzatek)

Ryc. 5.4. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Wizualizacja przestrzenna formy grodziska (oprac. M. Skrzatek)
Fig. 5.4. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Spatial image of the stronghold (edited by M. Skrzatek)
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5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1)

Ryc. 5.5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Widok ogólny stanowiska od strony SE (foto W. Sosonowski, wg Poliński 2013, ryc. 2)
Fig. 5.5. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Southeastern view of the site (photo by W. Sosnowski, based on Poliński 2013, fig. 2)

snym średniowieczu, Pień znalazł się w wykazie znanych
autorowi grodzisk pomorskich z tego okresu (Łęga 1930,
543) Także w okresie międzywojennym ukazało się
kolejne opracowanie monograficzne, pióra Józefa Paradowskiego (1936), uwzględniające Pień Autor wymienił gród pieński jako jeden z obiektów funkcjonujących
w ziemi chełmińskiej w latach 600–1200 (Paradowski
1936, 24) Jak wynika z mapy dołączonej do książki,
J Paradowski w Pniu lokalizował również osadę, która
według niego miała istnieć na początku XIII wieku Ponadto autor, na podstawie starszej literatury przedmiotu,
starał się odnieść do kwestii autentyczności tzw dokumentu z Lonyz, przytaczając jako jeden z argumentów
szereg dziedziców grodu Pień i wszelkie związane z tym
wydarzenia z lat 1247–1248 (Paradowski 1936, 42)
W okresie drugiej wojny światowej po raz pierwszy
zostały opublikowane wyniki badań archeologicznych
w Pniu (Brutzer 1942) W przypadku grodziska ograniczyły się one do prospekcji terenowej i wykonania
planu sytuacyjnego (Brutzer 1942, 62, 78) Pod koniec
lat 50-tych XX wieku pojawił się artykuł będący analizą grodzisk Pomorza w kontekście przekazów pisanych, uwzględniający także obiekt w Pniu (Kiersnowski
1958, 265) Grodzisko w Pniu, jako obiekt wczesnośredniowieczny, figuruje także w opublikowanych zestawieniach tabelarycznych z końca lat 50-tych i 1 poło-

wy lat 60-tych, kiedy był zapewne wizytowany i badany
powierzchniowo przez Jana Grześkowiaka (1962 rok?)
(Zielonka 1959a, 29; Zielonka 1963, 26; Antoniewicz,
Wartołowska 1964, mapa kwadrat II F – nr 47, 53)
W opublikowanym na początku lat 70-tych „Słowniku
historyczno-geograficznym ziemi chełmińskiej w średniowieczu” (Porębska 1971) zamieszczono praktycznie
wszystkie znane przekazy pisane związane z Pniem29,
a także wyniki skromnych do tej pory badań archeologicznych (Porębska 1971, 96–97) W części publikowanych opracowań historyków można było znaleźć informacje i hipotezy dotyczące zwłaszcza chronologii oraz
podległości i własności Pnia30 W 1975 roku A Kluska sporządził plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska i przylegającego od wschodu terenu (skala 1 : 500)
W 1985 roku obszar ten badany był w ramach AZP
(Olga Romanowska-Grabowska) W 1992 roku światło dzienne ujrzała praca Błażeja Śliwińskiego (1992)
poświęcona pierwszym odbiorcom nadań krzyżackich
29
Zabrakło tam jednak wzmianki z 31 maja 1285 roku (nadanie na
rzecz Kunegundy Bosel i jej syna Bartłomieja; por UBC, nr 110), dotyczącej istnienia przeprawy wiślanej na odcinku od okolic Pnia (początek) do miejscowości Kindorff (koniec; por Poliński 2013, 20)
30
Por m in Rozenkranz 1967, 225; Powierski 1973, 20; Labuda
1986, 142, 146; Śliwiński 1989, 150–151; Powierski 1993, 9; Bogucki
1996, 94; Jasiński 2005, 24–25
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na Pomorzu Gdańskim na początku XIII wieku Uwagę
poświęcono także rycerzom, którzy byli zapewne posiadaczami nadziałów ziemskich w Pniu (Śliwiński 1992,
342–344) (por Poliński 2013, 31–32)
W 1991 roku A Kola opublikował monografię późnośredniowiecznych grodów w ziemi chełmińskiej,
w której zamieścił między innymi informacje dotyczące
Pnia, a szczególnie obiektu warownego Opisując grody
krzyżackie odniósł się do lokalizacji obiektu w Pniu zarówno w odniesieniu do schyłku wczesnego średniowiecza, jak i w czasach prokuratorstwa krzyżackiego (Kola
1991, 133) Z kolei w części katalogowej znajduje się
zestawienie informacji dotyczących identyfikacji obiektu i badań, jego położenia i charakterystyki, chronologii i zbiorów źródeł archeologicznych oraz przekazów
pisanych Ponadto w tej części pracy zamieszczono plan
warstwicowy stanowiska (Kola 1991, 185–187) Warto też zaznaczyć, że w 1987 roku autor ten wizytował
grodzisko w Pniu W połowie lat 90-tych ukazał się artykuł opisujący obiekty określane jako quondam castra
w tzw dokumencie z Lonyz w świetle dotychczasowych
badań nad wczesnośredniowiecznymi grodziskami ziemi chełmińskiej (Chudziak 1996) Autor, opierając się
na wynikach badań powierzchniowych w ramach AZP
(stwierdzono wyłącznie późnośredniowieczny materiał
źródłowy), wykluczył możliwość istnienia grodziska
wczesnośredniowiecznego w Pniu oraz przyjął, że obiekt
ten został prawdopodobnie zniszczony przez przepływającą w jego pobliżu Wisłę (Chudziak 1996, 28–29) Podobna problematyka, związana z funkcjonowaniem grodów „chełmińskich” u schyłku wczesnego i na początku
późnego średniowiecza, została podjęta przez Dariusza
Polińskiego (1996b) W opracowaniu tym wymieniono
gród w Pniu jako obiekt funkcjonujący najprawdopodobniej w latach 1222–1250, wyraźnie podkreślając, iż
do tej pory nie zlokalizowano jego pozostałości w sposób nie budzący wątpliwości (Poliński 1996b, 50) Wydane na początku XXI stulecia dwie publikacje (Poliński
2001; 2003) stanowiły próbę monograficznego ujęcia
późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego w ziemi chełmińskiej, głównie w jego aspekcie przestrzenno-chronologicznym W pierwszej z tych książek, której
główną częścią jest katalog, uwzględniono trzy stanowiska późnośredniowieczne położone w miejscowości Pień:
domniemany gród oraz dwa, bliżej nieokreślone punkty
osadnicze (Poliński 2001, 159, nr 2872–2874) Z kolei
w drugiej z nich znajduje się podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat lokalizacji i datowania grodziska/
/grodu w Pniu Z uwagi na brak materiału źródłowego uznano za prawdopodobną hipotezę W Chudziaka
o zniszczeniu obiektu wczesnośredniowiecznego przez
Wisłę Natomiast w odniesieniu do późnego średniowiecza wskazano na możliwość istnienia dwóch obiektów:
grodu pomorskiego (później krzyżackiego) i być może
krzyżackiej warowni murowanej (Poliński 2003, 127)

Na podstawie ówczesnego stanu wiedzy trudno było
też odpowiedzieć na pytanie dotyczące funkcjonowania
i przynależności grodu pieńskiego od końca lat 40-tych
XIII do początku XV wieku (Poliński 2003, 196–197)
W ostateczności, w wykazie i na mapach późnośredniowiecznych osad wiejskich w ziemi chełmińskiej, Pień
znalazł się jako domniemany gród oraz nieokreślona
osada wiejska z faz I–II osadnictwa, czyli do około połowy XV wieku (Poliński 2003, Wykaz, nr 357–358; mapy
1–2, 4–5) Z kolei w pracy opublikowanej w 2002 roku A Kola klasyfikował obiekt warowny w Pniu jako
gród późnośredniowieczny posadowiony na „surowym
korzeniu” (Kola 2002, ryc 1, 152) (por Poliński 2013,
32–33)
W 2003 roku na grodzisku i części przyległej od
wschodu osady dwukrotnie przeprowadzono badania powierzchniowo-sondażowe (24–25 04 i 5–6 12,
IA UMK; A Drozd i A Janowski) Badania wykopaliskowe grodziska i związanego z nim zaplecza osadniczego
prowadzone były w latach 2003–2008 przez Instytut
Archeologii UMK w Toruniu pod kierownictwem D Polińskiego (przy współpracy Alicji Drozd, Andrzeja Janowskiego, Pawła Janowskiego i Aleksandra Piaseckiego)
Uzyskane w trakcie tych badań dane spowodowały pojawienie się dość licznych publikacji związanych z tym
obszarem, początkowo dotyczących przede wszystkim
obiektu warownego, klasyfikowanego najczęściej jako
gród (por Poliński 2013, 33) Analizowano także XIII-wieczne warownie krzyżackie w ziemi chełmińskiej oraz
obiekty obronne Zakonu na pograniczu krzyżacko-pruskim i krzyżacko-polskim W pracach tych uwzględniano również obiekt warowny w Pniu, wykorzystując przy
tym wstępne wyniki badań archeologicznych na interesującym nas terenie w latach 2003–2005 (Poliński 2005,
184, 191–192; 2006a; 2006b, 23–24, 27–28, 40; 2007a,
156, 158–159, 164–165, 168–169; 2007b, 41, 44–47,
55–56, ryc 2–5) Ponadto sukcesywnie ukazywały się
drukiem prace o charakterze sprawozdawczym, dotyczące badań archeologicznych prowadzonych na grodzisku
związane jednak przede wszystkim z siedzibą krzyżackiego prokuratora (Janowski, Drozd 2003a; 2003b; Drozd,
Janowski 2004; Janowski, Drozd 2005; Poliński 2007c;
2007d; 2007e; Drozd, Janowski, Poliński 2007; Poliński
2008; 2009; Janowski, Poliński 2011) Wydano także artykuły omawiające materiały ceramiczne z nawarstwień
przedgrodowych stanowiska 1 w Pniu (Janowski, Poliński 2008) oraz artykuł o dwóch wczesnośredniowiecznych ostrogach odkrytych na tym stanowisku (Janowski 2010)31 Wyniki systematycznych badań grodziska
zostały także uwzględnione w odniesieniu do studiów
nad osadnictwem w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej
na początku wczesnego średniowiecza (VII–IX wiek)
(Weinkauf 2015; Weinkauf 2016); poruszono m in kwe31

O tych ostrogach pisał też później M Weinkauf (2013, 166–169)
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5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1)

stię periodyzacji garncarstwa (Weinkauf 2015, 91–93;
Weinkauf 2016, 62) oraz opublikowano dwie daty C14
(Weinkauf 2015, 79, przypis 43) Ukazały się także prace omawiające wyniki badań na przyległej do grodu
osadzie (stan 2; por Miernik 2015) oraz na pobliskim
cmentarzysku (stan 9), część mająca charakter sprawozdawczy (najnowsze, por Janowski, Drozd 2005; Drozd,
Janowski, Poliński 2011) i część omawiająca zaobserwowane na cmentarzysku wczesnośredniowieczne praktyki
pogrzebowe i odkryte groby komorowe (np Drozd, Janowski 2007a; Drozd Janowski 2007b; Drozd, Janowski,
Poliński 2009) i prezentująca pozyskane źródła, np inkrustowany topór (Janowski, Drozd 2007b) W tym czasie wykonano również pomiary do planu sytuacyjno-wysokościowego (E Kujawski w 2004 r skala 1 : 500) oraz
opracowano szczątki zwierzęce pozyskane z grodziska
z sezonów badawczych 2004–2006 (Makowiecka, Makowiecki 2008)

wykopy (2/04 i 10/08), o wymiarach 4  2 m i łącznej
powierzchni 16 m2, otwarto na majdanie; wykop 2/04,
który objął swoim zasięgiem sondaż 3/03, założono
w zachodniej partii stanowiska, przy wewnętrznym podnóżu wału grodowego, w odległości około 10 m na zachód od podstawy kopca, natomiast wykop 10/08 zlokalizowano na styku z nasypem kopca i zachodniej części
majdanu Wreszcie wykop 8/07, o wymiarach 6  3 m
(18 m2), założono na obniżeniu, na północ od kopca
(Poliński 2007c, 334; Janowski, Poliński 2011, 489–490;
Poliński 2013, 38) Oprócz tego w 2008 roku wykonano w fosie przy grodzisku serię 12 odwiertów (Janowski, Poliński 2011, 489)33 Tak więc w latach 2003–2008
przebadano łącznie 178,5 m2 powierzchni grodziska
(ok 5% całego stanowiska i ok 8% powierzchni użytkowej), jednak wykopy zlokalizowano przede wszystkim
w miejscu, na którym w późnym średniowieczu usypano
kopiec (wschodnia partia stanowiska) (ryc. 5.6)

Zakres prac badawczych

Stratygrafia kulturowa
i pozostałości zabudowy

Podczas dwóch etapów weryfikacyjnych badań powierzchniowo-sondażowych w 2003 roku na grodzisku
założono dwa wykopy: 2/03 o wymiarach 0,9  2 m,
usytuowany na kopcu, w południowej części zastanego wkopu rabunkowego (o głębokości ok 0,60–0,70 m
i rozmiarze w przybliżeniu 4,5  4,5 m) oraz 3/0332
o wymiarach 3  1 m, umiejscowiony na majdanie, u wewnętrznego podnóża wału, około 10 m na zachód od
podstawy kopca (ryc. 5.3) Ponadto wzdłuż osi wschód–
–zachód oraz północ–południe wykonano serię odwiertów (Janowski, Drozd 2003a; 2003b; Drozd, Janowski
2004, 267; Drozd, Janowski, Poliński 2004; Poliński
2007c, 333–334) Z kolei w trakcie szerokopłaszczyznowych badań w latach 2004–2008 wyeksplorowano
10 wykopów badawczych Większość z nich (siedem
wykopów o łącznej powierzchni 144,5 m2), o wymiarach 4  4 m (1/04, 3/05 i 6/06), 5  5 m (4/05 i 9/07)
oraz powierzchni 18,5 i 28 m2 (5/06 i 7/07), zlokalizowano na plateau kopca Poszczególne wykopy zostały
umiejscowione w następujących częściach plateau: wykop 1/04 – wschodniej (w bezpośredniej bliskości, na
wschód od wkopu rabunkowego oraz miejsca badań weryfikacyjno-sondażowych w 2003 roku – sondaż 2/03),
3/05 – północno-wschodniej, 4/05 (obejmujący swoim
zasięgiem nowożytny wkop rabunkowy) – centralnej,
5/06 – północno-zachodniej, 6/06 – zachodniej, 7/07 –
południowo-wschodniej, a 9/08 – południowej (Janowski, Poliński 2005; Poliński 2007c, 334; Poliński 2009,
79; Janowski, Poliński 2011, 489; Poliński 2013, 38)
Ponadto trzy wykopy zlokalizowano poza kopcem Dwa
32
Sondaż ten nie został wyeksplorowany do calca, co wynikało zarówno z niewielkiej powierzchni sondażu, jak i natrafienia na warstwę
z kamieniami

Podczas prac badawczych na grodzisku w każdym z eksplorowanych wykopów stwierdzono nawarstwienia
zarówno z wczesnego jak i późnego średniowiecza34
Całkowita miąższość tych nawarstwień była zróżnicowana i wynosiła od 3 m (wykop 7/07) aż do 6,1 m
(wykop 8/07) (Poliński 2013, 42, 66)35, przy czym największa miąższość struktur związanych z wczesnym
średniowieczem w poszczególnych wykopach wahała się
od około 1,8 m (wykop 4/05; Poliński 2013, 59) do około 4,9 m (wykop 8/07; Janowski, Poliński 2011, 490)36
Odsłonięte wczesnośredniowieczne nawarstwienia kulturowe pochodzą najprawdopodobniej z czterech faz zasiedlenia omawianego miejsca (fazy I–IV)
Odwierty wykonano na osi zachód–wschód, w odległości co 1 m
(z wyjątkiem odwiertów 10–11, gdzie odległość wynosiła 2 m), rezygnując z planowanego wykopu z uwagi na spodziewaną bardzo dużą
miąższość współczesnych nawarstwień w zasypisku (Poliński 2013,
67–68)
34
W wykopie 7/07, pod humusem odsłonięto relikty bliżej nieokreślonej konstrukcji kamiennej, najprawdopodobniej związanej z czasami
nowożytnymi (pod koniec XIX wieku górna powierzchnia kopca mogła
być wykorzystywana jako punkt widokowy) Jednakże kamienie, lub
ich część, mogły pochodzić z rozebranych fundamentów? bądź podmurówki krzyżackiego obiektu mieszkalno-obronnego (Janowski, Poliński
2011, 489–490; Poliński 2013, 49) Oprócz wspomnianej wyżej konstrukcji znaleziono ślady osadnictwa pradziejowego, w tym z okresów
halsztacko-lateńskiego i rzymskiego oraz z czasów nowożytnych
35
W jednostkach badawczych, w których eksploracji nie doprowadzono do stropu calca całkowita miąższość warstw średniowiecznych wynosiła odpowiednio 2,6 i 3 m (wykopy 9/08 i 1/04) (Poliński
2013, 42)
36
Nie wzięto pod uwagę pod tym względem wykopów 1/04 i 9/08
(por poprzedni przypis), chociaż w pierwszym z nich stwierdzona
w trakcie badań maksymalna miąższość nawarstwień z wczesnego średniowiecza mieściła się w podanym zakresie – około 1,8 m (Janowski,
Drozd 2007a, 201)
33
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 5.6. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Plan warstwicowy z lokalizacją wykopów i odwiertów z lat 2003–2008
z uwzględnieniem prac przeprowadzonych na osadzie podgrodowej (stan. 2) w 2003 roku (wg Poliński 2013, 37)
Fig. 5.6. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Contour plan showing 2003–2008 excavation units and boreholes,
including the 2003 fieldwork at the adjacent settlement (site 2) (based on Janowski, Poliński 2013, 37)

Ryc. 5.7. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Wykop 5/06, profil południowy (wg Janowski, Poliński 2008,
354)
Fig. 5.7. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Excavation unit 5/06, southern profile (based on
Janowski, Poliński 2008, 354)
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5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1)

