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1. Wstęp

Radomski zespół osadniczy składa się z grodziska poło-
żonego w zachodniej części miasta, na prawym brzegu 
rzeki Mlecznej, oraz otaczającego je kompleksu osad 
otwartych i cmentarzysk o różnej funkcji i chronologii. 
Grodzisko „Piotrówka”, oznaczone jako stanowisko nr 1, 
ma plan owalny, zbliżony do regularnego okręgu, o śred-
nicy 135-140 metrów i powierzchnię około 1,5 hekta-
ra. Obecna wysokość wałów wynosi około 4-6 metrów 
w stosunku do powierzchni terenu w otoczeniu. W cen-
tralnej części grodziska czytelne jest niewielkie wzniesie-
nie, także o planie kolistym. Zarówno wały, jak i teren 
w ich obrębie jest obecnie silnie przekształcony – czytel-
ne są ślady niwelacji stoków wałów, zwłaszcza w części 
południowej i wschodniej, na koronie wałów widoczne 
są rowy strzeleckie z okresu I i II wojny światowej. Na 
zachód od grodziska, na obu brzegach obecnego koryta 
Mlecznej, znajduje się stanowisko nr 2 – osada otwarta 
o powierzchni około 5 ha. Kolejna osada – stanowisko nr 
3 – położona jest na wschód od grodziska, na tzw. Sta-
rym Mieście, wokół kościoła św. Wacława. Bezpośrednio 
od południa sąsiaduje z nią stanowisko nr 4 – XI-wieczne 
cmentarzysko rzędowe, ulokowane na miejscu starszej 
osady. Ostatnim elementem omawianego zespołu jest 
stanowisko nr 6, uznawane za miejsce wytopu żelaza 
bądź osadę o charakterze produkcyjnym (ryc. 1).

Cały ten zespół funkcjonował nieprzerwanie – wedle 
naszego obecnego stanu wiedzy – między IX a połową 
XIV wieku. Około 1350 roku Kazimierz Wielki wydał przy-
wilej lokacyjny dla „nowego” Radomia, położonego około 
1,5 kilometra na północny zachód od grodu. W przeciągu 
kilku lat dotychczasowe centrum wyludniło się, a miejsce, 
na którym rozwijał się wczesnośredniowieczny Radom 
zmieniło swoją funkcję – nad Mleczną powstały stawy 
rybne, młyny i garbarnie, wokół kościoła św. Wacława 
wegetowało luźno zabudowane przedmieście, a teren 
samego grodu przez większość czasu pozostawał niezago-
spodarowany1. Splot tych czynników zaważył na fakcie, że 
wczesnośredniowieczny zespół osadniczy wokół grodziska 
na Piotrówce przetrwał w stanie niemal nienaruszonym 

1  Kalinowski 1979: 45n; Kupisz 2009: 12n.

do dnia dzisiejszego. Stan zachowania całego zespołu czy-
ni zeń stanowisko wręcz modelowe dla studiów nad roz-
wojem ośrodków grodowych państwa piastowskiego. 

