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GRODZISK, gm. Grębków Uniwersytet Warszawski
woj. siedleckie Instytut Archeologii
Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Wojciech. Wróblewski, konsultowali: 
doc. dr hab. Marta Miśkiewlczowa i prof, dr hab, Jerzy 
Gąssowski, Finansował XFÏ w- Siedlcach* Piąty sezon badań, 
Grodzisko /XI-XII w./.

Prace prowadzone były w południowo-zachodnim narożniku grodziska 1 objęły swym zasięgiem sztucz
ne zaklęśnięcie terenu. Interpretowane przez pierwszego badacza tego stanowiska J .Mikulskiego w 1937 τ. 
jako pozostałość po studni. Celem było zweryfikowanie tej hipotezy oraz określenie związku domnie
manej studni z systemem obwałowań grodziska.

И omawianym rejonie wytyczono wykop /от XX/ o powierzchni 87*S m2 /12,5 m x 7 m/, Obejmował on 
swym zsalęgton zasypany obecnie sztuczny wkop /studniv ?/ oraz podstawy zewnętrznych wałdw grodziska 
- zachodniego i południowego jak równi et wału wewnętrznego, dochodzącego w tym miejscu do wału połud
niowego.

Prace wykopaliskowe potwierdziły z całą pewnością istnienie sztucznego wkopu, Odkryto tu także 
pozostałości warstw osuwiskowych z wałów grodziska, układających slą wokół leja utworzonego przez 
wv wkop.

W warstwach osuwiskowych znalezione zostały niewielkie ilości materiału ceramicznego. Udało 
się wyróżnić kilka fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych z xr-xil w, a także ułamków naczyń kul
tury przeworskiej, kości zwierzęcych, żużli hutniczych oraz kilka silnie skorodowanych przedmiotów 
żelaznych. Wśród metalowych zabytków znaleziono m.ln. sierp, fragment klucza /bez zachowanego pióra/, 
fragment sprzączki /?/ - rama zabytku, fragmento» taśmy /obejmy 7/. Wszystkie zabytki metalowe oraz 
większość Iułamków ceramiki zostały znalezione na złożu wtórnym w obrębie lub na pogranicze warstwy 
nr 3, Interpretowanej jako humus pierwotny, powstały na osuwiskach z wałów t czasów ich pierwotnej 
destrukcji.

W obrębie wykopu ХГ stwierdzono także istnienie słabo czytelnych pozostałości konstrukcji 
drewnianych /słupów ?/, związanych prawdopodobnie z elementarni grodziska, tj, drogą lub bramą. Osta
teczna Interpretacja tych konstrukcji drewnianych, wymaga jednak dalszej szczegółowej analizy.

Badania będą kontynuowane,

GROMOWO, gm. Lubicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika
woj. toruńskie w Toruniu
stanowisko l Instytut Archeologii I Etnografii

Z skład Archeologii Średniowiecze 
ł Czasów Nowożytnych

Badania prowadził mgr Wojciech. chudziąŁ /autor sprawozda
nia^ przy współudziale mgr mgr Małgorzaty Grupy oraz Pawła 
Gustowskiego pod naukowym kierownictwem doc* dr.Jerzego 
Olczaka. Finansował HK2 w Toruniu· Pierwszy sezon badań. 
Grodzisko /Vri-X wiek/ oraz osada otwarta /Vii-x wiek/, 
gródek późnośredniowieczny'/?/.

W ranach tematu "Osadnictwo Ziemi Chełmińskiej w okresie wczesnośredniowiecznym'' rozpoczęto 
badani, »społu osadniczego » Grono^ie. GłcSmym załołeniem pierws -o sezonu badart miała bfi weryfi
kacja metryki grodziska zakwalifikowanego n. podstawi« badart sondażowych z 197Й r. do wczesnofrednlo- 
wleesnych obiekt*, obronnych. Eksploracje podjęto rdmiei na osadzie podgrodowmj zniszczonej « znacz
nej mierze przez orkę.