Ryc. 5.8. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Wykop 7/07. Kamienne lico wczesnośredniowiecznego wału grodowego zniszczone przez
wkopy fundamentowe krzyżackiej budowli, widok od E (wg Janowski, Poliński 2009, 349)
Fig. 5.8. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Excavation unit 7/07. Early mediaeval fort rampart pavement damaged by foundation
pits of Teutonic buildings, eastern view (based on Janowski, Poliński 2009, 349)

Z fazą I (przedgrodową) powiązano warstwę XXXI
w wykopie 5/06 Warstwa ta, o miąższości 10–45 cm,
zalegała bezpośrednio na calcu i stanowił ją szarożółty,
gliniasty piasek z drobnymi węglami drzewnymi i polepą Przebieg warstwy był nieregularny, w części wschodniej wznosiła się lekko w kierunku zachodnim, a od połowy wykopu silnie w tym kierunku opadała (Janowski,
Poliński 2008, 353–354; Janowski, Poliński 2009, 342,
348) (ryc. 5.7)
Z fazą grodową obiektu (faza II) można identyfikować pozostałości wału leżące poniżej nawarstwień związanych z siedzibą prokuratora Zakonu Na podstawie
dotychczasowych badań wynika, że wał ten, o podkowiastej formie, nie otaczał całego grodu, ale wzniesiono
go jedynie od strony wschodniej, niechronionej naturalnymi przeszkodami topograficznymi Od północy, zachodu i południa dostępu broniły strome stoki wzniesienia,
na którym zbudowano gród Wał grodowy, o glinianym
jądrze, wzmocniono od zewnątrz drewnianymi elementami w konstrukcji przekładkowej oraz dodatkowo licowanymi kamieniami i nasypem ziemnym, a od wewnątrz

drewnianymi belkami Przypuszczalna szerokość tego
wału wynosiła 17–20 m, a jego wysokość ponad 5 m
(Janowski, Poliński 2009, 343; Janowski, Poliński 2011,
494; Poliński 2013, 38)
W wykopach 7/07 i 9/07, usytuowanych w południowo-wschodniej i południowej część plateau kopca oraz
8/07, założonym na obniżeniu na północ od kopca, zalegały pozostałości zewnętrznego skłonu wczesnośredniowiecznego wału grodowego W wykopie 7/07 zaobserwowano, zniszczone głębokimi wkopami fundamentowymi
krzyżackiej budowli prokuratorskiej, kamienne lico przykryte nasypem ziemnym (ryc. 5.8) Z kolei w wykopie
8/07 zarejestrowana miąższość struktur związanych z wałem wynosiła aż 4,9 m (warstwy X–XXXIX; ryc. 5.9) i były one dość dobrze zachowane Odsłonięto gliniane jądro,
umocnione od zewnątrz drewnianymi elementami w konstrukcji przekładkowej, licowanymi kamieniami oraz
nasyp ziemny Duża miąższość tych nawarstwień i ich
wzajemne relacje wskazują na możliwość budowy wału
w dwóch etapach/fazach (Janowski, Poliński 2009, 343;
Janowski, Poliński 2011, 490) Pozostałości wczesnośre-
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski
Ryc. 5.9. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan.
1. Wykop 8/07, profil południowy. Nawarstwienia wczesnośredniowiecznego
wału grodowego (warstwy X–XXXIX):
H – humus, I – białożółta glina ciężka, V – ciemnoszary piasek gliniasty ze
spalenizną i fragmentami węgli drzewnych, VIII – szarobrunatny piasek gliniasty, X – czarny piasek gliniasty ze spalenizną z fragmentami węgli drzewnych,
XI – szarożółtobrunatny piasek gliniasty,
XIII – jasnoszarobrunatny piasek gliniasty,
XV – brunatnobrązowy piasek gliniasty ze
spalonymi belkami w narożniku SW, XVI
– żółtobrunatna glina ciężka, XVII – jasnożółtoszara glina ciężka, XVIII – ciemnoszary piasek gliniasty, XIX – ciemnobrązowoszary piasek gliniasty, XX – ciemnoszary
piasek gliniasty, XXI – szary piasek gliniasty laminowany żółtym pisakiem, XXIII –
szarożółty piasek gliniasty, XXV – jasnożóltoszary piasek gliniasty laminowany szarym
piaskiem, XXVII – ciemnożółtoszary piasek
gliniasty, XXVIII – ciemnoszaro brunatny
piasek gliniasty, XXIX – żółta glina ciężka
z domieszką żółtej gliny, XXX – szary piasek luźny, XXXI – żółtoszarobrunatny piasek gliniasty, XXXII – żółtobrązowa glina
ciężka ze spalenizną z węglami drzewnymi,
XXXIII – szara glina warstwowana ciemnożółtą gliną, XXXIV – żółtoszara glina
ciężka ze spalenizną z fragmentami węgli
drzewnych, XXXV – żółtobrunatna glina
ciężka, XXXVI – szarobrunatny piasek gliniasty, XXXVII – ceglastojasnoszary piasek
gliniasty, XXXVIII – białawożółty piasek
luźny, XXXIX – ceglastobrązowy piasek gliniasty (rys. M. Karpus, dig. W. Miłek)
Fig. 5.9. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1.
Excavation unit 8/07, southern profile.
Stratigraphy of early mediaeval forth rampart
(layers X–XXXIX): H – humus, I – white yellow
heavy clay, V – dark grey loamy sand with
burnt matter and charcoals, VIII – brownish grey
loamy sand, X – black loamy sand with burnt
matter and charcoals, XI – brownish grey loamy
sand, XIII – light brownish grey loamy sand,
XV – brownish brown loamy sand with burnt
beams of southwestern corner, XVI – yellowish
brown heavy clay, XVII – light yellow grey heavy
clay, XVIII – dark grey loamy sand, XIX – dark
brown grey loamy sand, XX – dark grey loamy
sand, XXI – grey loamy with yellow sand laminae,
XXIII – yellow grey loamy sand, XXV – light
yellow grey loamy sand with grey sand laminae,
XXVII – dark yellow grey loamy sand, XXVIII –
dark brownish grey loamy sand, XXIX – yellow
heavy clay with yellow clay admixture, XXX –
loose, grey sand, XXXI – brownish yellow grey
loamy sand, XXXII – yellow brown heavy clay with
burnt matter and charcoals, XXXIII – grey clay
with dark yellow clay laminae, XXXIV – yellow
grey heavy clay with burnt matter and charcoals,
XXXV – yellow brownish heavy clay, XXXVI –
brownish grey loamy sand, XXXVII – brick-red
light grey loamy sand, XXXVIII – loose, whitish
yellow sand, XXXIX – brick-red brown loamy sand
(drawn by M. Karpus, digitalisation by W. Miłek)

182
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 182

06.03.2020 07:00:00

5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1)

Ryc. 5.10. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Wykop 1/04, profil północny. Nawarstwienia wczesnośredniowiecznego wału grodowego (wg Janowski, Poliński 2009, 346)
Fig. 5.10. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Excavation unit 1/04, northern profile. Stratigraphy of early
mediaeval fort rampart (based on Janowski, Poliński 2009, 346)

dniowiecznego wału grodowego zaobserwowano także
w innych wykopach usytuowanych na plateau kopca:
w centralnej części (wykop 1/04), w północno-wschodniej (wykop 3/05) i zachodniej partii (wykopy 5–6/06)
W wykopach 1/04 i 3/05 odsłonięto gliniane jądro oraz
zbudowany w konstrukcji przekładkowej zewnętrzny
skłon wału obronnego z kamiennym licem Miąższość
odsłoniętych nawarstwień (warstwy XII–XIV w wykopie 1/04 i XIII–XIVa, XX–XXIV, XXVI–XXXIII w wykopie
3/05) dochodziła do 1,8 m (wykop 1/04) i 3,5 m (wykop 3/05) W wykopie 1/04 drewniane elementy wału
zachowały się jedynie w postaci soczewek zlasowanego
drewna Legary poprzeczne były ułożone w odległości 0,25 m od siebie, a kolejne ich warstwy rozdzielała warstwa gliny o miąższości 0,10–0,15 m Od strony
wewnętrznej konstrukcja ta przylegała do rozwaliska,
na które składało się kilka warstw kamieni polnych zasypanych gliną (Janowski, Drozd 2007a, 201; Janowski,
Poliński 2009, 341, 346) (ryc. 5.10) Z kolei w wykopie
5/06 zaobserwowano silnie sprasowane belki drewniane
z konstrukcji przekładkowej wewnętrznego skłonu wału przykryte nasypem ziemnym (ryc. 5.11), natomiast
w wykopie 6/06 odsłonięto jedynie nasyp ziemny umocniony u podstawy drewnianymi belkami, ułożonymi równolegle do przebiegu wału (ryc. 5.12) (Janowski, Poliński 2009, 342, 346–348)
W wykopie 4/05, założonym w centralnej partii
kopca, nawarstwienia wczesnośredniowieczne (warstwy
X–XVI) były trudne do zinterpretowania Były bowiem

praktyczne całkowicie zniszczone przez piwnicę krzyżackiej budowli Zachowały się jedynie w wąskim pasie
o szerokości około 1 m przy południowym profilu wykopu37 Na strukturę tych nawarstwień składały się ułożone
horyzontalnie warstewki żółtego i szarego piasku gliniastego oraz gliny, a także cienkie warstewki zbutwiałego
drewna (ryc. 5.13) Zinterpretowano je ostatecznie jako
fragment gliniano-drewnianego jądra wału grodowego
(Janowski, Poliński 2009, 342, 346–347)
Z omawianą fazą grodową (faza II) należy synchronizować także najniższy poziom nawarstwień
wczesnośredniowiecznych (warstwy XLVII–LVII o łącznej miąższości ok 0,60 m) odsłonięty w wykopie 2/04
zlokalizowanym w zachodniej partii stanowiska, przy
wewnętrznym podnóżu wału grodowego, w odległości
10 m na zachód od podstawy kopca Treść geologiczna
tych nawarstwień była bardzo zróżnicowana – od złożonych struktur grubo- i drobnoplamistych zawierających
gliniasty i luźny piasek oraz węgle drzewne, poprzez
gliniaste piaski i średnie gliny, do luźnego piasku, popiołu, żwiru oraz spalenizny (ryc. 5.14) Mimo, że nie zaobserwowano pozostałości umocnień (wału), to jednak
37
Interesujące nas nawarstwienia zostały wstępnie określone jako
późnośredniowieczne – ze względu na incydentalną obecność w nich
źródeł z tego okresu Uznano jednak, że źródła te stanowią najprawdopodobniej późniejszy wtręt w warstwy wczesnośredniowieczne, będąc
jednym z efektów spalenia krzyżackiej budowli bądź ruchome materiały zostały przemieszane w trakcie eksploracji w związku ze złożoną
sytuacją stratygraficzną w tym wykopie (Janowski, Poliński 2009, 342)
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Ryc. 5.11. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Wykop 5/06. Konstrukcja przekładkowa wewnętrznego skłonu wczesnośredniowiecznego wału grodowego (wg Janowski, Poliński 2009, 347)
Fig. 5.11. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Excavation unit 5/06. Timber
grid structure of inward inclination of early mediaeval fort rampart (based
on Janowski, Poliński 2009, 347)

pozyskany zbiór ceramiki nawiązuje pod względem stylistyki do naczyń odkrytych w nawarstwieniach ewidentnie związanych z wałem (Janowski, Drozd 2007a, 202,
204–205; por niżej opis materiałów datujących fazę II)
W wykopie 3/05, poniżej nawarstwień wału natrafiono na obiekt? pochodzący z fazy współczesnej lub
poprzedzającej moment budowy umocnień Niestety, niewielka powierzchnia odsłonięcia uniemożliwia określenie
jego funkcji (Janowski, Poliński 2009, 341)
Najmłodsze nawarstwienia wczesnośredniowieczne,
powiązane zapewne z dwiema młodszymi fazami osadniczymi (fazy III–IV), wymykają się jednoznacznej klasyfikacji funkcjonalnej Z uwagi na brak reliktów związanych z umocnieniami (wałem grodowym) można by je
uznać za pozostałości po osadnictwie otwartym Jednak
nie można wykluczać, iż mogą być związane z zabudową
grodową Interesujące nas nawarstwienia odkryto w wykopach zlokalizowanych poza kopcem (wykopy 2/04

i 10/08) W wykopie 2/04, zlokalizowanym w zachodniej partii stanowiska, przy wewnętrznym podnóżu wału
grodowego, nad nawarstwieniami fazy II (por wyżej) zalegała warstwa kamieni i spalenizny (warstwy XLIIIa–b)
wyznaczająca początek fazy III Struktura tych warstw
(warstwy XIX i XXII–XLV o łącznej miąższości 1,3 m)
mogłaby wskazywać, że są to nawarstwienia demolacyjno-rumowiskowe powstałe w związku ze zniszczeniem lub przebudową umocnień Część z nich to złożone
struktury drobnoplamiste, składające się z gliny średniej
z węglami drzewnymi przemieszanymi z piaskami gliniastymi i popiołem, czy piasków gliniastych z dodatkiem
gliny średniej i węgli drzewnych, luźnych piasków i węgli drzewnych lub samych węgli drzewnych Zdecydowanie najwięcej było jednak warstw, których treść geologiczną stanowiły piaski gliniaste, najczęściej z węglami
drzewnymi lub spalenizną, sporadycznie z popiołem
lub średnią gliną (ryc. 5.14) Nie uzyskano jednak pew-
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5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1)

Ryc. 5.12. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Wykop 6/06, profil północny. Nawarstwienia wczesnośredniowiecznego wału grodowego z wkopami pod słupy stabilizujące budowlę krzyżacką na kopcu
(wg Janowski, Poliński 2009, 346)
Fig. 5.12. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Excavation unit 6/06, northern profile. Stratigraphy of
early mediaeval fort rampart with pits for pillars stabilising a Teutonic structure (based on Janowski,
Poliński 2009, 346)

nych przesłanek do wiązania ich z pozostałościami wału
obronnego, głównie z powodu znacznych różnic techniczno-technologicznych i stylistycznych pozyskanego
zbioru ceramiki w odniesieniu do materiałów z fazy II
(Janowski, Drozd 2007a, 202, 205) Jako pozostałości
kolejnej fazy osadniczej (faza IV) należy widzieć najwyżej zalegające (najmłodsze) nawarstwienia wczesnośredniowieczne zaobserwowane w wykopie 2/04 (warstwy
VI–XVIII i XX–XXI) Miały one niewielką miąższości
(ok 0,60 m) i były jednorodne pod względem treści geologicznej Tworzyły je przede wszystkim gliny
średnie, niekiedy z domieszką polepy, a niekiedy także z kamieniami lub węglami drzewnymi Stwierdzono
też występowanie piasków gliniastych z kamieniami lub
w połączeniu ze średnią gliną (ryc. 5.14) Pozwala to
przypuszczać, że mogą być związane z krótkotrwałym
epizodem osadniczym (Janowski, Drozd 2007a, 202,
205–206) Najprawdopodobniej z fazami III–IV należy
łączyć nawarstwienia wczesnośredniowieczne odsłonięte w wykopie 10/08, zlokalizowanym na styku nasypu
kopca i majdanu (majdan grodu wczesnośredniowiecznego) Warstwy te (VI–XIII) miały dość znaczną całkowitą
miąższość (2,2–2,5 m), jednak niewielka powierzchnia
odsłonięcia utrudnia określenie ich funkcji i charakteru
Wyróżniono przede wszystkim struktury drobnoplamiste
oraz poziomo warstewkowane, których treść geologiczną

stanowiły głównie piaski gliniaste z węglami drzewnymi
lub luźna glina (ryc. 5.15) Być może najmłodsze z nich
(warstwy VI–VIc – piaski gliniaste oraz spalenizna, węgle
drzewne i kamienie) należy interpretować jako pozostałości spalonej zabudowy grodowej (por Janowski, Poliński 2011, 491–492)
Fosa znajdująca się od wschodniej części grodziska
miała zapewne dwie fazy użytkowania (we wczesnym
oraz w późnym średniowieczu)38, jednak na podstawie
przeprowadzonych odwiertów nie można tego potwierdzić Wypełnisko fosy stanowiły dwie warstwy brunatnych
piasków gliniastych o całkowitej miąższości do 1,25 m;
struktury te od wschodu przechodziły w brunatno-jasnoszarą glinę lekką39 Nie udało się odsłonić żadnych
elementów wzmacniających obronność fosy W czasach
krzyżackich, w związku z budową ośrodka prokuratorii Zakonu w Pniu, dawna wczesnośredniowieczna fosa,
zapewne sucha, została zaadaptowana do ówczesnych
potrzeb (najprawdopodobniej miała wówczas szerokość
38
Poza zaledwie jednym fragmentem wczesnośredniowiecznej ceramiki nie znaleziono w jej wypełnisku innego ruchomego materiału
źródłowego (Janowski, Poliński 2011, 492; Poliński 2013, 68)
39
Analizę układu stratygraficznego utrudnił brak możliwości ukończenia połowy z odwiertów (nr 4, 6, 8–9 i 11–12), gdyż wiertło natrafiło tam na blokady – kamienie i/lub bardzo zwartą i zbitą strukturę
gliniastą (Poliński 2013, 67–68)
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Ryc. 5.13. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Wykop 4/05, profil południowy. Fragment gliniano-drewnianego jądra wczesnośredniowiecznego wału grodowego (wg Janowski, Poliński 2009, 347)
Fig. 5.13. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Excavation unit 4/05, southern profile. Fragment of clay and timber core of early
mediaeval fort rampart (based on Janowski, Poliński 2009, 347)

co najmniej 6–7 m i głębokość dochodzącą do 3 m), jednakże i w tym przypadku uzyskane wyniki badań nie
upoważniają do formułowania bardziej szczegółowych
wniosków (Poliński 2013, 67–68)