2. Historia i stan badań,  
źródła archeologiczne i historyczne,  
dotychczasowe interpretacje

Radom, podobnie jak wiele innych ośrodków administra-
cyjnych monarchii wczesnopiastowskiej, posiada stosun-
kowo późne poświadczenie źródłowe. Po raz pierwszy 
– i to pośrednio – wspomniany jest w bulli protekcyjnej 
papieża Hadriana IV dla biskupstwa wrocławskiego, wy-
stawionej w 1155 roku2. Radom pojawia się także w po-
twierdzeniu dóbr opactwa benedyktynów w Sieciecho-
wie wystawionym w 1252 roku3. Wzmianka ta jest o tyle 
istotna, że zapis o nadaniu wsi Sadlow circa Radom ad 
sanctum petrum stał się podstawą do odnoszenia funda-
cji znanej z późniejszych źródeł kaplicy św. Piotra do okre-
su wczesnego średniowiecza i utożsamiania jej z kościo-
łem grodowym. Kolejne informacje o kościołach Radomia 
przedlokacyjnego czerpiemy dopiero z Liber Beneficiorum 
Długosza. Zwraca tu uwagę wzmianka o przekazaniu pa-
tronatu nad kościołem parafialnym w Starym Radomiu 
kolegiacie kieleckiej, a także informacja o przekazaniu 
w 1222 roku, bliżej nieokreślonej kaplicy w Radomiu be-
nedyktynom z Sieciechowa4. Na XIII wiek datowana jest 
także pierwsza lokacja miejska. Dotyczące jej informacje 
są jednak wyjątkowo nikłe i pośrednie. Ich źródłem są 
dokumenty wydane w latach 1350-1364 przez Kazimierza 
Wielkiego, a dotyczące sprzedaży wójtostwa w Starym 
Radomiu i przeniesieniu nowego miasta z prawa średz-
kiego na magdeburskie5.

Pomimo tak niewielkiego zasobu źródeł problematyka 
wczesnośredniowiecznego Radomia przyciągała uwagę 
historyków. Zainteresowania badaczy koncentrowały się 
przede wszystkim na kwestii pogranicznego położenia 

2  CDS I, nr 35.
3  KDKK I, nr 34.
4  LB I: 443; LB III: 261.
5  Wyrozumska 1961: 97n; Kalinowski 1979: 45n; Kupisz 2009: 12n.
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grodu między Małopolską i Mazowszem6. Zagadnienia 
przynależności terytorialnej Radomia, zarówno w okresie 
przed-, jak i wczesnopaństwowym i jego roli jako ośrodka 
administracyjnego były przedmiotem wielu studiów. Na 
odległe początki miasta wskazywali radomscy regionali-
ści – autorzy pierwszych monografii dziejów Radomia7. 
Zarówno jednak proponowane przez nich daty powstania 
grodu, czy odnoszenie do wczesnego średniowiecza po-
szczególnych fundacji kościelnych, wynikało w znacznej 
mierze z przesłanek intuicyjnych i niepopartej źródłami 
tradycji lokalnej. Pierwszą naukową monografię regionu 
opracował Karol Potkański. On też wskazał na specyfikę 
ziemi radomskiej jako pogranicza między północną Mało-
polską i południowym Mazowszem, a strefę krzyżowania 
się wpływów z omawianych regionów lokalizował wła-
śnie w okolicach Radomia. Wskazywał też na szczególny 
charakter ośrodka radomskiego, położonego na obrzeżu 
wielkich kompleksów leśnych i organizującego ich eksplo-
atację8. Nakreślony przez Potkańskiego kierunek rozwija-
ny był przez kolejnych badaczy. Stanisław Arnold odnosił 

6  Wilczyńska 1967: 105n.
7  Gacki 1855: 242-246; Luboński 1907: 7-12.
8  Potkański 1922: 124n.

specyfikę ziemi radomskiej do okresu przedpaństwowego 
i postulował istnienie odrębnego plemienia „Radomian”, 
oddzielonego od reszty Małopolski pasmem Gór Świę-
tokrzyskich9. Jan Natanson-Leski wskazywał z kolei na 
ścisłe związki ziemi radomskiej z Sandomierszczyzną10. 
Odmienne stanowisko zajął Stanisław Zajączkowski, który 
postulował sięgające czasów „plemiennych” związki ziemi 
radomskiej z Mazowszem11. Z kolei Henryk Łowmiański, 
głównie na podstawie analizy źródeł toponomastycznych, 
opowiadał się za przynależnością regionu do Chorwacji 
zakarpackiej, utożsamianej przez niego z późniejszym za-
sięgiem dzielnicy krakowsko-sandomierskiej12.

