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Badania prowadził· mgr Barbara Hensel-Moszydska. Konsultantem była doc. dr hab. 
Maria Mii kiew jeżowa. Finansowało Biuro Badaó i Dokumentacji Zabytków w Białej 
Podlaskiej. Grodzisko w ciei noir ednkrwiecznc? Fortyfikacja nowożytna?

O bieb znajduje sic na łagodnym wzniesieniu, na prawym brzegu strugi, prawego dopływu rzeki Tocznej. 
Spełnia] uo pierwotnie funkcje оЬгошв. Od itroay południowej, wschodnej i zachoikiiej zachowały się po- 
zostałoici umocnied w postaa wałów ziemnych i wiejobocznych naiypüw — “ baslkmöw” (ucbcw ana wytokolć 
ok. 3 m. powiccwiieia 20 шг) usytuowanych w ct f t â  południowo-wschodniej, pohtdnowo-zachodniej i półoocoo- 
wschodniej i foty.

Badani* miały charakter sondażowy i miały м  ceiu wyjaioienie genezy obiektu.
Założono jeden wykop o powierzchni 20 m1  usytuowany w c zę id  południowo-zachodniej majdanu. 

Wyróżniono 1X warstw.
Wydobyty w trakcie badali materiał zabytkowy nie pozwala na okreflenie chronologii ibsohitnej obiektu. 

W nioskowanie zostało więc oparte na obserwacji stopnia zaawansowani* technologicznego materiału 
ceramicznego występującego w obrębie poszczególnych warstw.

Z  warstwy VIII pochodzi tylko 1 fragment ceramiki, który możni datować na początek okresu nowożytnego. 
Z  warstw VI-VII pochodzi znaczna iloić materiału ceramicznego, który mógł powitać najwcześniej w połowie XVI 
wieku.

Około połowy XVI wieku majdan przykryty został warstwą niwelacyjną złażoną z ziemi wymieszanej 
z zaprawą ы  którą nałożono bruk kamienny. W drugiej połowie XVI w. w badanej częici majdanu wzaeaiono 
lekkie zabudowania. Odkryte pozostałości przemawiałyby z« zanotowaniem konstrukcji mieszanej — drewniana 
w  połączeniu z  cegłą. W częici zachodniej sondażu uchwycono poziom użytkowy obiektu (warstwa IV), wystąpił 
w nim bardzo liczny materiał zabytkowy, W ciągu XVH wieku obiekt uległ zniszczeniu przez patar.

Badania przepOwadzonc na t a t  nie Ottromęczyna miały bardzo ograniczony charakter, co aie pozwala na 
postawienie »twierdzenia nowożytnej genezy obiektu, choć w oparciu o  zaobaerwowaaą na stanowił ku sekwencję 
warstw czyni ją  najbardziej prawodpodotną. Powstanie umocnionego dworu w Ostromfczynie było przypuszczal
nie wynikiem wzbogacenia właściciela w rezultacie udziału w spławie zbedta do Gdadska, potwierdzonego ju t  
w XVI wiecznych iródtach dotyczących Podlasia.

Pełniejsze informacje dotyczące chronologii, rozplanowania i charakteru urząd ze li obronnych można by 
uzyskać w wyniku «zerokopłatzezyznowycb badań stacjonarnych.

Dokumentacja oraz materiał irAtiowy zostały przekazane do Muzeum Okręgowego w  Białej Podlaskiej.
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