Zaplecze osadnicze
Częściami wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Pniu były zlokalizowana na północny wschód
od grodu osada podgrodowa (stan 2), położony około
300 m dalej na wschód cmentarz (stan 9) oraz druga
osada, leżąca nad jeziorem Duża Reptówka, bezpośrednio na południe od grodziska (stan 11)
Przeprowadzone do tej pory na obszarze osady
podgrodowej prace badawcze o charakterze rozpoznawczo-weryfikacyjnym, w tym geofizyczne, pozwoliły na
wydzielenie pięciu faz osadnictwa, w tym dwóch związanych z okresem wczesnego średniowiecza (faza starsza
– VII/VIII wieku, faza młodsza – X–X/XI wieku), synchronicznych z fazami I–II stwierdzonymi na grodzisku
W trakcie badań w 2003 roku odsłonięty w sondażu 1

układ stratygraficzny oraz obserwacja nawarstwień podczas odwiertów wskazuje, że natrafiono w kilku miejscach na pozostałości po obiektach kulturowych, m in
w postaci zniszczonej warstwy kulturowej (por Janowski, Drozd 2005, 150–154; Poliński 2013, 68–71) Badania geofizyczne, przeprowadzone w 2009 roku, wykazały istnienie anomalii mogących być wynikiem istnienia
pozostałości zabudowy, tj zapewne obiektów mieszkalno-gospodarczych i/lub gospodarczych (Bogacki, Małkowski, Misiewicz 2009) Dzięki kolejnym badaniom
sondażowo-weryfikacyjnym – w 2013 roku (wykonano
83 odwierty i wyeksplorowano jeden wykop sondażowy) udało się zarejestrować nawarstwienia kulturowe,
świadczące o znaczne większym zasięgu osady w kierunku południowo-wschodnim niż dotychczas sądzono
(rejon badań poza obszarem zadokumentowanym na
planie warstwicowym E Kujawskiego) Ze starszym horyzontem wczesnośredniowiecznym (VII/VIII wiek) powiązano obiekt o charakterze mieszkalnym (nr 3) oraz
sąsiadującą z nim jamę zasobową (obiekt 1), natomiast
z młodszym (X–X/XI wiek) – nawarstwienia stropowe
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5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1)

Ryc. 5.14. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Wykop 2/04, profil wschodni: H – humus, II – brunatnożółta glina średnia z domieszką ciemnobrunatnej gliny, III – brunatnożółta glina średnia ze spalenizną z fragmentami węgli drzewnych i polepą, V – szary luźny piasek,
Va – pomarańczowy piasek gliniasty z polepą, X – szary piasek gliniasty, XI – pomarańczowożółta glina średnia warstwowana ciemnoszarym piaskiem gliniastym, XIa – brunatnopomarańczowy piasek gliniasty z polepą, XVI – pomarańczowobrunatna glina średnia, XVIII
– pomarańczowoszara glina średnia z polepą, XVIIIa – pomarańczowa glina średnia przemieszana z jasnoszarym piaskiem gliniastym,
XIX – szary piasek gliniasty z domieszką pomarańczowoszarej gliny, XX – pomarańczowobrunatna glina średnia z polepą i spalenizną
z fragmentami węgli drzewnych, XXI – pomarańczowoszara glina średnia, XXIII – jasnobrunatnoszary piasek gliniasty przewarstwiony
pomarańczowożółtą i żółtoszarą gliną, popiołem i spalenizną z węglami drzewnymi, XXIV – glina średnia jasnopomarańczowoszara z domieszką pomarańczowobrunatnej gliny, XXIX – jasnoszary piasek gliniasty przemieszany z jasnoszarym piaskiem luźnym i spalenizną oraz
węglami drzewnymi, XXXIV – brunatny piasek gliniasty warstwowany ciemnobrązowym piaskiem ze spalenizną, XXXVII – ceglastożółtobrunatny piasek gliniasty, XLIII – szarobrunatny piasek gliniasty ze spalenizną z fragmentami węgli drzewnych, XLIIIa – jasnoszarobrunatny piasek gliniasty, XLIIIb – spalenizna bez fragmentów węgli drzewnych, XLVII – czarny piasek gliniasty ze spalenizną z fragmentami
węgli drzewnych z soczewkami jasnobrunatnego piasku, XLIX – ciemnobrunatny piasek gliniasty z domieszką pomarańczowobrunatnej
gliny i soczewkami żółtobrunatnego piasku ze spalenizną, LI – jasnoszary piasek luźny, LIa – biały popiół, LII – brunatny piasek gliniasty,
LVII – żółtobrunatny piasek gliniasty (rys. A. Drozd, dig. W. Miłek)
Fig. 5.14. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Excavation unit 2/04, eastern profile: H – humus, II – brownish yellow sandy clay with
dark brownish clay admixture, III – brownish yellow sandy clay with burnt matter, charcoals and threshing floor, V – loose, grey sand,
Va – orange loamy sand with threshing floor, X – grey loamy sand, XI – orange yellow sandy clay with dark grey loamy sand laminae,
XIa – brownish orange loamy sand with threshing floor, XVI – brownish orange sandy clay, XVIII – orange grey sandy clay with threshing floor, XVIIIa – orange sandy clay mixed with light grey loamy sand, XIX – grey loamy sand with orange clay admixture, XX – brownish orange sandy clay with threshing floor, burnt matter and charcoals, XXI – orange grey sandy clay, XXIII – light brownish grey
loamy sand laminated with orange yellow and yellow grey clay, ash and burnt matter with charcoals, XXIV – light orange grey sandy
clay with brownish orange clay admixture, XXIX – light grey loamy sand mixed with loose, light grey sand, burnt matter and charcoals,
XXXIV – brownish loamy sand with laminae of dark brown sand and burnt matter, XXXVII – brick-red yellow brownish loamy sand,
XLIII – brownish grey loamy sand with burnt matter and charcoals, XLIIIa – brownish light grey loamy sand, XLIIIb – burnt matter with
no charcoals, XLVII – black loamy sand with burnt matter and charcoals, with light brownish sand lenses, XLIX – dark brownish loamy
sand with brownish orange clay admixture and lenses of yellow brownish sand with burnt matter, LI – loose, light grey sand, LIa – white
ash, LII – brownish loamy sand, LVII – brownish yellow loamy sand (drawn by A. Drozd, digitalization W. Miłek)
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Ryc. 5.15. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Wykop 10/08. Profil wschodni: H – humus,
I – szary piasek gliniasty, II – szara glina luźna, III – szarobrunatna glina luźna, IV – białawożółty piasek luźny, V – ceglasta glina luźna,
Vb – białawożółta glina luźna, VI – ciemnoszary piasek gliniasty ze spalenizną bez węgli
drzewnych, VII – żółtoszary piasek gliniasty,
VIII – szary piasek luźny, IX – żółty piasek
gliniasty ze spalenizną z fragmentami węgli
drzewnych, X – żółty piasek gliniasty przemieszany z szarym ze spalenizną z fragmentami
węgli drzewnych, XI – żółta glina luźna przewarstwiona szarą gliną, XII – brunatny piasek
gliniasty z warstewkami spalenizny i węgli
drzewnych, XIII – ciemnoszary piasek gliniasty
ze spalenizną z fragmentami węgli drzewnych,
C – calec (rys. N. Gburzyńska, dig. W. Miłek)
Fig. 5.15. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1.
Excavation unit 10/08, eastern profile.
H – humus, I – grey loamy sand, II – grey
mellow clay, III – brownish grey mellow clay,
IV – loose, white yellow sand, V – brickred mellow clay, Vb – white yellow mellow
clay, VI – dark grey loamy sand with burnt
matter, no charcoals, VII – yellow grey loamy
sand, VIII – loose, grey sand, IX – yellow
loamy sand with burnt matter and charcoals,
X – yellow loamy sand mixed with grey
sand and burnt matter with charcoals,
XI – yellow mellow clay with grey clay
laminae, XII – brownish loamy sand with
sheets of burnt matter and charcoals,
XIII – dark grey loamy sand with burnt matter
and charcoals, C – natural layer (drawn
by N. Gburzyńska, digitalization by W. Miłek)

wspomnianego obiektu 1 oraz obiekt 4 o nieustalonej
dotychczas funkcji (Miernik 2015, 107–108)
Na terenie cmentarzyska (stan 9) prace archeologiczne o charakterze ratowniczym przeprowadzono w latach 2005–2009 Jak wynika z tych badań nekropola była użytkowana także we wczesnym średniowieczu – od
2 połowy X do 1 połowy XI wieku Odsłonięto bowiem
11 grobów z tego okresu, najprawdopodobniej wyłącznie
komorowych, w tym pochówek konia (por Drozd, Janowski, Poliński 2009; Drozd, Janowski, Poliński 2011)
Z kolei na stanowisku 11 wykonano w 2007 roku
prace wiertniczo-sondażowe o charakterze rozpoznawczym Analiza ukształtowania terenu oraz stratygrafia
zaobserwowana w odwiertach i sondażu wskazuje, iż
w średniowieczu krawędź brzegowa jeziora znajdowała
się około 40 m dalej na zachód Ponadto, wzrastające
w kierunku północno-wschodnim nasycenie ruchomym
materiałem źródłowym wskazywałoby, że uchwycono
południowo-zachodni skraj nieokreślonej bliżej funkcjo-

nalnie osady wczesnośredniowiecznej (Piasecki 2007;
Poliński 2013, 39)

Chronologia
I FAZA (przedgrodowa). Faza ta jest datowana na 2 po-

łowę VII–VIII wiek (Janowski, Poliński 2008, 357; Weinkauf 2016, 19), a podstawą takiej chronologii jest seria
ceramiki pozyskanej z warstwy XXXI w wykopie 5/06,
złożona z 37 fragmentów naczyń ręcznie lepionych
i przykrawędnie obtaczanych (GT II) oraz dziewięciu
ułamków prażnicy (ryc. 5.16) (Janowski, Poliński 2008,
353–354)40 Potwierdzeniem takiej chronologii mogłaby

W późniejszym opracowaniu ogólną liczbę fragmentów określono
na 43 (Weinkauf 2016, Wykaz zespołów ceramicznych, 62) Prawie połowa ułamków stanowiła fragmenty jednego naczynia, przy czym w całym zespole zarejestrowano pozostałości przypuszczalnie 14 naczyń
(Janowski, Poliński 2008, 354) W warstwie XXXI znaleziono również
40
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5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1)

Ryc. 5.16. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Wykop 5/06, warstwa XXXI: a – profil N wykopu; b, c, f – naczynia
ceramiczne ręcznie lepione (f) i przykrawędnie obtaczane (b, c); d, e – fragmenty prażnic; g – żelazny haczyk
(wg Weinkauf 2016, ryc. LXXX)
Fig. 5.16. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Excavation unit 5/06, layer XXXI: a – northern profile; b, c, f – hand
shaped (f) and fettled pottery (b, c); d, e – fragments of hot plates; g – iron hook (based on Weinkauf 2016,
fig. LXXX)

być jedna z dat radiowęglowych (Poz-25556) uzyskana
z makroszczątków (orzech laskowy) zalegających w tej
jednostce stratyfikacyjnej (warstwa XXXI), której wiek obliczono na 1250±30 BP z prawdopodobieństwem 68,2%,
po kalibracji 775–870 AD (779 cal AD z prawdopodobieństwem 74,8%) Jednak druga data uzyskana z tej
samej próbki (Poz-26470) wskazuje na znacznie młodszy
okres, tj X – początek XI wieku (1095±30 BP z prawdopodobieństwem 68,2%, po kalibracji 924–1013 AD,
w tym 1013 cal AD z prawdopodobieństwem aż 95,4%)
(ryc. 5.17; por też Weinkauf 205, 79, przypis 43),
co z kolei koresponduje z chronologią fazy II (por niżej) Trudno w jednoznaczny sposób zinterpretować tą
sytuację, jednak biorąc pod uwagę zaobserwowaną stratygrafię oraz scharakteryzowany poniżej zespół ceramiki
mimo wszystko bardziej prawdopodobna jest wcześniejsza chronologia opisywanej fazy zasiedlenia Wspomniana wyżej seria ceramiki jest jednorodna pod względem
techniczno-technologicznym (grubo- i średnioziarnista
domieszka schudzająca), a także zdobnictwa i form (niezdobione, słabo profilowane naczynia esowate i baniaste;
ryc. 5.16) (Janowski, Poliński 2008, 354, 357; Janowski,

Poliński 2009, 342) Zespół ten można zaliczyć do najstarszej fazy rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego w ziemi chełmińskiej, zapewne IB, o elementach
charakterystycznych dla ceramiki zachodniopomorskiej
określanej jako typ Gołańcz (Chudziak 1991, 65–75,
118–119) Poza warstwą XXXI, odsłoniętą w 2006 roku, w trakcie dalszych prac badawczych nie natrafiono
na nawarstwienia o analogicznej chronologii, na złożu
wtórnym odkryto jednak dwie ostrogi z zaczepami haczykowato zagiętymi do wnętrza, które można wiązać
z tą fazą zasiedlenia (ryc. 5.18; Janowski, Poliński 2011,
495) Egzemplarz pochodzenia zachodnioeuropejskiego, wykonany ze stopu zawierającego miedź (brązu?;
ryc. 5.18: a) został zaliczony do technotypu I:2a wg
Żaka i Maćkowiak-Kotkowskiej, natomiast żelazny okaz
(ryc. 5.18: b) przyporządkowano do technotypu III:2b
(Weinkauf 2013, 166–169; por też Janowski 2010)

tordowany haczyk żelazny (nr inw 49/06; Janowski, Poliński 2008,
353; Weinkauf 2013, tab 1, 156)

Zbiór pozyskanej ceramiki liczy przynajmniej 1346 fragmentów
naczyń (z wykopów 1/04, 3/05 oraz 5–6/06, 7–8/07 i 9/08); z dużym

II FAZA (grodowa). Z uwagi na brak możliwości uzyskania

precyzyjnej chronologii wczesnośredniowiecznych materiałów ruchomych związanych z nawarstwieniami wału
grodowego41, wzniesienie umocnień można datować je41
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a

b

Ryc. 5.17. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Zestawienie dat radiowęglowych wykonanych dla próbek pobranych z warstwy XXXI z wykopu
6/06: a – MKL 25556 (1250±30 BP) – prawdopodobnie obciążona błędem; b – MKL 26470 (1095±30 BP)
Fig. 5.17. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Radiocarbon dating of samples collected from layer XXXI, excavation unit 6/06: a – MKL
25556 (1250±30 BP) – probably biased; b – MKL 26470 (1095±30 BP)

Ryc. 5.18. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Ostrogi z zaczepami haczykowato zagiętymi do wnętrza
z fazy I? (2. połowa VII–VIII w.) – wykop 9/08 (wg Janowski, Poliński 2011, 495)
Fig. 5.18. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Spurs with hooks from phase I? (2 mid 7th–8th centuries)
– excavation unit 9/08 (based on Janowski, Poliński 2011, 495)
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5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1)

dynie ogólnie – od początku X do przełomu X i XI wieku42 Podstawą takiej datacji są zbiory fragmentów naczyń ceramicznych (łącznie 557 ułamków, w tym trzy
części prażnic), w zdecydowanej większości stanowiące
części egzemplarzy częściowo obtaczanych (GT II–IV)43;
z warstw: XII–XIV w wykopie 1/04, XIII, XIV, XIVa, XX,
XXIII–XXIV i XXVI–XXXIII w wykopie 3/05, XXIV–XXX
w wykopie 5/06 oraz IV–IVa, VIII, X–XII, XIX–XX, XXII,
XXIV–XXV w wykopie 6/06 Ceramika częściowo obtaczana (GT II–IV), zarówno okazy esowate, baniaste jak
i dwustożkowate, zdobione ornamentami, w tym strefowym, wykonywanymi za pomocą narzędzia wielozębnego (m in poziome i faliste linie, odcinki pionowe, ukośne
i krzyżujące się, a także nakłucia; ryc. 5.19), nawiązują
pod względem cech technologicznych i stylistycznych
do naczyń wytwarzanych w fazie IIIa garncarstwa chełmińskiego (Chudziak 1991, 121–122) Początek tej fazy
jest datowany aktualnie na 1 połowę X wieku (Chudziak
2002, 140) (por Janowski, Drozd 2007a, 202–203)44

zie IVa garncarstwa chełmińskiego (Poliński 1996a,
169–170) m in charakterystyczne są trójelementowe
egzemplarze A II 1 oraz nawiązujące do nich A I 1/A
II 1, w tym „dwustożkowe” okazy z rodziny form RF D2
(ryc. 5.21) Na podstawie powyższego ten etap funkcjonowania obiektu można datować w szerokich ramach
– od około 2 ćwierci XI do połowy? XII wieku Analogicznie jest wstępnie datowany zbiór ceramiki pozyskany
z warstw wczesnośredniowiecznych (VI–XIII) w wykopie
10/0845, stanowiących być może pozostałość po spalonej zabudowie grodowej Łączenie tych nawarstwień
z siedzibą księcia pomorskiego Świętopełka, z uwagi na
ich aktualną chronologię, nie jest jednak możliwe (por
Janowski, Poliński 2009, 343; Janowski, Poliński 2011,
491–492)

III FAZA (domniemany gród?). Faza ta jest datowana

ZAPŚiN IA UMK w Toruniu i WKZ w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy (dokumentacja z badań weryfikacyjno-sondażowych w 2003 roku: sprawozdanie z badań
(w dniach 24–25 04 ) i dokumentacja fotograficzna,
komplety dokumentacji z badań wykopaliskowych w latach 2004–2008, sprawozdania z badań, mapa lokalizacji
stanowiska w skali 1 : 10 000, karty: zabytku archeologicznego, obiektów i warstw, rejestry: obiektów i warstw,
inwentarze: zabytków wydzielonych, masowych, próbek,
dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, dokumentacja rysunkowa i fotograficzna – na płytach CD-R, plany
warstwicowe stanowiska z naniesionymi wykopami, zestawienia bibliografii oraz dokumentacja konserwatorska
zabytków żelaznych)

na podstawie materiałów ceramicznych z warstw XIX,
XXII–XXIII, XXV, XXVII–XXXII, XXXIV, XXXVI–XXXVIII
i XLIII w wykopie 2/04 (593 fragmenty, w tym przede
wszystkim ułamki naczyń całkowicie obtaczanych (GT V)
i niewielka liczba ułamków naczyń częściowo obtaczanych (GT III–IV) Pod względem cech stylistycznych ceramika GT V (m in egzemplarze zdobione poza rylcowymi
żłobkami dookolnymi odciskami narzędzia jedno- i wielodzielnego, w tym okazy dwustożkowate; ryc. 5.20)
jest analogiczna do naczyń z fazy IIIc rozwoju garncarstwa chełmińskiego (Chudziak 1991, 123–124; Poliński 1996a, 167–169) Faza ta jest obecnie datowana
na schyłek X–1 ćwierć XI wieku (Chudziak 2002, 140;
2003, 23; Chudziak i in 2016) (por Janowski, Drozd
2007a, 205–206)