Niewielkie zainteresowanie badaczy budziła natomiast 
kwestia powstania i rozwoju radomskiego zespołu osadni-
czego. Większość prac dotyczących tego zagadnienia po-
wtarzała ustalenia lokalnych historyków – regionalistów, 
bądź – często w sposób wybiórczy – powielała informa-

9  Arnold 1927: 111n.
10  Natanson-Leski 1953: 205n.
11  Zajączkowski 1962: 96n.
12  Łowmiański 1963: 185n.

Ryc. 1. Lokalizacja elementów wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Radomiu: st. 1 – grodzisko „Piotrówka”, st. 
2, 3, 6 – osady otwarte, st. 4 – osada i cmentarzysko (oprac. M. Trzeciecki)
Fig. 1. Localisation of components of the Early Medieval settlement complex in Radom: site 1 – “Piotrówka” stronghold; site 2, 
3, 6 – settlements; site 4 – settlement and cemetery (elaborated by M. Trzeciecki)
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cje zawarte w sprawozdaniach z badań archeologicznych 
prowadzonych w Radomiu w latach 60. XX wieku13.

Osobno omówić należy powstałą w 1952 roku pierw-
szą próbę archeologicznej monografii ziemi radomskiej. 
Jerzy Gąssowski podjął analizę dostępnych wówczas źró-
deł archeologicznych i onomastycznych. Opierając się 
przede wszystkim na analizie materiałów z cmentarzysk 
wskazywał na pograniczny i peryferyjny charakter Rado-
mia. Jednocześnie opowiedział się za jego stosunkowo 
wczesnym związkiem z południowym Mazowszem14.

Pierwsze badania powierzchniowe na terenie radom-
skiego zespołu osadniczego przeprowadzono na początku 
XX wieku, a kolejne w okresie międzywojennym. W ich 
wyniku ustalono wczesnośredniowieczną metrykę grodzi-
ska na Piotrówce i postulowano jego związek ze znaną 
z XIII-wiecznych źródeł siedzibą kasztelanów. Zwracano 
także uwagę na konieczność systematycznych badań 
grodziska, zwłaszcza w związku z jego postępującą de-
gradacją, będącą wynikiem systematycznego wybierania 
ziemi do osuszania bagien w dolinie rzeki Mlecznej. War-
to także wspomnieć o odkryciu w latach 20. XX wieku 
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska rzędowego na 
stanowisku 415.

Systematyczne badania nad początkami Radomia pod-
jęto dopiero w 1959 roku. Wykopaliska realizowane były 
przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, pracami 
w terenie kierowała mgr Ewa Kierzkowska-Kalinowska. 
W ich trakcie rozpoznano grodzisko i zespół osad otwar-
tych w dolinie rzeki Mlecznej (stanowiska 1, 2, 6), prowa-
dzono też prace wokół kościoła św. Wacława (stanowisko 
3) i na terenie wczesnośredniowiecznego cmentarzyska 
(stanowisko 4). Pracom wykopaliskowym towarzyszyły 
także badania historyczne, które zaowocowały wnikliwym 
studium przekształceń przestrzennych miasta. Już wów-
czas pojawiła się koncepcja zagospodarowania terenów 
sąsiadujących z grodziskiem i utworzenia tam rezerwatu 
archeologicznego. Niestety, wraz z zakończeniem akcji 
milenijnej badania przerwano, a ich wyniki nie doczekały 
się opracowania o charakterze monograficznym16.

W latach późniejszych aktywność archeologów ograni-
czała się przede wszystkim do nadzorów archeologicznych 
nad pracami przy kolektorach kanalizacyjnych i przewo-
dach gazowych zakładanych w dolinie Mlecznej. Wyróż-
niają się wśród nich badania wykopaliskowe prowadzone 
przez PAK PKZ na stanowisku 2 i badania archeologiczno-
architektoniczne kościoła św. Wacława17. W latach 80. XX 
wieku rozpoczęto także trwające do dziś badania miasta 
lokacyjnego, związane przede wszystkim z inwestycjami 