V FAZA – późne średniowiecze46

Archiwum

Zbiory

IV FAZA (osada otwarta – domniemany gród?). Odkryty

n

w warstwach VI, VIII, X–XII i XIV–XVIII w wykopie 2/04
zespół ceramiki całkowicie obtaczanej (420 fragm ) wykazuje analogie wśród naczyń wytwarzanych w podfa-

n

stopniem prawdopodobieństwa do tego zbioru należałoby dodać także 108 ułamków ceramiki z warstw XLVII–LIV, LVII w wykopie 2/04
(por wyżej)
42
We wcześniejszych publikacjach początek budowy grodu datowano nie wcześniej niż na 2 połowę X wieku (por Janowski, Poliński
2009, 343; Janowski, Poliński 2011, 491; Poliński 2013, 38)
43
Tylko około 11% fragmentów sklasyfikowano jako części składowe okazów całkowicie obtaczanych (GT V)
44
Duża część materiałów ceramicznych związanych z nawarstwieniami wału grodowego (zbiór liczący 792 fragmenty naczyń pochodzących z warstw XIIIa, XIV–XVII, XIX–XX w wykopie 7/07, X–XVII, XIX,
XXI–XXII–XXV, XXVII–XXXVII w wykopie 8/07 oraz IX, XI–XIV, XV–XXII
w wykopie 9/08) została opracowana tylko wstępnie, jednak najprawdopodobniej dokładna analiza nie wpłynie znacząco na chronologię
grodu

Badania 1987 rok: fragmenty naczyń ceramicznych
i cegieł (nr kat 234–235; IA UMK w Toruniu)47
Badania 2003 rok: 127 fragmentów naczyń ceramicznych (nr inw 14–19, 23, 27, 28, 30, 31, 33–50,
52, 54–57, 59/03), 31 kości zwierzęcych (nr inw 2
i 5/03) (IA UMK w Toruniu)48

Zbiór ten, liczący ogółem 2195 fragmentów naczyń, nie doczekał się do tej pory szczegółowej analizy Oprócz ceramiki z tych nawarstwień pozyskano m in fragment nieokreślonej srebrnej monety
(nr inw 120/08)
46
Faza V jest związana z funkcjonowaniem siedziby krzyżackiego
prokuratora (po 1405–1422; por Poliński 2013)
47
Wyłącznie materiał źródłowy datowany na późne średniowiecze;
nr kat dotyczy zbiorów skatalogowanych jeszcze w ramach Instytutu
Archeologii i Etnografii UMK (Kola 1991, 186–187)
48
Materiały kostne z wszystkich sezonów badawczych pochodzą
wyłącznie z warstw wczesnośredniowiecznych
45
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 5.19. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Fragmenty naczyń częściowo obtaczanych (GT II–GT IV) z fazy II (X–X/XI w.);
a, i–j – z nawarstwień fazy II; b–h – ze złoża wtórnego (nasyp kopca); a–h – wykop 1/04; i–j – wykop 2/04 (wg Janowski,
Drozd 2007a, 203)
Fig. 5.19. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Pieces of partly thrown pottery (GT II–GT IV) from phase II (X–X/XI w.); a, i–j
– layers of phase II; b–h – from secondary deposition (mound embankment); a–h – excavation unit 1/04; i–j – excavation unit
2/04 (based on Janowski, Drozd 2007a, 203)

192
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 192

06.03.2020 07:00:10

5. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska (stanowisko 1)

Ryc. 5.20. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Fragmenty naczyń całkowicie obtaczanych (GT V) z nawarstwień fazy III
(1. ćwierć XI w.) w wykopie 2/04 (wg Janowski, Drozd 2007a, 204)
Fig. 5.20. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Pieces of fully thrown pottery (GT V) from phase III layers
(11th century, first quarter) in excavation unit 2/04 (based on Janowski, Drozd 2007a, 204)
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 5.21. Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, stan. 1. Fragmenty naczyń całkowicie obtaczanych (GT V) z nawarstwień fazy IV (ok. połowy XI–XII w.) w wykopie 2/04 (wg Janowski, Drozd 2007a, 205)
Fig. 5.21. Pień, Dąbrowa Chełmińska commune, site 1. Pieces of fully thrown pottery (GT V from phase IV layers
(ca. mid 11th-12th centuries) in excavation unit 2/04 (based on A. Janowski, A. Drozd 2007a, 205)

n

n

n

Badania 2004 rok: 1524 fragmenty naczyń ceramicznych, 1026 kości zwierzęcych (nr inw 1–127/04;
w tym również materiał późnośredniewieczny)49, żelazny grot strzały do łuku (nr inw 65/04), dwa noże
żelazne (31–32/04), dwa przęśliki gliniane (nr inw
43 i 57/04), szydło kościane (nr inw 56/04), fragment grzebienia z poroża (nr inw 55/04), dwie
igły kościane (nr inw 33–34/04), dwa przekłuwacze kościane (nr inw 35 i 61/04), półprodukt
z poroża (nr inw 60/04), nieokreślony przedmiot
kamienny (nr inw 63/04) (IA UMK w Toruniu)
Badania 2005 rok: 588 fragmentów naczyń ceramicznych, 118 kości zwierzęcych (nr inw
1–207/05), półprodukt z poroża (wydzielony z materiałów kostnych), nieokreślony przedmiot żelazny
(nr inw 373/05) (IA UMK w Toruniu)
Badania 2006 rok: 802 fragmenty naczyń ceramicznych, 252 kości zwierzęce (nr inw 1–263/06),
haczyk żelazny (nr inw 49/06), szpila kościana
(nr inw 50/06), nieokreślony przedmiot kościany

49
Numeracja w ramach jednego inwentarza materiałów masowych,
wraz z materiałami na złożu wtórnym
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n

(nr inw 51/06), bryłka bursztynu (nr inw 52/06),
cztery bryłki polepy (nr inw 230, 248–249/06)
(IA UMK w Toruniu)
Badania 2007 rok: 689 fragmentów naczyń ceramicznych (nr inw 1–269/07), przęślik gliniany
(nr inw 83/07), nieokreślony przedmiot żelazny
(nr inw 89/07), bryłka polepy (nr inw 225/07)
(IA UMK w Toruniu)
Badania 2008 rok: 2676 fragmentów naczyń ceramicznych (nr inw 1–161/08), moneta srebrna (fragment; nr inw 120/08), ostroga żelazna (nr inw
112/08), ostroga ze stopu miedzi (nr inw 125/08),
nóż żelazny (nr inw 118/08), dwa przęśliki gliniane (nr inw 113, 123/08), oprawka stożkowata
z poroża (nr inw 121/08), szydło kościane (nr inw
131/08), szydło z poroża (nr inw 135/08), igła
żelazna (nr inw 115/08), gwóźdź żelazny (nr inw
119/08), blaszka żelazna (nr inw 128/08), dwa
półprodukty z poroża (nr inw 130, 136/08), trzy
nieokreślone przedmioty żelazne (nr inw 117, 127,
129/08), dwa nieokreślone przedmioty kościane
(nr inw 132–133/08), półprodukt kościany (nr inw
134/08) (IA UMK w Toruniu)
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6

STARY DWÓR, gm. Koronowo

Numer stanowiska w miejscowości:
Numer obszaru AZP:
Numer stanowiska na obszarze AZP:
Nazwa dawna miejscowości:

Nazwa miejscowa:

Położenie:

Mezoregion:

1
33–37
1
Althof (niem.) (Topographische Karte 1913);
Stary Dwór (pol.)
(Szczegółowa Mapa ark Koronowo 1933b) (ryc. 6.1)
Schweden Schanze, Lokietek-Berg (Góra Łokieta)
(Schemel 1897, 33, mapka); Kaiser Wilhelm Schanze
(Topographische Karte 1913; Schumacher 1924, 17)
N 53°18’43’’, E 17°55’55’’;
0,6 km na południowy zachód od rynku w Koronowie
(ryc. 6.2)
Pojezierze Krajeńskie

HYDROGRAFIA: Brda, lewobrzeżny dopływ Wisły, prze-

Środowisko fizycznogeograficzne
GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA: Stanowisko ulokowane
jest w strefie krawędziowej wysoczyzny na terenie o wysokości 101–102,5 m n p m Grodzisko położone jest na
skraju wydłużonego wzdłuż osi wschód–zachód cypla wysoczyzny górującego nad doliną Brdy Stoki doliny osiągają
35 m wysokości i nachylenie do 30° Dolne partie stoków
doliny mają postać skarp o wysokości do 17,5 m Zbocza
oraz krawędzie rozcinane są przez liczne formy denudacyjne i erozyjne Dolinki erozyjne po północnej i południowej stronie cypla uformowane zostały przez cieki Cypel z grodziskiem znajduje się w centrum obszaru między
ujściami obu cieków do Brdy i jednocześnie na wysokości
południkowego odcinka biegu rzeki Dolinę Brdy zajmują
terasy: zalewowa i powyżej terasy nadzalewowe Różnica
wysokości między poziomem rzeki a najwyższymi terasami sięga 20 m Na zapleczu stanowiska rozciąga się płaska
równina morenowa o średniej wysokości 105 m n p m
zbudowana z glin Dalej na zachód przechodzi ona w równinę falistą o średnim poziome 115 m n p m Na północnym wschodzie i wschodzie poza doliną Brdy rozciąga
się obszar piaszczysto-żwirowego sandru Brdy o średniej
wysokości 90 m n p m Obszary równiny morenowej i sandru oddzielone są wyraźnym progiem terenowym o wysokości około 10 m i nachyleniu 5° (Bienias 2009, 10)

pływa w odległości 60–100 m od podnóża wysoczyzny
w poziomie około 60 m n p m Północne i południowe
stoki cypla wykorzystywane są przez cieki spływające
z obszaru wysoczyzny Ciek północny, płynący równoleżnikowo, na zachodzie przez jezioro Salno łączy się
z jeziorami wypełniającymi południkowo zorientowaną
rynnę byszewską Zasilają one Brdę z prawej strony Powyżej ujścia dopływu północnego znajduje się rozległe
zakole Brdy, gdzie rzeka zmienia bieg z równoleżnikowego na południkowy
GLEBY: Na stanowisku i w najbliższym otoczeniu wy-

stępują gleby brunatne wyługowane na piaskach gliniastych Na północ i wschód od Brdy zalegają gleby brunatne wyługowane powstałe z piasków zaś na północny
zachód od stanowiska rozciąga się mozaika gleb brunatnych i bielicowych Dna cieków wypełniają gleby mułowo-torfowe

Opis stanowiska
Grodzisko jednoczłonowe o całkowitej powierzchni około
2500 m2 zajmuje wschodnią część silnie wyodrębnionego
cypla wysoczyznowego Z trzech stron jego formę ograniczają w naturalny sposób strome zbocza doliny Brdy,
tylko od strony zachodniej cypel łączy się z trzonem
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 6.1. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 1. Lokalizacja grodziska na mapie z 1913 roku (Topographische Karte
1913)
Fig. 6.1. Stary Dwór, Koronowo commune, site 1. Stronghold location on a 1913 map (Topographische Karte
1913)

wysoczyzny (ryc. 6.3) Na planie z 1897 roku grodzisko
(Schwedenschanze, Lokietek Berg ma kształt ośmioboczny, wynikający być może ze sztucznego podcięcia formy
(ryc. 6.4) (Schemel 1897) O wielobocznej formie wałów
wspominają również w opisie grodziska W Łęga (Koronowo II; 1930, 306, 534) i W Kowalenko (1938, 237)
Obecnie dookolny pierścieniowaty wał otacza owalny majdan o powierzchni około 9 arów (35  30 m) (ryc. 6.5)
Korona wału w najwyższym punkcie wypiętrzona jest na
wysokość około 2,5 m (102,5 m n p m ) Wysokość wału
zmniejsza się stopniowo w kierunku wschodnim W tej
partii grodziska jest on prawie nieczytelny i nieznacznie
tylko przewyższa poziom majdanu (101,3 m n p m )
W części NW wału znajduje się sztuczny przekop, umożliwiający wejście na majdan Na środku majdanu wznosi się na wysokość 2,5 m kopiec ziemny w formie ściętego stożka, stanowiący prawdopodobnie pozostałość
po znajdującym się w tym miejscu punkcie widoko-

wym50 W pasie między majdanem a podstawą wału występuje rynnowe obniżenie Od strony zachodniej, na
zewnątrz linii wału, widoczny jest ślad po dawnej fosie
o szerokości 6–10 m, który w poprzek przecina szyję cypla wysoczyznowego Głębokość jej wynosi 0,5 m i zwiększa się w kierunku południowym Również od zachodu
do grodziska przylega osada podgrodowa zajmująca pozostałą część cypla (stanowisko 2) Jej zasięg w znacznym
stopniu ograniczają krawędzie wysoczyzny (ryc. 6.6)

Historia badań i opracowań
W średniowiecznych źródłach pisanych brak jest
wzmianek o grodzisku Teren ten wraz z wsią Smeysche
50
W połowie lat 80 XIX wieku miejskie towarzystwo dokonało zagospodarowania terenu, na którym położone jest grodzisko, włączając
ten obszar w obręb parku miejskiego (Okoń 2009, 284)
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6. Stary Dwór, gm. Koronowo (stanowisko 1)

Ryc. 6.2. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Starym Dworze – Koronowie: A – grodzisko; B – osada;
C – punkt osadniczy; D – drogi; E – drogi gruntowe; F – cieki; G – wody powierzchniowe; H – zabudowania; I – obszary leśne; 1 – Stary Dwór, stan. 1/1, 2 – Stary Dwór, stan. 2/2, 3 – Stary Dwór, stan. 12/12,
4 – Stary Dwór, stan. 13/13, 5 – Stary Dwór, stan. 6/6, 6 – Koronowo, stan. 56/92, 7 – Stary Dwór,
stan. 18/18, 8 – Koronowo, stan. 27/93, 9 – Koronowo, stan. 56/92 (oprac. M. Skrzatek, W. Ochotny)
Fig. 6.2. Early medieval settlement complex in Stary Dwór – Koronowo: A – stronghold; B – settlement; C – point
of settlement; D – roads; E – dirt roads; F – watercourses; G – surface waters; H – buildings; I – forests.
List of sites see uper (edited by M. Skrzatek, W. Ochotny)

(Smevce, Śmiewce) w 1288 roku nabyli na własność cystersi z klasztoru w Byszewie, położonego na pograniczu
wielkopolsko-kujawsko-krajeńskim Jeszcze przed końcem XIII wieku cystersi przenieśli się nad Brdę zakładając w miejscu obecnego Koronowa nowy klasztor, któremu nadano nazwę Nowe Byszewo (Śliwiński 1989, 71;
Koronowo 2016, 9)
Do literatury przedmiotu grodzisko zostało wprowadzone za sprawą G Ossowskiego i A Lissauera, którzy umieścili je w swoich wykazach grodzisk (Ossowski
1881, 8, nr 9; Lissauer 1887, 179) W 1896 roku pod
patronatem muzeum w Bydgoszczy przeprowadzono
pierwsze badania wykopaliskowe na grodzisku znaczonym na ówczesnych mapach nazwami Schweden Schanze, Lokietek-Berg (Góra Łokieta) (ryc. 6.4) lub Kaiser

Wilhelm Schanze (Topographische Karte 1913) Niestety nic bliższego na ten temat nie wiadomo Grodzisko
wzmiankuje autor krótkiej relacji o miejscu określonym
jako Burgberg – „stary dwór”, położonym w lesie Grabina przy Koronowie, do którego dołączono plan w skali 1 : 250 z lokalizacją Góry Łokietka (Schemel 1897,
33, mapka) (ryc. 6.7) Krótkie wzmianki o grodzisku
(Koronowo) wraz z opisem formy, opublikowali przed
II wojną światową P Schumacher (1924, 17 – Kaiser
Wilhelm Schanze), W Łęga (1930, 534, Koronowo II)51
oraz W Kowalenko (1938, 237) W 1966 roku MLW
51
W Łęga wymienia dwa grodziska w tej miejscowości (Koronowo
I i II) – drugie odnosi się do obiektu (Koronowo, stan 1) położonego
kilkaset metrów na południe (Łęga 1930, 534; por Lissauer 1887, 179
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 6.3. Stary Dwór (Koronowo), gm. Koronowo, stan. 1. Plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska (stan. 1) i osady podgrodowej (stan. 2) z lokalizacją wykopów (oprac. M. Skrzatek)
Fig. 6.3. Stary Dwór, Koronowo commune, site 1. Contour site plan of the hillford and the settlement based on LIDAR measurements (edited by
M. Skrzatek)

w Bydgoszczy wykonało na grodzisku i w okolicy zwiad
powierzchniowy (archiwum PSOZ w Bydgoszczy, Teczka
Koronowo) Nowy etap badań wyznaczają podjęte przez
zespół badaczy z Instytutu Archeologii i Etnologii UMK
w Toruniu działania zmierzające do weryfikacji grodzisk
strefy międzyrzecza Brdy i Wisły Jednym z zadań było
określenie funkcji i chronologii dwóch grodzisk z okolic
Koronowa (Stary Dwór, stan 1 oraz Koronowo, stan 1)
Właściwe prace wykopaliskowe pod kierunkiem W Chudziaka przy udziale J Bojarskiego, Magdy Dobrowolskiej,
Andrzeja Dokowskiego i Waldemara Witta przeprowadzono w 1995 roku Objęto nimi teren grodziska, stanowisko 1 oraz przyległą osadę podgrodową, stanowisko
2 Prace te uzupełniono szczegółowym zwiadem powierzchniowym najbliższego zaplecza grodziska, wykonany został również plan sytuacyjno-wysokościowy osady
podgrodowej Na podstawie rozpoznanych śladów zabudowy mieszkalnej oraz pozyskanego materiału źródłowe[Ringwall Stary dwor]; Kowalenko 1938, 301 [Starydwór]; Schumacher 1924, 17)

go określono dokładniej chronologię grodziska i osady,
dotąd datowanych ogólnie na okres średniowiecza (Chudziak, Bojarski 1995) Wyniki tych badań zostały wykorzystane w opracowaniach dziejów Koronowa (Woźny
2009; Koronowo 2016) Do najstarszego horyzontu grodów w strefie kujawsko-pomorskiego zaliczył ten obiekt
W Chudziak Na mapie zasiedlenia z 2 poł VII–1 poł
IX wieku grodzisko stanowi izolowaną wyspę osadniczą
położoną w granicach dzisiejszych Borów Tucholskich,
wchodząc w skład struktur osadniczych międzyrzecza
Brdy i Wisły (Chudziak 2017b, 123; il 3)

Zakres prac badawczych
Nie jest bliżej znany zakres i lokalizacja prac przeprowadzonych w 1896 roku (Kowalenko 1938, 237) Badania
wykopaliskowe podjęte w 1995 roku skoncentrowano na
rozpoznaniu trzech elementów infrastruktury przestrzennej grodziska: wału (wykopy 1, 2, 3, 5/95), zabudowy
(wykopy 1, 4, 6/95) oraz fosy zewnętrznej (wykopy 7
i 8/95) Łącznie eksploracją objęto 44 m2 powierzchni
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6. Stary Dwór, gm. Koronowo (stanowisko 1)

Ryc. 6.4. Koronowo nad Brdą. Plan miasta z 1897 roku z lokalizacją grodziska (Schweden Schanze; Schemel 1897)
Fig. 6.4. Koronowo on Brda. An 1897 city map including the stronghold (Schweden Schanze; Schemel 1897)

grodziska (Chudziak, Bojarski 1995) W celu poznania
rozmiarów wału i jego budowy wykonano w poprzek
linii przebiegu wału, w jego najszerszym i jednocześnie
najwyższym miejscu, przekop długości 16 m, obejmujący całą podstawę nasypu, łącznie z obniżeniem od strony wewnętrznej; wykop 1/95 o wymiarach 7,5  1,5 m
założono na stoku wschodnim wału, wykop 5/95 o wymiarach 3  1,5 m na jego koronie a wykop 3/95 o wymiarach 4,5  1 m na zewnętrznym, zachodnim stoku
wału Wykopy te rozdzielono świadkami o szerokości
0,5 m Lokalizacja wykopu 1/95 i wytyczonego równolegle do niego wykopu 6/95 o wymiarach 4  2,5 m była
podporządkowana zadaniu odsłonięcia reliktów zabudowy powiązanej z wałem Kolejny niewielki sondaż 4/95
(1,2  0,5 m), wytyczony w środkowej partii majdanu,
przy zachodniej podstawie stożka, miał dostarczyć danych odnośnie ewentualnych śladów zabudowy w środkowej partii grodziska Wschodnią partię majdanu rozpoznano usytuowanym przy krawędzi formy terenowej
wykopem 2/95 o wymiarach 5,0  1,5 m Ostatnie dwa
wykopy wytyczono po zewnętrznej stronie wału, przy jego zachodniej podstawie Ich celem było określenie szerokości i miąższości fosy Przecięto ją w poprzek na linii

wschód–zachód: od strony osady założono długi rów
sondażowy 7/95 o wymiarach 14  1 m, a na jego przedłużeniu w kierunku wschodnim, w odległości 2,25 m,
wytyczono wykop 8 o wymiarach 2  2,2 m, którym objęto podstawę wału (ryc. 6.5)

Stratygrafia kulturowa
i pozostałości zabudowy
Na stanowisku stwierdzono zróżnicowany układ nawarstwień kulturowych osiągających miąższość w strefie zabudowy 2,5 m, a w obrębie wału ponad 2 m W wyniku
analizy warstw zalegających w obniżeniu podwałowym
oraz składających się na nasyp wału i wypełnisko fosy wyróżniono dwie fazy zabudowy grodu oraz dodatkowo ślady użytkowania pochodzące z okresu po jego
zniszczeniu Z najstarszym etapem zabudowy powiązano
odkryty bezpośrednio przy wewnętrznej podstawie wału obiekt półziemiankowy (wykopy 1 i 6/95) Miał on
w rzucie kształt trapezu nieznacznie skręconego w stosunku do obecnej linii wału (ryc. 6.8) Wymiary jego wynosiły 2,5  2,7 m, a miąższość wypełniska około 1,5 m
W jego strukturze wyróżniono ślady dwóch etapów użyt-
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Ryc. 6.5. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 1. Szkic sytuacyjno-wysokościowy grodziska (stanowisko 1) i osady (stanowisko 2) z badań w 1995 roku (oprac. J. Bojarski)
Fig. 6.5. Stary Dwór, Koronowo commune, site 1. Contour site plan of the stronghold (site 1) and the settlement (site 2) from the 1995 fieldwork (edited by J. Bojarski)

6. Stary Dwór, gm. Koronowo (stanowisko 1)

Ryc. 6.6. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 1. Widok na grodzisko od strony osady (fot. J. Bojarski)
Fig. 6.6. Stary Dwór, Koronowo commune, site 1. The stronghold viewed from the settlement (photo by J. Bojarski)

Ryc. 6.7. Koronowo nad Brdą około roku 1910. Pocztówka z widokiem miasta z grodziskiem Górą Łokietka w tle (Koronowo 2017, il. 7)
Fig. 6.7. Koronowo on Brda around 1910. A picture postcard of the town with the stronghold and Góra Łokietka in
the background (Koronowo 2017, fig. 7)

kowania Starszy wyznaczały warstwy VI–IX w wykopie
1/95 i warstwy IV–VIII w wykopie 6/95 (ryc. 6.9, 6.10),
powstałe w wyniku obsunięcia się do wnętrza jamy elementów konstrukcyjnych półziemianki oraz części nasypu wału w postaci spalenizny z kamieniami (warstwa V
w wykopie 1/95 i IV w wykopie 6/95) Młodszy etap

użytkowania grodu, związany prawdopodobnie również
z zabudową typu półziemiankowego, wyznaczała zalegająca w obniżeniu między wałem a majdanem oraz częściowo na przyległej partii majdanu, uchwycona w obu
wspomnianych wykopach, warstwa III Największą miąższość dochodzącą do 0,6 m warstwa ta osiągała w niec-
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 6.8. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 1. Plan reliktów budynku zagłębionego w ziemię: 1 – jasnoszarobrunatny
gliniasty piasek, 2 – brunatna spiaszczona glina, 3 – jasnożółty piasek (calec) (rys. J. Łukasiak, dig. W. Miłek)
Fig. 6.8. Stary Dwór, site 1, Koronowo commune. Plan of the relics of a building plunging into the ground: 1 – light
grey loamy sand, 2 – brownish clay reduced to sand, 3 – light yellow sand (virgin soil) (drawn by J. Łukasiak,
digitisation by W. Miłek)

ce powstałej w miejscu zniszczonej zabudowy z fazy poprzedniej W jej obrębie nie zachowały się żadne ślady
wskazujące na wielkość i konstrukcję zabudowy
Z najmłodszym etapem zasiedlenia tego miejsca powiązano ciemnoszarobrunatny, próchniczny piasek (warstwa II), zalegający jednolitym pokładem w obniżeniu
pod wałem oraz częściowo na wewnętrznym skłonie wału w wykopie 1/95 i 6/95 Również i w tym przypadku w jego obrębie nie dostrzeżono żadnych czytelnych
śladów zabudowy Prawdopodobnie teren opuszczonego grodziska wykorzystywali tylko doraźnie mieszkańcy
sąsiedniego osiedla, którego istnienie w młodszej fazie

wczesnego średniowiecza potwierdzono w trakcie badań
prowadzonych na stanowisku 2
Żadnych śladów zabudowy nie zarejestrowano
w wykopach znajdujących się w środku (sondaż 4/95)
oraz po wschodniej stronie majdanu (wykop 2/95)
Na tej podstawie sądzić należy, że w okresie funkcjonowania grodu zabudowa w typie półziemiankowej mieściła się tylko od strony zachodniej, będąc przestrzennie
powiązana z wewnętrzną stopą wału W wykopie 2/95,
zlokalizowanym w miejscu domniemanego wału, zarejestrowano wyłącznie warstwy o metryce nowożytnej oraz
zalegające pod nimi nawarstwienia powstałe w trakcie
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6. Stary Dwór, gm. Koronowo (stanowisko 1)

Ryc. 6.9. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 1. Wykop 1/95, profil N – przekrój przez zasypisko półziemianki. Opis warstw: I – ciemnobrunatny piasek (humus), II – czarny piasek, III – ciemnoszarobrunatny piasek, V – szaropopielata glina ze spalenizną,
VI – żółtobrunatny piasek, przechodzący w pomarańczowy piasek, VII – jasnobrunatnoszara glina, VIII – szarożółty piasek,
IX – żółty piasek, IXa – żółtobrunatna glina, C – calec (rys. J. Bojarski, dig. W. Miłek)
Fig. 6.9. Stary Dwór, Koronowo commune, site 1. Excavation unit 1/95, northern profile – cross-section of a root cellar fill. Layer
description: I – dark brownish sand (humus), II – black sand, III – dark grey brownish sand, V – light greyish clay with burnt
matter, VI – brownish yellow sand turning orange, VII – light brownish grey clay, VIII – yellow grey sand, IX – yellow sand,
IXa – brownish yellow clay, C – virgin soil (drawn by J. Bojarski, digitisation by W. Miłek)

niwelacji terenu (ryc. 6.11) Być może od strony wschodniej wału nie było lub został on zniszczony w trakcie
prac porządkowych prowadzonych w XIX wieku
Z dwiema starszymi fazami zabudowy podwałowej
związane były nawarstwienia odkryte w obrębie wału w części zachodniej grodziska (wykopy 1, 3, 5/95)
Na strukturę starszego nasypu wału składały się warstwy
piasku oraz gliny (warstwy III–V i X zalegające w zachodniej partii wykopu 1/95, warstwy III, IIIa, IV i IVa
w wykopie 5/95 oraz warstwy III i IV w wykopie 3/95)
(ryc. 6.12) O bliżej nieokreślonej konstrukcji drewnianej, stabilizującej nasyp ziemny, świadczą brunatne, soczewkowate przebarwienia, stanowiące ślad rozłożonej
i sprasowanej materii organicznej, występujące w warstwie V w wykopie 1/95 oraz warstwie IIIa w wykopie
5/95, a także warstwa spalenizny z rumoszem kamiennym z wykopu 1/95 (warstwa IV) Nasyp wału z tej fazy
miał szerokość około 10 m i wysokość ponad 1 m Jego stopę wzmacniały kamienie ułożone po obu stronach
wału, wchodzące w skład rumowiska przykrywającego

półziemiankę w wykopie 1/95 (warstwa IV) oraz zalegające in situ w wykopie 3/95 (spąg warstwy IV) Brak śladów konstrukcji wałowych w wykopie 2/95 zlokalizowanym po wschodniej stronie grodziska52, może świadczyć,
że w najstarszej fazie wał miał układ odcinkowy i występował tylko od strony zachodniej, ograniczając linią
poprzeczną wschodnią część cypla (ryc. 6.11) Z wałem
związana była powstała w trakcie jego sypania sucha fosa o szerokości 5–6 m i głębokości około 1 m (wykopy 7
i 8/95), dodatkowo zwiększająca różnicę wysokości między terenem przyległym od strony osady i koroną wału
do ponad 2 m Z młodszą fazą wału powiązano warstwę
ciemnobrunatnego piasku o miąższości dochodzącej do
1 m, którą zadokumentowano w wykopach zlokalizowa-

W wykopie tym pod współczesnym humusem odsłonięto warstwę żużla, stanowiącą prawdopodobnie poziom użytkowy z końca XIX
wieku oraz ślady niwelacji terenu, podczas których powiększono i wyrównano powierzchnię terenu Niżej do głębokości 4 m zarejestrowano
wyłącznie nawarstwienia o charakterze naturalnym
52
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 6.10. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 1. Wykop 1/95, profil N – przekrój przez zasypisko półziemianki w trakcie
eksploracji (fot. J. Bojarski)
Fig. 6.10. Stary Dwór, Koronowo commune, site 1. Excavation unit 1/95, northern profile – a cross-section of root
cellar fill in exploration (photo by J. Bojarski)

Ryc. 6.11. Stary Dwór, gm. Koronowo, stanowisko 1. Wykop 2/95, profil N – przekrój przez
nawarstwienia wschodniej partii grodziska. Opis warstw: I – ciemnobrunatny piasek (humus), II – żużel/szlaka, III – popielatoszary piasek, IV – brunatny piasek,
V – ciemnobrunatny piasek, VI – brunatnożółta spiaszczona glina z soczewką żółtozielonej gliny, VII – żółtordzawa glina, VIII – żółtobrunatna spiaszczona glina,
IX – żółty piasek (calec), X – fioletowy piasek, XI – biały piasek laminowany soczewkami fioletowego, szarego i brązowego piasku (calec) (rys. J. Łukasiak, dig. W. Miłek)
Fig. 6.11. Stary Dwór, Koronowo commune, site 1. Excavation unit 2/95, northern profile –
stratigraphy of stronghold eastern part. Layer description: I – dark brownish sand
(humus), II – cinder/slag, III – light greyish sand, IV – brownish sand, V – dark
brownish sand, VI – brownish yellow clay reduced to sand with a lens of yellow green
clay, VII – rust-coloured yellow clay, VIII – brownish yellow clay reduced to sand,
IX – yellow sand (virgin soil), X – violet sand, XI – white sand with lenses of violet,
grey and brown sand (virgin soil) (drawn by J. Łukasiak, digitisation by W. Miłek)
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Fig. 6.12. Stary Dwór, Koronowo commune, site 1. Rampart stratigraphy along east-west line. Layer description: I – dark brownish sand (humus), II – dark brownish grey sand, III – brownish yellow clay turning
into brownish grey sand, IV – yellow grey sand turning to brownish yellow clay, IVa – light brownish sand, V – light greyish clay, X – yellow grey sand, C – virgin soil (drawn by J. Bojarski, digitisation
by W. Miłek)

Ryc. 6.12. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 1. Przekrój przez nawarstwienia wału na linii W–E. Opis warstw: I – ciemnobruntany piasek (humus), II – ciemnoszarobrunatny piasek, III – żółtobrunatna glina przechodząca w szarobrunatny piasek, IV – żółtoszary piasek przechodzący w żółtobrunatną glinę, IVa – jasnobrunatny piasek, V – szaropopielata glina, X – żółtoszary piasek, C – calec (rys. J. Bojarski,
dig. W. Miłek)

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 6.13. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 2. Ślady warstwy kulturowej oraz rowu-fosy delimitującego zasięg osady
quasi-otwartej (fot. J. Bojarski)
Fig. 6.13. Stary Dwór, Koronowo commune, site 2. Traces of cultural layer and a ditch-moat delimiting a semi-open
settlement (photo by J. Bojarski)

nych na wale oraz w rynnowym obniżeniu na krawędzi
majdanu (warstwa II w wykopach 1/95 5/95 i 3/95)
Odsłonięto ją również w obrębie zasypiska fosy w wykopach 7 i 8/95, gdzie miała grubość około 1 m Być może
fosę zasypano w trakcie podwyższania wału Zmieniono
również przebieg samego wału w stosunku do wcześniejszego układu Prawdopodobnie z formy poprzecznej przebudowano go do formy podkowiastej, obejmującej również północną i południową krawędź majdanu
Taki układ wału zachował się do dnia dzisiejszego

i obiektów materiał źródłowy odpowiada seriom pochodzącym z reliktów zabudowy Na podstawie cech stylistyczno-technologicznych wydatowano go na VIII wiek
(ryc. 6.15: e–k) Z gleby ornej53 oraz warstwy zalegającej
nad rowem (obiekt 1) pozyskano natomiast serię naczyń
młodszych chronologicznie wydatowanych na XII–1
połowę XIII wieku (ryc. 6.15: a–d, l) Pochodzą one ze
zniszczonych reliktów zabudowy zlokalizowanej na terenie osady Zespoły te zsynchronizowano z najmłodszym niegrodowym etapem zasiedlenia(?) omawianego
obiektu

Zaplecze osadnicze
Przestrzennie z grodem związana była osada położona
bezpośrednio po zachodniej stronie wału (stanowisko 2)
Zajmowała pozostałą część cypla wysoczyznowego, będąc w naturalny sposób ograniczona od północy i południa stokami o znacznym nachyleniu (ryc. 6.13) W trakcie prowadzonych w 1995 roku badań wykopaliskowych
założono siedem wykopów sondażowych (1–7/95)
Za ich pomocą rozpoznano zasięg przestrzenny osiedla
Od zachodu dojście do osiedla przegradzał poprzeczny,
odcinający nasadę cypla rów (ob 1), uchwycony w wykopie 1 i 7/95 (ryc. 6.14) Przy stwierdzonej szerokości
3,5 m i głębokości 2 m stanowił solidną linię obronną,
dodatkowo zabezpieczającą cały zespół osadniczy Całkowita powierzchnia osady ograniczonej od strony zachodniej rowem wynosiła około 0,5 ha W przestrzeni
między fosą grodową a rowem odsłonięto dwie jamy
gospodarcze (ob 2 i 4) Pozyskany z wypełniska rowu

Chronologia
W starszej literaturze przedmiotu grodzisko datowane
było ogólnie na okres wczesnego średniowiecza (Ossowski 1881, Lissauer 1887, „arabisch-wendisch”; Schumacher 1923; Łęga 1930; Kowalenko 1938) Pozyskanie
materiału źródłowego w trakcie badań wykopaliskowych
w 1995 roku umożliwiło bardziej szczegółową ocenę
chronologii tego obiektu Na podstawie analizy stratygrafii kulturowej wyróżniono wtedy trzy etapy użytkowania
tego miejsca, które w oparciu o cechy technologiczno-stylistyczne ceramiki przyporządkowano do 2 połowy VII–
–VIII (faza I–II) oraz XII–1 połowy XIII wieku (faza III)