13  Kalinowski 1979: 45-49; Witkowski 1961: 21-22, 1967: 127-128.
14  Gąssowski 1952: 75n.
15  Gąssowski 1950: 128-129; Kierzkowska-Kalinowska 1967: 207-

209; Fuglewicz 2008: 12.
16  Kierzkowska-Kalinowska 1967: 119n., 1970: 37n., 1973; Cieślak-
Kopyt et al. 2004: 108-122; Skubicha 2010: 106-112 – tam dalsza li-
teratura.
17  Kalinowski i Kierzkowska 1968: 327n.; Ćwiertak 1982.

czynionymi na jego terenie18. Podobnie, jak w przypadku 
wykopalisk z lat 60.-70. XX wieku, wyniki większości oma-
wianych prac pozostają nieopublikowane.

Nowy etap w historii badań nad początkami Radomia 
stanowi program badawczy realizowany od 2009 roku 
przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w porozumieniu 
z urzędem Miasta i Gminy Radom. Jest to przedsięwzięcie 
stanowiące część przygotowywanego projektu zagospo-
darowania doliny Mlecznej, którego elementem ma być 
park kulturowy obejmujący teren wczesnośredniowiecz-
nego zespołu osadniczego. Realizowany w Radomiu pro-
gram badawczy obejmuje trzy główne nurty aktywności. 
Jego podstawowym elementem są badania wykopalisko-
we, których celem jest zweryfikowanie danych pozyska-
nych w trakcie wcześniejszych prac, rozpoznanie stanu 
zachowania poszczególnych stanowisk i uzyskanie da-
nych do rekonstrukcji chronologii i charakteru przemian 
przestrzennych osadnictwa nad Mleczną, poczynając 
od pierwszych czytelnych w źródłach archeologicznych 
śladów obecności człowieka, a kończąc na czasach nam 
współczesnych19. Pracom „w terenie” towarzyszy kwe-
renda materiałów i dokumentacji z badań „milenijnych”. 
Równolegle prowadzone są badania paleogeograficzne, 
których celem jest odtworzenie przemian geomorfologii 
doliny rzeki, pozyskanie danych do rekonstrukcji jej pier-
wotnego wyglądu i szaty roślinnej oraz określenie cha-
rakteru i stopnia antropopresji na przestrzeni ostatniego 
1000 lat. Ostatnim elementem są studia i kwerendy hi-
storyczne zmierzające do odtworzenia sposobu wykorzy-
stania tego terenu w średniowieczu i czasach nowożyt-
nych, kiedy stanowił on zaplecze gospodarcze dla miasta 
lokacyjnego.

Dotychczasowa wiedza o kształtowaniu się radom-
skiego zespołu osadniczego opiera się w znacznym stop-
niu na wynikach badań archeologicznych prowadzonych 
w latach 60. i 70. XX wieku, konfrontowanych z nielicz-
nymi źródłami historycznymi. Zdaniem autorów badań 
początki osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dolinie 
Mlecznej można datować na schyłek VIII, a pewniej na 
IX wiek. Z tym okresem wiązano najstarsze fazy osady 
otwartej na stanowisku 2. Osadnictwo miało charakter 
rozproszony, zajmowało wyniesione kępy na dnie doli-
ny rzeki. Odsłonięto dobrze zachowane ślady zrębowych 
budynków mieszkalnych i plecionkowej zabudowy go-
spodarczej. Na przełomie IX i X wieku, na skutek pod-
niesienia się poziomu wód osada przeniesiona została 
na krawędź doliny, na stanowisko nr 4. Odsłonięto tam 
pozostałości co najmniej 7 półziemianek o wymiarach 
około 4 x 5 metrów, z kamiennymi paleniskami sytu-
owanymi w północno-wschodnim narożniku. Osada ta 
miała funkcjonować do końca X wieku, po czym na jej 
miejscu powstało cmentarzysko szkieletowe. Kolejna re-

18  Kajzer i Lechowicz 2001: 12n.
19  Badania wykopaliskowe realizowane są przez IAE PAN przy 
współpracy kadry i studentów Instytutu Archeologii UW oraz Insty-
tutu Archeologii UKSW.
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organizacja osadnictwa miała wiązać się z budową grodu 
na Piotrówce i utworzeniem jego zaplecza osadniczego. 
Powstanie grodu datowano na schyłek X wieku, a re-
konstruowano go jako niewielkie założenie obejmujące 
jedynie centralną część wzgórza, w przeciągu XI wieku 
znacznie poszerzone. Na zaplecze osadnicze grodu skła-
dać się miały: ponownie zasiedlone stanowisko 2, tzw. 
osada hutnicza na stanowisku 6, tzw. osada targowa na 
stanowisku 3 oraz dwa cmentarzyska – starsze na miejscu 
wspomnianej wyżej osady na stanowisku 4 oraz młodsze, 
XII-XIII-wieczne, wokół kościoła św. Wacława. W tej po-
staci radomski zespół osadniczy miał przetrwać do czasu 
lokacji miasta20.

Przedstawiony powyżej schemat rozwoju przestrzen-
nego przedlokacyjnego Radomia zdążył już utrwalić się 
w literaturze przedmiotu21. Należy jednak podkreślić, że 
został on skonstruowany jedynie na podstawie obser-
wacji czynionych „w terenie” i nigdy nie został poddany 
weryfikacji w toku analiz materiałów. Poza zaintereso-
waniem badaczy pozostawały też kwestie miejsca grodu 
radomskiego w administracyjnej strukturze monarchii 
piastowskiej oraz podnoszone przez historyków kwestie 
najwcześniejszej, przedpaństwowej przynależności tery-
torialnej Radomia. Dopiero wznowione ostatnio badania 
grodu dostarczyły danych otwierających na nowo dysku-
sję nad początkami i rozwojem przestrzennym średnio-
wiecznego Radomia. 

3. Grodzisko

W latach 1959-1974 na terenie grodziska (stanowisko 1) 
przebadano obszar o łącznej powierzchni 5 arów. W wy-
kopie nr 1, położonym w północno-zachodniej części 
grodziska, rozpoznano stratygrafię terenu położonego 
w obrębie majdanu. Wykopy nr 2 i 4 przecięły wały gro-
du, z kolei wykop nr 3 miał ustalić czy gród otaczała fosa 
(ryc. 2). Najważniejszym ustaleniem poczynionym w trak-
cie relacjonowanych badań była teza o prawie całkowi-
tym zniszczeniu nawarstwień wczesnośredniowiecznych 
we wnętrzu grodziska. Miało do tego doprowadzić inten-
sywne użytkowanie tego terenu w późnym średniowieczu 
i w czasach nowożytnych.

Budowę grodu autorka badań datowała – przede 
wszystkim na podstawie przesłanek intuicyjnych – na 2. 
połowę X wieku. W pierwszej fazie wał miał otaczać jedy-
nie centralną część obecnego grodziska, a jego reliktami 
miały być konstrukcje drewniane rejestrowane na stropie 
calca w wykopach nr 1 i 2. Ten najstarszy wał o szerokości 
3-4 m poprzedzać miała fosa. W 1. połowie XI wieku wał 
ten został zniwelowany i zastąpiony nowym pierścieniem 
fortyfikacji, biegnącym wzdłuż obecnej krawędzi grodzi-
ska. Nowy wał wzniesiono w konstrukcji przekładkowej, 

20  Kierzkowska-Kalinowska 1967: 119n., 1970: 46-68.
21  Cieślak-Kopyt et al. 1994: 110-112; Fuglewicz 2008: 13-14; Kupisz 
2009: 6-11; Skubicha 2010: 106n.