53
Intensywna orka przyczyniła się do zniszczenia reliktów zabudowy z najmłodszego etapu zasiedlenia, efektem tego jest silne zabarwienie gleby ornej i przesycenie jej węglami drzewnymi i spalenizną (por
ryc 14)
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6. Stary Dwór, gm. Koronowo (stanowisko 1)

Ryc. 6.14. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 2. Rów (ob. 1) ograniczający od zachodu osiedle (wykop 1/95). Opis warstw: I – szary piasek
(gleba orna), II – ciemnoszary piasek, III – brunatnoszary piasek, z soczewkami jasnoszarego piasku i spalenizny, IV – żółtobrunatna
spiaszczona glina, V – jasnoszarobrunatany piasek laminowany białym piaskiem, VI – brunatna glina, VIII – brunatnoszary piasek,
C – calec (rys. J. Łukasiak, dig. W. Miłek)
Fig. 6.14. Stary Dwór, Koronowo commune, site 2. The ditch (fig. 1) delimiting the settlement from the west (excavation unit 1/95). Layer
description: I – grey sand (arable soil), II – dark grey sand, III – brownish grey sand with lenses of light yellow sand and burnt
matter, IV – brownish yellow clay reduced to sand, V – light brownish grey sand with white sand laminae, VI – brownish clay,
VIII – brownish grey sand, C – virgin soil (drawn by J. Łukasiak, digitisation by W. Miłek)

(Chudziak, Bojarski 1995) Taka chronologia omawianego stanowiska przez lata dominowała w literaturze
przedmiotu (Woźny 2009) W świetle najnowszej wiedzy na temat najstarszego etapu rozwoju garncarstwa
w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej korekcie powinno ulec
zwłaszcza datowanie początków grodu (Weinkauf 2015)
I FAZA. Wydatowana została na podstawie analizy nie-

wielkiej serii naczyń pochodzących z dolnej partii wypełniska obiektu półziemiankowanego, zlokalizowanego
pod wałem (ob 1/95, warstwa VI–VII) oraz warstwy
zalegającej w górnej partii zasypiska jamy (w-wa V)
Na nieliczny zbiór składają się ułamki naczyń ręcznie
lepionych oraz ręcznie lepionych i przykrawędnie obtaczanych, w większości niezdobionych, grubej roboty
(ryc. 6.16: a–e) Przewodnimi formami w tym zbiorze są
słabo profilowane garnki o esowatym lub baniastym profilu, z krótkim pionowo ustawionym brzegiem Najbliższe
odpowiedniki tych naczyń wskazać można w typie A–B/
/Sukow naczyń zachodniopomorskich (Łosiński, Rogosz
1983, 203) oraz Gołańcz i Kędrzyno z obszaru Pomorza Środkowego, gdzie datowane są na 2 poł VII–VIII
wieku (Łosiński 1972, 52–62) Stwierdzony w tej serii
ułamek naczynia częściowo obtaczanego oraz znaczne
podobieństwo do materiału ceramicznego reprezentującego następną fazę, jest ważną przesłanką do uznania,
że najstarszy etap użytkowania grodu datować należy raczej na 2 połowę VIII wieku (ryc. 6.16: d) Pozostaje to
w zgodzie z ustaleniami chronologicznymi dotyczącymi

najstarszej fazy rozwoju garncarstwa w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej (Weinkauf 2015, 76–78)
II FAZA. Powiązana z warstwą III z wykopów 1/95
i 6/95, wydatowana została również wyłącznie na podstawie analizy naczyń ceramicznych Za wskaźnikowe
uznano przeważające liczebnie formy przykrawędnie
obtaczane oraz współwystępujące z nimi naczynia obtaczane do największej wydętości (ryc. 6.16: f–n) Wśród
garnków słabo formująco obtaczanych wyróżniają się
jednorodne pod względem wykonania, nieornamentowane naczynia esowate oraz zbliżone do nich formy
o lekko baniastym brzuścu, z krótkimi brzegami Charakterystyczną cechą tych naczyń są krótkie, pionowe
lub nieznacznie odgięte na zewnątrz brzegi, zakończone prostymi lub wklęsłymi krawędziami mające swoje
odpowiedniki w niezdobionych formach typu B/Sukow
w klasyfikacji naczyń ze Szczecina oraz wspomnianych
wyżej naczyniach Gołańcz i Kędrzyno z dorzecza Parsęty W grupie naczyń częściowo obtaczanych wyróżniają
się duże baniaste garnki z krótkimi brzegami, zdobione
w górnej partii brzuśca ukośnymi krzyżami i pasmami
linii poziomych rytych grzebykiem (ryc. 6.16: m), zbliżone pod względem zdobnictwa do niektórych naczyń
typu Menkendorf (Łosiński, Rogosz 1983, 205–208)
Znaczny udział nieornamentowanych naczyń przykrawędnie obtaczanych oraz brak w tej grupie form o dwustożkowato ukształtowanym brzuścu (typowych dla form
Menkendorf) zawęża przedział, w którym można dato-
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Ryc. 6.15. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 2. Wybór naczyń z I–II fazy (e, g–k) i III fazy zasiedlenia osady (a–d, f, l, m); przęślik ceramiczny
(n); a–d, l, m – wykop 1/95 warstwa I; e–i, k – wykop 1/95, obiekt 1/warstwa II–III; j, n – wykop 5/95, obiekt 4 (rys. E. Błędowska)
Fig. 6.15. Stary Dwór, Koronowo commune, site 2. A selection of pottery items from settlement phases I–II (e–k) and III (a–d, l, m); spindle
whorl (n); a–d, l, m – excavation unit 1/95 layer I; e–i, k – excavation unit 1/95, feature 1/layer II–III; j, n – excavation unit 5/95,
feature 4 (drawn by E. Błędowska)

wać omawiany zespół naczyń do okresu VIII/IX–1 połowy IX wieku Serie te dobrze korespondują z podobnymi
pod względem stylistyczno-technologicznym zespołami
powiązanymi z II etapem rozwoju garncarstwa ze strefy
chełmińsko-dobrzyńskiej (Weinkauf 2015, 83–85)
III FAZA (domniemana, osada). Wydatowana została na
podstawie niewielkiej serii naczyń pozyskanych z warstw
zalegających w obniżeniu pomiędzy wałem a majdanem (warstwa I–II w wykopie 1/95; warstwa I w wykopie 6/95) oraz z wypełniska fosy (wykop 7/95) Pod
względem technologicznym reprezentują one młod-

szy horyzont garncarstwa wczesnośredniowiecznego (ryc. 6.16: o–r) Oprócz ułamków naczyń częściowo obtaczanych, być może w części zalegających na
złożu wtórnym, występowały fragmenty pochodzące
z naczyń całkowicie obtaczanych, o esowatym profilu
(typ G/Vipperow w klasyfikacji naczyń z terenu Pomorza; Łosiński, Rogosz 1983, 212–214) Charakter datujący mają zwłaszcza formy z wyodrębnioną szyjką zaliczane do rodziny typów J/Teterow (ryc. 6.16: r) (Łosiński,
Rogosz 1983, 215–217) Na tej podstawie datowanie fazy można odnieść do XII–1 połowy XIII wieku Z uwagi
na obecność w humusie oraz w stropie warstwy II frag-
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6. Stary Dwór, gm. Koronowo (stanowisko 1)

Ryc. 6.16. Stary Dwór, gm. Koronowo, stan. 1. Wybór naczyń z fazy I grodu (a–e), fazy II grodu (f–n) oraz fazy III związanej z domniemaną
osadą (o–r); a–b – wykop 6/95, warstwa VI (ob. 1/95); c–e – wykop 1/95, warstwa V (ob. 1/95); f–i – wykop 1/95, warstwa III;
j–n – wykop 6/95, w-wa III; o, p – wykop 1/95, w-wa II; r – wykop 7/95, fosa (rys. E. Błędowska)
Fig. 6.16. Stary Dwór, Koronowo commune, site 1. A selection of pottery items from fort phases I (a–e), II (f–n) and phase III related to
the supposed settlement (o–r); a–b – excavation unit 6/95, layer VI (fig. 1/95); c–e – excavation unit 1/95, layer V (fig. 1/95);
f–i – excavation unit 1/95, layer III; j–n – excavation unit 6/95, layer III; o, p – excavation unit 1/95, layer II; r – excavation unit
7/95, moat (drawn by E. Błędowska)

mentów naczyń stalowoszarych nie można wykluczyć
dłuższego datowania tej fazy (XIII wiek)
Z grodziskiem synchronizować należy nawarstwienia odkryte na osadzie podgrodowej Podstawę takiego
wnioskowania stanowiła w tym przypadku analiza typologiczno-porównawcza materiału ceramicznego (por

ryc. 6.15) I tak starszą fazę funkcjonowania osady,
z której pochodzi delimitujący jej przestrzeń rów-fosa
oraz dwa obiekty gospodarcze, należałoby datować na
2 połowę VIII i 1 połowę IX wieku (faza I–II grodu),
natomiast młodszą fazę na XII i 1 połowę XIII wieku
(faza III)
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n

Archiwum
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, teczka Stary Dwór (Koronowo);
Muzeum Okręgowe im L Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Dział Zbiorów Archeologicznych; Instytut Archeologii UMK w Toruniu (dokumentacja z badań w 1995
roku), Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Delegatura w Bydgoszczy (teczka Stary Dwór, st 1)

Zbiory
n

Badania 1896 rok: bark bliższych informacji o materiałach źródłowych
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Badania 1995 rok: 159 fragmentów wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych, 19 fragmentów
naczyń z wczesnej epoki żelaza (kultura pomorska), 19 ułamków naczyń późnośredniowiecznych54,
23 kości zwierzęce i fragmenty poroża, dwa nieokreślone przedmioty żelazne, żużel (nr inw 1–1095,
24–32/95, IA UMK w Toruniu)

54
Fragmenty naczyń z wczesnej epoki żelaza (kultura pomorska)
odkryto w nawarstwieniach związanych z wałem oraz fosą (wykopy 5
i 7/95), natomiast ułamki późnośredniowieczne zalegały tylko w obniżonej partii przywałowej majdanu (Chudziak, Bojarski 1995)
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7

STRZELCE DOLNE, gm. Dobrcz

Numer stanowiska w miejscowości:
Numer obszaru AZP:
Numer stanowiska na obszarze AZP:
Nazwa dawna miejscowości:
Nazwa miejscowa:
Położenie:
Mezoregion:

Środowisko fizycznogeograficzne
GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA: Stanowisko ulokowa-

ne jest w strefie krawędziowej wysoczyzny na wyraźnie
wyodrębnionym cyplu terenowym o szerokości do 50 m
i długości do 200 m (ryc. 7.2) Jest to wysunięta na południe część gliniastej równiny morenowej o wysokości
90–95 m n p m Jej obszar na zachodzie urozmaicają
powierzchnie piasków wodnolodowcowych, na których
rozwinęły się pagórki eoliczne Od zachodu i południa
cypel otacza dolinka erozyjna (parów) wcinająca się
w zbocza doliny Wisły i wkraczająca ku północnemu
zachodowi około 1 km w głąb wysoczyzny Od strony
południowej cypel przechodzi w zbocza doliny, które
osiągają wysokości 55 m i nachylenie 20° Zbocza dolinki mają wysokość do 20 m i nachylenie do 20° Około
0,5 km na południe od stanowiska w głąb wysoczyzny
w kierunku równoleżnikowym wkracza inna rozległa forma erozyjna Jej zbocza osiągają 25 m i nachylenie 30°
Zarówno zbocza parowów jak i doliny rozcinane są przez
dolinki erozyjne i denudacyjne Oba parowy przekształcane są przez cieki spływające do doliny Wisły U ich wylotu ukształtowały się stożki napływowe wkraczające na
obszar piaszczysto-żwirowej terasy akumulacyjnej Ciągnie się ona wąską listwą u podnóży zboczy dolinnych
i poniżej listew teras erozyjnych Większą część doliny
zajmuje równina zalewowa o średnim poziomie 28,2 m
n p m zbudowana głównie z mułków i iłów Odległość
od podnóży zboczy do Wisły wynosi 1 km

1
36–39
43
Strelitz, Obr Strelitz (niem.) (Topographische Karte 1906)
(ryc. 7.1)
brak danych
N 53°12’43”, E 18°10’22”;
0,6 km na NW od centrum wsi (ryc. 7.2)
Wysoczyzna Świecka

HYDROGRAFIA: U zachodnich i południowych podnóży
cypla płynie ciek odwadniający parów Nieco większy
ciek spływa też wzdłuż parowu po południowej stronie grodziska Zasilają one sieć kanałów na dnie doliny
Wisła płynie w poziomie 26,8 m n p m w odległości
1500 m od podstawy wysoczyzny
GLEBY: Na stanowisku zalegają gleby brunatne wyługowane i kwaśne powstałe z piasków gliniastych mocnych W otoczeniu dominują gleby bielicowe wytworzone z piasków lekkich W dolinie Wisły występują przede
wszystkim mady

Opis stanowiska
Grodzisko jednoczłonowe o całkowitej powierzchni około
4300 m2, obejmuje południową sztucznie odciętą wałem
część cypla morenowego Majdan ma kształt wydłużonego czworokąta, rozszerzającego się w partii południowej,
o wymiarach 80  24–48 m Jego powierzchnia obejmuje prawie 30 arów (ryc. 7.3) Z trzech stron krawędzie
majdanu ograniczają w naturalny sposób strome zbocza,
tylko od strony północnej znajduje się wał w formie graniastosłupa o podstawie mierzącej 32  37 m (ryc. 7.4)
Wierzchołek wału osiąga wysokość 98,33 m n p m ,
wznosząc się około 10 m ponad poziom majdanu, i około 8–9 m ponad teren przyległej od północy wysoczyzny
(ryc. 7.5, 7.6) Pomiędzy północną podstawą wału a wysoczyzną występuje nieckowate obniżenie o szerokości
ponad 20 m, które interpretować należy jako pozostałość
fosy, powstałej przy okazji sypania wału
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Ryc. 7.1. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Lokalizacja grodziska na mapie z roku 1906 i 1912 (Topographische
Karte 1906; 1912)
Fig. 7.1. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Stronghold location on a 1906 and 1912 map (Topographische
Karte 1906; 1912)

Historia badań i opracowań
Gród w Strzelcach nie był wzmiankowany expressis verbis
w źródłach pisanych Informacji o nim badacze doszukują się jednak we wzmiance w Kronice Anonima Galla
o zajęciu wkrótce po zdobyciu Wyszogrodu w 1113 roku,
jeszcze drugiego grodu (Kronika 1996, ks III, 26; 169;
Potemski 1975, 45; Wilke 1979, 97–98; Wilke 1991,
71–72) Według Błażeja Śliwińskiego jest również prawdopodobne, że do Strzelec Dolnych może odnosić się
wymieniona w przywileju trzemeszeńskim wieś Strzelno,
którą zazwyczaj identyfikuje się ze Strzelnem w powiecie
mogileńskim, ale podana lokalizacja wskazuje raczej na
teren położony po północnej stronie Brdy (CDM, nr 69;
Kürbis 1970; Śliwiński 1989, 22)
Do literatury przedmiotu grodzisko wprowadził
ksiądz M Gapiński, który miejsce to błędnie łączył
z opisanym w Kronice Anonima Galla Wyszogrodem
(Gapiński 1878, 72) Wzmianki o obiekcie, wzbogacone
niekiedy o krótki opis formy, zamieszczone zostały w zestawieniach katalogowych grodzisk Pomorza oraz opracowaniach poświęconych tematyce osadnictwa grodowe-

go obszaru Pomorza i Wielkopolski, które ukazywały się
w okresie międzywojennym (Schumacher 1924, 19, nr 5;
Łęga 1930, 534, nr 237; Kowalenko 1938, 303) W 1940
roku przeprowadzono prospekcję lotniczą grodzisk okolic Bydgoszczy, w tym między innymi obiektu w Strzelcach, z której serię zdjęć opublikowano w wydawanym
przez Muzeum w Gdańsku czasopiśmie „Gothiskandza”
(ryc. 7.7) Na jego łamach informowano również o pozyskaniu kilku znalezisk w trakcie badań powierzchniowych (Kleemann 1942, 38–39, ryc 8, 9; Brutzer 1942,
49) Kolejne publikacje dotyczące grodziska w Strzelcach
pojawiły się po II wojnie światowej, włączono je również
do kilku przygotowanych po wojnie katalogów wczesnośredniowiecznych grodzisk Polski (Zielonka 1959a,
30; 1963, 25; Antoniewicz, Wartołowska 1964, mapa
kwadrat II F – nr 46) Pierwsze badania wykopaliskowe
grodziska zainicjował dopiero w 1963 roku Cz Potemski z Muzeum im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (Potemski 1963) Pod kierunkiem tego badacza prace archeologiczne kontynuowano w latach 1964–1967
i 1969–1970 (ryc. 7.8, 7.9) Wzięli w nich udział, oprócz
kierującego badaniami Cz Potemskiego, G Wilke, Barbara Maciukiewicz-Czarnecka, Wojciech Kuczkowski
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Ryc. 7.2. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Strzelcach Dolnych: A – grodzisko; B – osada; C – punkt
osadniczy; D – drogi; E – drogi gruntowe; F – cieki; G – wody powierzchniowe; H – zabudowania;
I – obszary leśne; 1 – Strzelce, stan. 1/43, 2 – Strzelce Dolne, stan. 2/45, 3 – Strzelce Dolne, stan.
3/44, 4 – Strzelce Dolne, stan. 4/46, 5 – Strzelce Dolne, stan. 20/47, 6 – Strzelce Górne, stan. 14/29,
7 – Strzelce Dolne, stan. 15/48, 8 – Strzelce Górne, stan. 8/25, 9 – Strzelce Górne, stan. 10/23,
11 – Strzelce Dolne, stan. 14/42 (oprac. M. Skrzatek, W. Ochotny)
Fig. 7.2. Early medieval settlement complex in Strzelce Dolne: A – stronghold; B – settlement; C – point of
settlement; D – roads; E – dirt roads; F – watercourses; G – surface waters; H – buildings; I – forests.
List of sites see uper (edited by M. Skrzatek, W. Ochotny)

i Eugeniusz Dubiński zatrudnieni w MLW w Bydgoszczy
Wyniki tych badań nie doczekały się, niestety, odpowiedniego opracowania, a znaczna część dokumentacji rysunkowej uległa zagubieniu W następnych latach ukazały
się jedynie krótkie sprawozdania oraz jeden większy artykuł podsumowujący wyniki prac terenowych (Potemski 1966; 1971; 1975; 1978) Zabrakło w nich jednak
podstawowych informacji odnośnie struktury i miąższości nawarstwień, planu odkrytych obiektów, jak również
szczegółowej analizy materiałów źródłowych W żadnej
z dotychczasowych publikacji nie zamieszczono również
planu zbiorczego wykopów (ryc. 7.10)55 Nie uzasad-

niono także w wiarygodny sposób ustalonej jeszcze na
etapie prac wykopaliskowych chronologii grodu, którego
istnienie miało obejmować okres od przełomu VII/VIII
do początku XII wieku Z materiałów źródłowych do
bardziej szczegółowego opracowania trafiły jedynie zespoły naczyń ceramicznych (Leda-Pawlewska 1972)
Mimo pewnych poważnych mankamentów tej pracy
– ograniczenie analizy tylko do całych form naczyń
oraz pominięcie kontekstu stratygraficznego – uzyskane
wyniki dały podstawę do wydzielenia dwóch faz lokalnego garncarstwa: I – 1 połowa IX–połowy X wieku;
II – 2 poł X–połowy XI wieku Stały się również pod-