a jego pozostałością miał być nasyp tzw. przekładki we-
wnętrznej w wykopie nr 4. Z kolejną fazą budowy miała 
być związana tzw. przekładka zewnętrzna, dodatkowo 
wzmocniona od zewnątrz skośną skarpą ziemną. Pusta 
przestrzeń między przekładką wewnętrzną i zewnętrz-
ną miała zostać wypełniona ziemią i kamieniami. Po 
tej rozbudowie wał miał osiągnąć u podstawy średnicę 
około 11 m, a wysokość – do 8 m. Od zewnątrz otaczać 
go miała fosa, w nieokreślonym czasie wzmocniona od 
strony lica wału rzędem drewnianych izbic wypełnionych 
piaskiem i kamieniami. Przez cały okres istnienia grodu 
funkcjonować też miała tzw. fosa wewnętrzna, otaczająca 
najstarszy, X-wieczny gródek. Jedynym śladem wczesno-
średniowiecznej zabudowy wnętrza grodu była lejowata 
w przekroju jama odsłonięta w sąsiedztwie wału w wyko-
pie nr 4. Początkowo z okresem tym autorka badań wią-
zała część najstarszych poziomów użytkowych wnętrza 
grodu badanych w wykopie nr 1 i 4, ostatecznie jednak 
skłoniła się do uznania owych warstw za późnośrednio-
wieczne niwelacje.

Kolejne etapy użytkowania terenu grodziska datowa-
no już na późne średniowiecze i okres nowożytny. W XI-
V-XV wieku na majdanie funkcjonować miała tzw. osada 
hutnicza. Autorka badań wiązała z nią pozostałości co 
najmniej trzech budynków szkieletowych oraz towarzy-
szące im kamienno-gliniane piece, przeznaczone ponoć 
do wytopu żelaza. W tym okresie zasypaniu miała ulec 
tzw. fosa wewnętrzna. U schyłku XVIII wieku na terenie 
grodziska umieszczono cmentarz miejski, funkcjonujący 
w latach 1790-1811. Liczne wkopy grobowe przyczynić 
się miały do destrukcji nawarstwień ze starszych epok. 
Kolejny etap niszczenia grodziska obejmował XIX i XX 
wiek. Związany miał być z budową prochowni, kolejnymi 
niwelacjami wyrównującymi teren wewnątrz wałów oraz 
wybieraniem ziemi dla zasypania otaczających grodzisko 
bagien22.

Przedstawiona powyżej interpretacja budzi jednak 
uzasadnione wątpliwości. Dotyczą one przede wszystkim 
wyglądu grodu w najstarszej fazie. Analiza dokumenta-
cji z badań wskazuje, że rekonstruowanie niewielkiego 
gródka na podstawie enigmatycznych śladów słupów 
drewnianych odkrytych w centralnej części grodziska 
jest wysoce hipotetyczne. Wątpliwa jest kwestia ist-
nienia tzw. fosy wewnętrznej. Jej jedynym śladem jest 
wyraźne zagłębienie terenu uchwycone w wykopie nr 2, 
nie zarejestrowano jej w wykopie nr 1 i 4, gdzie z kolei 
odnotowano warstwy i obiekty datowane na wczesne 
średniowiecze.

Równie kontrowersyjne są propozycje rekonstrukcji 
technik budowy wału tzw. młodszego lub zewnętrznego. 
Przyjęta przez autorkę badań teza o wzniesieniu na po-
czątku tzw. przekładki wewnętrznej, następnie w odległo-
ści około 5 m od niej przekładki zewnętrznej i stopniowym 
wypełnianiu pustej przestrzeni pomiędzy nimi nie znaj-
duje potwierdzenia w dokumentacji polowej. Rejestruje 