55
W archiwum Muzeum im L Wyczółkowskiego przechowywane
są dwa plany z zakresem prac, różniące się między sobą (por Janowski 2005, ryc 121 i 122) Właściwy układ można dostrzec na mapie
LIDAR grodziska, na której wyraźny jest negatyw osi wykopów prze-

cinających majdan z północy na południe i ze wschodu na zachód
(ryc. 7.4) Na tej podstawie dokonano korekty planu (ryc. 7.3) Jednak
taka lokalizacja wykopów nie jest zgodna z opisami i szkicami z dzienników, stąd także inna wersja lokalizacji (ryc. 7.10)
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Ryc. 7.3. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Plan sytuacyjno-wysokościowy wykonany na podstawie pomiarów LIDAR (oprac.
M. Skrzatek)
Fig. 7.3. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Contour site plan based on LIDAR (edited by M. Skrzatek)

stawą do wprowadzenia korekty w datowaniu grodziska
Poza ceramiką szczegółową analizą objęto znaleziska
monet arabskich: pojedynczego dirhema oraz depozytu srebra, składające się z jednej całej, jednej połówki

i 19 mniejszych fragmentów monet arabskich i jednej
rzymskiej oraz czterech ułamków ozdób ze srebra, drutu
srebrnego i fragmentu drutu brązowego (Samsonowicz
1970; Atlas 1982, 28; Janowski 2005, 284; Frühmittel-
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Ryc. 7.4. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Wizualizacja przestrzenna formy grodziska (oprac. M. Skrzatek)
Fig. 7.4. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Spatial image of the stronghold (edited by M. Skrzatek)

Ryc. 7.5. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Grodzisko na zdjęciu lotniczym – widok od NW (fot. W. Stępień)
Fig. 7.5. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Northwestern aerial view of the stronghold (photo by W. Stępień)
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 7.6. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Grodzisko – widok od strony SW, badania w 1993 roku (fot.
M. Mierzejewski)
Fig. 7.6. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Southwestern view of the stronghold – 1993 fieldwork
(photo by M. Mierzejewski)

Ryc. 7.7. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Zdjęcie lotnicze grodziska z 1940 roku, widok od S (Kleemann 1942)
Fig. 7.7. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. A 1940 aerial photo of the stronghold – southern view (Kleemann 1942)

alterliche Münzfunde 2016, 510–512) (ryc. 7.11) Nisko
oceniona wartość poznawcza materiałów dokumentacyjnych oraz brak opracowań naukowych z badań prowadzonych przez Cz Potemskiego była głównym powodem
przeprowadzenia w 1993 roku badań wykopaliskowych
(Chudziak, Bojarski 1993) Włączono je w realizowany

pod kierunkiem W Chudziaka z Instytutu Archeologii
i Etnografii UMK w Toruniu program badań weryfikacyjnych grodzisk ziemi świeckiej Sprawdzenia wymagała
zwłaszcza chronologia grodziska, którą ustalono w szerokich ramach na VIII–XII wiek (Potemski 1978, 188;
Wilke, Potemski 1985, 17; Dygaszewicz 1990, 97–98;
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7. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz (stanowisko 1)

Ryc. 7.8. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Grodzisko, badania lata
60. XX w. – widok od strony doliny Wisły (archiwum MLW
w Bydgoszczy)
Fig. 7.8. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. The stronghold in
the 1960s viewed from the Vistula valley (records of LWM in
Bydgoszcz)

1992, 92) Dokładniejszego określenia wymagało datowanie powstania grodu, które, w świetle badań nad
ceramiką naczyniową oraz w kontekście analizy chronologicznej znalezisk monet arabskich (datowanych
tpq ok poł X w ), uznano za zbyt wczesne Podobnie,
potwierdzenia wymagała data upadku grodu, którego
trwanie przesuwano w niektórych publikacjach aż do
XIV wieku (Zabytki 1974, 85) Wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych, którymi objęto grodzisko w Strzelcach wraz z otaczającym je mikroregionem
osadniczym stało się częścią syntetycznego opracowania
zasiedlenia strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (Chudziak 1996) Czas istnienia
grodu, po uwzględnieniu całości dostępnych materiałów
źródłowych, w tym skarbu monet arabskich, określono
na 2 poł X–XII wieku (Chudziak 1996, 229) Uznano, że brak jest podstaw do wcześniejszego datowania
Grodzisko w Strzelcach Dolnych zostało uwzględnione w kilku opracowaniach geograficzno-osadniczych
powstałych w Instytucie Archeologii i Etnografii UMK
(Bienias 1993; Marchwiński 1994; Janowski 2005; Tyrała 2008; Banasiak 2018) Szczególnie dużo miejsca
grodzisku w Strzelcach Dolnych poświęcił w swojej
niepublikowanej rozprawie doktorskiej Andrzej Janowski, który analizując problematykę grodzisk nadwiślańskich dokonał krytycznego podsumowania stanu badań
i opracowań tego obiektu (Janowski 2005) Z materiałów ruchomych większą uwagę poświęcono jeszcze przedmiotom wykonanym z poroża, które stały się
podstawą dwóch prac dyplomowych przygotowanych
w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu (Klajbor 2001;
Linsztet 2010)

Ryc. 7.9. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Część S grodziska
w trakcie badań w latach 60. XX wieku (archiwum MLW
w Bydgoszczy)
Fig. 7.9. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. The southern part
of the stronghold during the 1960s fieldwork (records of
LWM in Bydgoszcz)

Zakres prac badawczych
W trakcie pierwszych badań sondażowych przeprowadzonych w roku 1963 przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, przy wschodniej krawędzi majdanu oraz w jego
środku, założono trzy niewielkie sondaże: dwa o wymiarach 1  1 m i jeden o wymiarach 1  2 m (ryc. 7.10)
Badania wykopaliskowe uzupełniono rozpoznaniem powierzchniowym grodziska i przyległego obszaru – odkryto wówczas dwie osady otwarte datowane na okres wczesnego średniowiecza (Wilke, Potemski 1985, 18–19)
Szerokoprzestrzenny charakter miały badania realizowane przez zespół pracowników MLW w Bydgoszczy w latach 1964–1967 i 1969–1970 (Potemski 1966; 1967;
1971) W pierwszym sezonie w południowej części
grodziska założono dwa wykopy o wymiarach 4  4 m
wpisane w siatkę arową obejmującą całe stanowisko
(ar 117, ćw AB) W latach 1965–1967 kontynuowano prace badawcze w południowej partii majdanu (ary:
116, ćw D; 117, ćw CD; 118, ćw CD; 119, ćw C)
oraz w jego części zachodniej (ary 135, ćw AC i 154,
ćw A) i centralnej partii (ary 115, ćw AC i 116, ćw C)
(ryc. 7.12) Rozpoznaniem objęto również strefę majdanu położoną przy wewnętrznym skłonie wału (ćwiartki AB w ramach arów 111–112), wschodnią podstawę
wału (ar 71, ćw BD) i strefę fosy na zewnątrz wału
(ar 107) W ostatnich dwóch sezonach (1969–1970)
skoncentrowano się głównie na części środkowej majdanu – uzyskano przekrój na linii W–E (ary: 76, ćw D; 95,
ćw BD; 126, ćw AB), a także uzupełniono rozpoznanie
stratygrafii na poprzecznej osi majdanu (ary 132–133,
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II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 7.10. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska z prawdopodobną lokalizacją wykopów
z badań w latach 1963–1970 (archiwum MLW w Bydgoszczy) (rys. P. Banasiak, J. Bojarski)
Fig. 7.10. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Contour plan of the stronghold with probable location of excavation units in
1963–1970 (records of LWM in Bydgoszcz) (drawn by P. Banasiak, J. Bojarski)
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7. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz (stanowisko 1)

Ryc. 7.11. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Skarb dirhemów odkryty w arze 132, działka A w 1969 roku (fot. A. Janowski)
Fig. 7.11. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Dirham treasure discovered in are 132, quarter A in 1969 (photo
by A. Janowski)

Ryc. 7.12. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Część N grodziska
w trakcie badań w latach 60. XX wieku (archiwum MLW
w Bydgoszczy)
Fig. 7.12. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. The northern part
of the stronghold during the 1960s fieldwork (records of
LWM in Bydgoszcz)

219
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 219

06.03.2020 07:00:31

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 7.13. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Przekrój przez stratygrafię grodziska w części zachodniej majdanu – profil N ar 135 i 174, badania 1966 r. (archiwum MLW w Bydgoszczy)
Fig. 7.13. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Cross-section of stronghold stratigraphy in the western part
of the ward – northern profile, ares 135 and 174, 1966 fieldwork (records of LWM in Bydgoszcz)

ćwiartki AB; 134, ćw A i ary 95 i 114, ćw BD)
(ryc. 7.13) W sumie w ciągu sześciu lat przebadano
obszar o powierzchni prawie 6,7 ara, co stanowi około
15% obszaru stanowiska
W 1992 roku uzupełniające badania powierzchniowe w ramach AZP przeprowadził Józef Łoś z MLW
w Bydgoszczy, potwierdzono również lokalizację znanych
z wcześniejszych badań powierzchniowych stanowisk
wchodzących w skład zaplecza osadniczego grodu
Niewielki zakres miały jednodniowe badania weryfikacyjno-sondażowe podjęte w 1993 roku przez Instytutu Archeologii i Etnografii UMK w Toruniu W ich trakcie w północnej części majdanu, na styku z południowym skłonem
„stożka”56 i równolegle do wschodniej krawędzi wykopów
z lat 60 XX wieku, wytyczono wykop sondażowy (1/93)
o wymiarach 4,5  1,5 m Dodatkowo po osi północ–południe wykonano serię 18 odwiertów w celu rozpoznania układu nawarstwień w obrębie majdanu (ryc. 7.14)

Stratygrafia kulturowa
i pozostałości zabudowy
Z uwagi na brak pełnej dokumentacji rysunkowej z badań prowadzonych w latach 1963–1970 ograniczono
opis stratygrafii do jej bardzo ogólnej charakterysty56
Termin nie odnosi się do wyglądu formy, ale wału jako takiego –
interpretowanego w literaturze jako gródek stożkowaty z późnego średniowiecza

ki Jedynym dostępnym źródłem wiedzy na jej temat
są opisy zamieszczone w publikacjach oraz zachowane
szkice w polowych dziennikach badań W obrębie majdanu stwierdzono występowanie jednolitej warstwy
kulturowej o miąższości od 0,40 do 1,0 m, zalegającej bezpośrednio pod humusem, związanej z funkcjonowaniem grodu Najmniejszą miąższość miała ona
w środkowej partii majdanu Poniżej występowały ślady
zabudowy grodu, a przy krawędziach majdanu odsłonięto nawarstwienia, które zinterpretowano jako pozostałości dookolnego wału Niestety, obecnie brak jest
możliwości rozwarstwienia chronologicznego odkrytych
nawarstwień Z analizy pozyskanego z grodziska ruchomego materiału źródłowego, można domyślać się,
że zabudowa i wał funkcjonowały w dłuższym okresie
czasu, prawdopodobnie w ramach dwóch faz użytkowych (Leda-Pawlewska 1972; Potemski 1978; Wilke,
Potemski 1985)
Z opisów zamieszczonych w sprawozdaniach, poddanych już wcześniej krytycznej analizie przez A Janowskiego (2005), wynika, że pozostałości wału uchwycono
wzdłuż krawędzi wzgórza w czterech miejscach (w skrajnych wykopach); miał mieć formę pierścieniowatą
i obiegać z czterech stron majdan (Potemski 1978; Wilke 1998, 189 nn) Nasyp wału zbudowano z gliny, którą
obłożono drewnem tworząc konstrukcję przekładkową,
wierzch przykrywał od góry płaszcz z luźnych kamieni
(ryc. 7.15) Szerokość całej konstrukcji, odsłoniętej w zachodniej części stanowiska, wynosiła u podstawy około
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7. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz (stanowisko 1)

Ryc. 7.14. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska wykonany przez E. Kujawskiego
z 1985 roku z lokalizacją wykopu i odwiertów z badań w 1993 roku (rys. W. Miłek)
Fig. 7.14. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Stronghold contour plan made by Kujawski in 1985, on which 1993
excavation units and boreholes have been marked (drawn by W. Miłek)
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Ryc. 7.15. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Warstwa kamieni (płaszcza wału) zarejestrowana w południowej partii majdanu – ar
118 i 119, badania 1965 r. (archiwum MLW w Bydgoszczy)
Fig. 7.15. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. A Layer of stones
(rampart pavement) recorded in the southern part of the
ward – ares 118 and 119, 1965 fieldwork (records of LWM
in Bydgoszcz)

5–6 m, a zewnętrznego licowania od 2 do 3 m (Wilke
1991, 57; ryc 3; Wilke 1998) Łącznie wał miał 7–9 m
szerokości i 3,4–3,7 m wysokości W trakcie badań prowadzonych na stoku stożka, na głębokości około 5 m od
jego najwyższego punktu, odkryto relikty bramy prowa-

dzącej do grodu (ar 71?) Niestety brak jakichkolwiek
danych do określenia jej wymiarów Na rozwalisko wału
natrafiono również w wykopie 1/93 (warstwy III–VIa)
Wyróżniono dwie fazy związane z przebudową – podwyższeniem (?) umocnień: starszą – warstwy VIa, VI i V
stanowiące rumowisko spalonej konstrukcji drewnianej
oraz zsuniętego płaszcza kamiennego, utworzone nad
zasypiskiem obiektu mieszkalnego (warstwa VIb); młodszą – wyznaczoną przez warstwy IV–II, również o charakterze demolacyjnym z soczewkami spalenizny i węglami drzewnymi (ryc. 7.16) Jednocześnie stwierdzono,
że tzw „stożek” usypany w północnej części cypla, związany jest z najmłodszym okresem funkcjonowania grodu
wczesnośredniowiecznego Był to zapewne poprzeczny
wał odcinkowy, który jednocześnie być może służył jako
podstawa wzniesionej w tym miejscu wieży Dodatkowo
dojścia do grodu broniła od strony północnej sucha fosa
wykopana przed wałem, o szacowanej szerokości równej
4 m, na ślad której natrafiono w arach 107 i 126; brak
jednak jakichkolwiek danych szczegółowych odnośnie
wielkości, głębokości oraz charakteru jej wypełniska
Wzdłuż krawędzi majdanu, na styku z wewnętrznym
licem wału, występowały nawarstwienia, stanowiące ślad
drewnianych domostw oraz związanych z nimi otwartych palenisk Relikty jednego z budynków o szerokości

Ryc. 7.16. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Wykop 1/93, profil W i N. Opis warstw: I – brunatny piasek (humus), II – ciemnobrunatny piasek, III – szarobrunatny piasek z soczewkami spalenizny i żółtego piasku, IIIa – ciemnożółty piasek, IV – żółtoszary piasek z rozsypiskiem kamiennym wału, VI – szaropopielaty piasek, VIa – popielatoszary piasek ze spalenizną i węglami drzewnymi, VIb – popielatoszary piasek, C – ciemnożółta glina (calec) calec (rys. V. Stawska, dig. rys. W. Miłek)
Fig. 7.16. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Excavation unit 1/93, western and northern profiles. Layers description:
I – brownish sand (humus), II – dark brownish sand, III – brownish grey sand with lenses of burnt matter and yellow sand,
IIIa – dark yellow sand, IV – yellow grey sand with rampart stone debris, VI – greyish sand, VIa – greyish sand with burnt matter
and charcoals, VIb – greyish sand, C – dark yellow clay (virgin soil) virgin soil (drawn by V. Stawska, digitisation by W. Miłek)
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4 m, zagłębionego w ziemię na 0,5–0,6 m, zadokumentowano od strony wewnętrznej zachodniego pasa umocnień ziemnych (Wilke 1991, 57, ryc 4) W reliktach
zabudowy zalegających na działce A ara 132, na głębokości 158 cm odkryto skarb dirhemów i złomu srebrnego
ukryty w naczyniu glinianym (Janowski 2005, ryc 124;
Frühmittelalterliche Münzfunde 2016, 511–512) W dokumentacji rysunkowej i dziennikach z badań, przechowywanych w MLW w Bydgoszczy, podano informacje
dotyczące kilku obiektów W obrębie ara 95, ćw D (południowo-wschodnia część grodziska) odkryto kilka palenisk; jedno owalne w rzucie miało wymiary 1,5  1,2 m,
średnica kolejnego mierzyła 2 m przy głębokość 1 m
W południowej partii grodziska na arze 116, ćw C odkryto obiekt o bliżej nieokreślonej funkcji, nieregularny
w rzucie i wymiarach około 1  1 m, w przekroju nieckowaty o głębokości 0,8–1 m W arze 133 (ćw B i D;
w centralnej partii grodziska) odsłonięto dwie koliste
jamy o średnicy 0,6 m oraz palenisko, a na sąsiednim
arze 134, ćw B trzy jamy oznaczone numerami 1, 2 i 3
W tym samym arze zarejestrowano profil półziemianki
(mieszkalnej?) Podobnego typu pozostałości zabudowy zagłębionej w ziemię odsłonięto również w arach
obejmujących strefę podnóża stożka w północnej części stanowiska (ary 111 i 112) Potwierdziły to wyniki badań przeprowadzonych w 1993 roku W wykopie
1/93, równoległym do wspomnianych arów, natrafiono
na fragment głębokiej niecki prawdopodobnie powstałej w miejscu istnienia zabudowy zagłębionej w ziemię
(w-wa VIb) Zadokumentowany w profilu wykopu obiekt
miał około 1,6 m szerokości i głębokość 1,4–1,6 m oraz
płasko ukształtowane dno (ryc. 7.16) Jego południową krawędź, oddaloną o ponad 5 m, uchwycono w serii odwiertów wykonanych na przedłużeniu wykopu
Na wypełnisko obiektu składała się warstwa szarego
gliniastego piasku z dużą ilością popiołu i spalenizny
Strop przykrywały warstwy demolacyjne pochodzące ze
zniszczonego wału Materiał źródłowy związany z zabudową odkryto wyłącznie w poziomie destrukcji, powyżej partii użytkowej półziemianki (w-wy V–VI) W jego
skład wchodziły niejednorodne pod względem techniczno-morfologicznym fragmenty naczyń ceramicznych,
z których część mogła być związana z kolejnym etapem
zabudowy grodu

Zaplecze osadnicze
Bezpośrednio na północ od grodziska, na przyległej
partii wysoczyzny, zlokalizowano ślady osady otwartej
Odkryto ją podczas badań powierzchniowych prowadzonych w 1963 roku, z powierzchni stanowiska zebrano
11 ułamków wczesnośredniowiecznych naczyń ceramicznych (Wilke, Potemski 1985, 18, r 14) Istnienie osady
potwierdzono w trakcie badań AZP w 1992 roku – stanowisko 8/25 (J Łoś z MLW w Bydgoszczy) oraz pod-

czas kolejnego zwiadu powierzchniowego przeprowadzonego w trakcie badań grodziska w 1993 roku (badania
IA UMK w Toruniu) Być może funkcjonalnie z grodem
powiązana była jeszcze jedna osada zlokalizowana na
wschód od grodziska na niewielkiej terasie, u stóp podstawy cypla Również to stanowisko po raz pierwszy
zarejestrowano w terenie w 1963 roku (Wilke, Potemski 1985, 19), a następnie zweryfikowano pozytywnie
w trakcie badań AZP w 1992 r – stanowisko 3/44 Następne badania, również powierzchniowe, wykonano
w 1993 roku (Chudziak 1996, 229)

Chronologia
W starszej literaturze grodzisko datowane było ogólnie na wczesne średniowiecze (Schumacher 1924; Łęga
1930; Kowalenko 1938) Na podstawie danych pozyskanych w latach 60 XX wieku, autorzy badań określili czas funkcjonowania grodu w szerokich ramach
między VIII a XII wiekiem O tak wczesnym datowaniu
tego obiektu zdecydowała wtedy obecność, w seriach
naczyń, form ręcznie lepionych oraz znaczny udział naczyń przykrawędnie i górą obtaczanych (Potemski 1978,
188; Wilke, Potemski 1985, 17) W latach 70 XX wieku
wnioski te poddano korekcie po przeprowadzeniu całościowej analizy stylistyczno-technologicznej serii naczyń
ceramicznych57 Na tej podstawie funkcjonowanie grodu
rozdzielono na dwie fazy: I – połowa IX–połowa X wieku; II – połowa X–połowa XI wieku (Leda-Pawlewska
1972) Kolejną korektę do tego datowania wniosły badania przeprowadzone w 1993 roku Pozyskane z reliktów
zabudowy oraz warstw demolacyjnych wału materiały
potwierdziły trafność wniosków co do dwóch wyróżnionych faz użytkowania grodu, ale spowodowały również
konieczność dokonania zmiany w określeniu cezur powstania i upadku grodu
Ze starszą fazą powiązano przede wszystkim stanowiące główny składnik serii naczyń ze Strzelec formy
częściowo obtaczane, zdobione motywami grzebykowymi, które odkryto w znacznej liczbie (prawie 60%) podczas prac badawczych w latach 60 XX wieku (ryc. 7.17:
a–c, h–j) Formy te w klasyfikacji pomorskiej ceramiki
mieszczą się w typach naczyń Menkendorf/Szczecin,
które na tym terenie występowały najliczniej w okresie od 1 połowy IX do początku XI wieku (Łosiński,
Rogosz 1983, ryc 205) Liczne fragmenty tego rodzaju
naczyń zarejestrowano w reliktach wału przykrywających zasypisko starszego obiektu odkrytego w wykopie 1/93 (ryc. 7.18: b–d, i, j) Drugą charakterystyczną

Niestety w żadnym z opracowań nie ma informacji o strukturze
zbiorów z odkrytych nawarstwień kulturowych; całość materiału potraktowano jako jeden zespół, który poddano analizie klasyfikacyjnej
Stąd podane wartości odnoszą się do całego materiału źródłowego pochodzącego z lat 1964–1970
57
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Ryc. 7.17. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Wybór ceramiki z badań w latach 60. XX wieku (wg Potemski 1978, ryc. 2–3)
Fig. 7.17. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. A selection of pottery items from the 1960s fieldwork (based on Potemski 1978, fig. 2–3)

dla starszej fazy grupę form stanowiły słabo obtoczone,
szerokootworowe naczynia kielichowate z silnie zwężoną częścią przydenną, niezdobione (ryc. 7.17: g, l), do
których analogie wskazać można w materiałach z ziemi
chełmińskiej, zwłaszcza z Pojezierza Brodnickiego – Żmijewko, Chojno z I–II fazy czy Bobrowo z I fazy – dato-

wanych na VIII–1 połowy X wieku (Grążawski 2002, 28,
tabl V–VI, VIII, XXVIII) Z naczyniami częściowo obtaczanymi współwystępowały, stanowiące 40–44%, naczynia całkowicie obtaczane (Leda-Pawlewska 1972; Chudziak, Bojarski 1993) W tej grupie dominowały okazy
o esowato lub o dwustożkowato ukształtowanym brzuścu
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Ryc. 7.18. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Wybór ceramiki z wykopu 1/93: a–j – w-wy V–VIa, faza I; k–n – w-wy II–III, faza II
(rys. A. Sosnowska)
Fig. 7.18. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. A selection of pottery items from excavation unit 1/93: a–j – layers V–VIa, phase I;
k–n – layers II–III, phase II (drawn by A. Sosnowska)

225
WGwP - 1 - Powiat bydgoski - blok książki - dp - 2020-03-06.indd 225

06.03.2020 07:00:35

II. Grodziska wczesnośredniowieczne. Powiat bydgoski

Ryc. 7.19. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Wiek kalendarzowy
próbki węgli z reliktów obiektu mieszkalnego z wykopu
1/93 (Gd 3706)
Fig. 7.19. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. Calendar age of
charcoal samples from building relics in excavation unit 1/93
(Gd 3706)

bez wyodrębnionej szyjki (łącznie 48%) (ryc. 7.17: f, k),
na Pomorzu zaliczane do rodziny form typów G/Vipperow, a także typu H/Weisdin (ryc. 7.18: a) Pojawienie
się naczyń całkowicie obtaczanych na tym obszarze datuje się generalnie na 1 połowę X wieku, ale tak znaczny
udział jak w Strzelcach, odnotowano w nawarstwieniach
grodu szczecińskiego w 2 połowie X wieku (Łosiński,
Rogosz 1983, ryc 205, 238) Istotny udział w seriach pochodzących ze starszych badań miały również naczynia
baniaste z cylindrycznie ukształtowaną szyjką (ryc. 7.17:
d), znajdujące swoje odpowiedniki w rodzinie form naczyń typu K z Pomorza, ale trudno stwierdzić, czy pochodziły one z tej fazy, czy może należałoby je przypisać
do fazy następnej, zwłaszcza, że ich udział obliczono na
ponad 30% (Leda-Pawlewska 1972) Na obszarze Pomorza najstarsze egzemplarze tych naczyń datowane są
na 2 połowę X wieku, a wyraźny wzrost ich produkcji
nastąpił w ciągu XI i XII wieku Na schyłek X wieku datowane są naczynia z cylindryczną szyjką w zespołach
ceramiki z Kruszwicy (Dzieduszycki 1982, 41, tab 17)
W fazie starszej wystąpiły również formy reprezentujące
bardziej progresywny nurt garncarstwa, przede wszystkim dwustożkowate naczynia z wysoko umieszczonym
ostrym załomem brzuśca (ryc. 7.18: e, g, h), do których
analogie można wskazać na obszarze Pomorza w rodzinie form typów J/Teterow (Łosiński, Rogosz 1983,
ryc 189, typ III), występujących w nawarstwieniach
grodu szczecińskiego od 2 połowy X wieku Terminus
post quem tej fazy może wyznaczać jedna data radiowęglowa otrzymana dla węgli drzewnych pochodzących
ze spągu obiektu, której wiek kalendarzowy zawiera się
w przedziale 646–764 AD (1340±50 BP)58 (ryc. 7.19)
Ze schyłkiem tej fazy, natomiast, powiązać trzeba odDatowanie wykonano w Laboratorium C14 w Gliwicach (Gd
3706)
58

kryte w reliktach zabudowy dirhemy, zwłaszcza depozyt złożony z 21 monet zdeponowany po 949/950
roku Moment ten wyznacza początek kolejnej fazy,
równoznacznej z końcem plemiennego etapu rozwoju
grodu
Z młodszym okresem funkcjonowania grodu połączono w sposób jednoznaczny tylko warstwy II–IV zadokumentowane w wykopie 1/93 Fazę tą charakteryzuje
zwiększony udział naczyń całkowicie obtaczanych (do
blisko 60%) Formami przewodnimi są esowate naczynia
zaliczane do typu G/Vipperow oraz formy z cylindryczną szyjką, reprezentujące w klasyfikacji pomorskiej typ K
(ryc. 7.18: m) Współwystępują z nimi naczynia rodziny
typów J, z wyodrębnioną niezdobioną szyjką, a zwłaszcza
charakterystyczne dla młodszego horyzontu garncarstwa
pomorskiego formy z krótką segmentową, mocno wklęsłą szyjką i silnie profilowanymi brzegami (ryc. 7.18: l),
datowane na 4 ćwierć XI–początek XII wieku (Łosiński,
Rogosz 1983, ryc 189, 206) Pomocne w datowaniu tej
fazy są znalezione podczas badań grodziska grzebienie
z poroża (ryc. 7.20) Cztery określone pod względem
typologicznym egzemplarze grzebieni zarejestrowano w warstwie II i III arów 111–112 (część N majdanu) oraz w arze 135 (część S majdanu); w klasyfikacji
E Cnotliwego reprezentują one grupę IB, typ VII, odmianę 5b (Cnotliwy 1973, 116, ryc 42) Analogiczne formy
grzebieni znane są przede wszystkim z Pomorza Zachodniego (między innymi z Wolina), gdzie datowane są na
2 połowę X–1 połowę XI wieku (Cnotliwy 1958, 196,
233) Młodsze warianty tej odmiany, datowane na 1 połowę XII wieku występowały na Kujawach (Kruszwica)
oraz na ziemi chełmińskiej (Kałdus) (Cnotliwy 1993, 94;
Rymarkiewicz 2009)
Podsumowując powyższe uwagi dotyczące chronologii, należy fazę I grodu datować na 2 połowę X wieku,
z możliwością rozszerzenia jej również na 1 część tego
stulecia, natomiast fazę II na XI–początek 1 połowy XII
wieku(?) (Chudziak, Bojarski 1993; Chudziak 2017, 173)
Z grodem można również częściowo synchronizować
materiał ceramiczny odkryty na powierzchni osady podgrodowej datowanej w szerokich ramach na VIII–XI wiek
(Strzelce Dolne, stan 8/25) oraz na osadzie z VIII–
–X wieku usytuowanej na dnie doliny u podstawy cypla,
na którym wzniesiono gród (Strzelce Dolne, stan 3/44)

Archiwum
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy, teczka Strzelce Dolne;
MLW w Bydgoszczy Dział Zbiorów Archeologicznych; Instytut Archeologii UMK w Toruniu
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7. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz (stanowisko 1)

Ryc. 7.20. Strzelce Dolne, gm. Dobrcz, stan. 1. Wybór grzebieni grupy IB, typ VII, odmiany 5b z badań w latach 60. XX wieku: a – ar 111,
w-wa III, b – ar 112, w-wa III, c – ar 135, działka A/C, d – ar 111, w-wa II, e – rok 1965, bez lokalizacji, f – bez lokalizacji
(rys. D. Klajbor, M. Linsztet)
Fig. 7.20. Strzelce Dolne, Dobrcz commune, site 1. A selection of group IB, type VII, variation 5b combs from the 1960s fieldwork: a – are
111, layer III, b – are 112, layer III, c – are 135, quarters A/C, d – are 111, layer II, e – 1965, no location, f – no location (drawn
by D. Klajbor and M. Linsztet)

Zbiory59
n

n

n

Badania 1963 rok: z powierzchni oraz z trzech sondaży zebrano kilkadziesiąt ułamków naczyń ceramicznych oraz jeden przedmiot wykonany z żelaza60
(MOAB/A – nr inw 1235, MLW w Bydgoszczy)
Badania 1964 rok: kilka tysięcy fragmentów naczyń
ceramicznych61, płytka rogowa62, rozdzielacz rogowy
do uprzęży, żelazny grot strzały, dwa przęśliki gliniane, szydło rogowe/z poroża, fragment obrobionego rogu, fragment osełki (MOAB/A – nr inw 1244,
MLW w Bydgoszczy)
Badania 1965 rok: 6400 fragmentów naczyń ceramicznych, dwa żelazne groty strzał, grzebień rogowy
i kościany, 14 szydeł rogowych/z poroża, trzy szy-

59
Niestety dostępne opracowania oraz dokumentacja z badań prowadzonych w latach 1963–1970 nie zawiera dokładnych zestawień odkrytych materiałów źródłowych; w jednym z wyliczeń podano że w latach 1964–1970 pozyskano 8569 fragmentów naczyń ceramicznych, co
nie zgadza się z podsumowaniem dokonanym na podstawie tylko części inwentarzy
60
Brak danych odnośnie liczby znalezionych materiałów źródłowych
61
Brak dokładniejszych danych
62
Zabytek określono jako rogowy w inwentarzu polowym, lecz równie dobrze mógł to być przedmiot wykonany z poroża

n

n

dła kościane, pięć igieł kościanych, sześć osełek kamiennych, kółko żelazne, siedem fragmentarycznie
zachowanych noży żelaznych, haczyk, rylec kościany
i rogowy, przęślik kamienny, siedem przęślików glinianych, sześć przedmiotów rogowych (z poroża?),
dwa przedmioty żelazne (MOAB/A – nr inw 1255,
MLW w Bydgoszczy)
Badania 1966 rok: 2500 fragmentów naczyń ceramicznych, dirhem samanidzki wybity w latach 914–
–942/943 (Samsonowicz 1970, 186; Atlas 1982, 28;
Frühmittelalterliche Münzfunde 2016, 510), moneta(?), fragmenty grzebienia kościanego i z poroża,
trzy groty strzał, dwa przęśliki gliniane, fragment
ozdoby z brązu, cztery koraliki gliniane63, cztery szydła rogowe/z poroża, dwie igły kościane, fragment
noża żelaznego, cztery fragmenty obrobionego poroża, trzy przedmioty nieokreślone (MOAB/A – nr inw
1271, MLW w Bydgoszczy)
Badania 1967 rok: bliżej nieokreślona liczba fragmentów naczyń ceramicznych, siedem obrobionych
fragmentów poroża, siedem przedmiotów kościa-

Chodzi prawdopodobnie o paciorki szklane o bardzo daleko posuniętej destrukcji (wtórnej mineralizacji)
63
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n

nych, trzy przedmioty żelazne, pięć fragmentów
noży żelaznych, fragment okucia żelaznego, dwie
osełki kamienne, fragment sierpa żelaznego, trzy
grzebienie z poroża, fragment igły kościanej, sześć
przęślików glinianych, ciężarek gliniany, cztery
szydła kościane, dwa szydła z poroża (MOAB/A –
nr inw 1291, MLW w Bydgoszczy)
Badania 1969 rok: 4340 fragmentów ceramiki naczyniowej, 4617 fragmentów kości zwierzęcych, 108
fragmentów polepy, 321 fragmentów prażnic, skarb
siekańców srebrnych o wadze 20 g, zawierający
fragment denara Marka Aureliusza (lata 160–161),
1+20 monet arabskich Buwaidów i Samanidów zdeponowanych po 949/950 roku, cztery fragmenty
ozdób srebrnych, drut – dwa kawałki srebrnego i jeden brązowego (Samsonowicz 1970, 186; Janowski
2005, ryc 124; Frühmittelalterliche Münzfunde 2016,
511–512) (ryc 7 11), dwa przęśliki gliniane, przęślik kamienny, dwa szydła kościane, szydło z poroża,
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fragment okładziny kościanej, osełka kamienna, trzy
igły kościane, trzy fragmenty noży żelaznych, dwa
fragmenty obrobionego poroża, osiem częściowo
obrobionych kości zwierzęcych (MOAB/A – nr inw
1477, MLW w Bydgoszczy)
Badania 1970 rok: 1735 fragmentów naczyń ceramicznych, 2124 fragmenty kości zwierzęcych,
16 fragmentów polepy, osełka kamienna, dwa
przęśliki gliniane, żelazny grot strzały, trzy szydła
kościane, dekorowana okładzina grzebienia, fragment noża, bryłka spieczonego szkła, dwa przedmioty z poroża, dwa przedmioty żelazne, trzy
fragmenty przedmiotów metalowych (MOAB/A
– nr inw 1511, MLW w Bydgoszczy)
Badania 1993 rok: 384 fragmenty naczyń ceramicznych, 204 fragmenty kości zwierzęcych, 14 fragmentów polepy, cztery fragmenty prażnicy, dwa fragmenty poroża ze śladami obróbki, przęślik gliniany
(nr inw 45–55/93, IA UMK w Toruniu)
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