22  Kierzkowska-Kalinowska 1970: 24n., 1973.
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ona sekwencję warstw, którą można interpretować jako 
pozostałość wału wzniesionego w konstrukcji skrzyniowej 
od wewnątrz i zewnątrz stabilizowanego nasypami w kon-
strukcji przekładkowej, wzniesionymi w ramach tej samej 
akcji budowlanej bądź dodanymi w trakcie późniejszych 
faz rozbudowy fortyfikacji. Brak szczegółowych opisów 
rejestrowanej podczas badań sekwencji stratygraficznej 
uniemożliwia rozstrzygnięcie tej kwestii i przedstawienie 
wiarygodnej rekonstrukcji wyglądu wału zarówno w fa-
zie najstarszej, jak i w kolejnych fazach jego rozbudowy. 
Najprawdopodobniej słuszne jest łączenie konstrukcji 
drewnianych uznanych za wewnętrzne lico fosy z młod-
szą fazą/fazami rozbudowy fortyfikacji. Wątpliwości bu-
dzi natomiast ich interpretacja. Należy tu zaznaczyć, że 
w trakcie badań w wykopach nr 3 i 4 nie natrafiono na 
jakiekolwiek ślady fosy otaczającej gród. Teza o jej istnie-
niu pojawiła się po zakończeniu badań terenowych.

Wątpliwości budzi także datowanie zarówno hipote-
tycznego wału „wewnętrznego”, jak i „zewnętrznego”. 

Teza o budowie najstarszych fortyfikacji po połowie 
X wieku nie została poparta analizą materiału zabytko-
wego, czy datowaniami radiowęglowymi. Nadto, w od-
niesieniu do wykopu nr 1 i 2 autorka badań wskazywała 
na całkowite zniszczenie nawarstwień starszych niż późne 
średniowiecze, co oznacza, że odsłonięte tam relikty są 
pozbawione kontekstu stratygraficznego umożliwiającego 
precyzyjne datowanie. Bardziej pewne są przesłanki do 
określenia daty budowy wału „zewnętrznego”. Z warstw 
„rozsypiska” zalegających na wewnętrznym stoku wału 
pozyskano XI-wieczne naśladownictwo monety węgier-
skiej, na ten okres można też datować ceramikę z jamy 
i warstw użytkowych wnętrza grodu. Trudno jednak na 
tej podstawie przesądzać o wzniesieniu wału przed lub 
po połowie XI wieku.

W świetle analiz dokumentacji z badań wątpliwa wy-
daje się też teza o całkowitym jakoby zniszczeniu warstw 
i obiektów wczesnośredniowiecznych. Sytuacja zareje-
strowana na profilach wykopu nr 2 i 4 wskazuje raczej na 

Ryc. 2. Grodzisko „Pio-
trówka” z lokalizacją miejsc 
badań wykopaliskowych 
(A – wykopy z lat 1959-1971, 
B – propozycje lokalizacji wy-
kopu nr 3/1963 na podstawie 
dokumentacji archiwalnej, 
C – wykopy badane w 2010 
roku): 1 – wykop 1/1959; 
2 – wykop 2/1961-1962; 3 – 
wykop 3/1963; 4 – wykop 
4/1968-1971; 5 – „wał”, wy-
kop 1/2010; 6 – „wał”, wykop 
2/2010; 7 – „majdan”, wykop 
1/2010; 8 – „majdan”, wykop 
2/2010 (oprac. M. Trzeciecki)
Fig. 2. „Piotrówka” 
stronghold with trenches (A – 
trenches from 1959-1971, 
B – probable localisation of 
3/1963 trench according to 
archival documentation, C – 
trenches excavated in 2010): 
1 – 1/1959 trench; 2 – 2/1961-
1962 trench; 3 – 3/1963 
trench; 4 – 4/1968-1971 
trench; 5 – “rampart”, 1/2010 
trench; 6 – “rampart”, 2/2010 
trench; 7 – “courtyard”, 
1/2010 trench; 8 – “court-
yard”, 2/2010 trench (elabo-
rated by M. Trzeciecki)
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sukcesywne podnoszenie terenu w obrębie wałów przez 
nadsypywanie kolejnych warstw ziemi. Trudne do weryfi-
kacji jest też wiązanie późnośredniowiecznych budynków 
i pieców z wytopem żelaza – na jednoznaczne ślady ta-
kiej produkcji w obrębie czy otoczeniu pieców nie natra-
fiono, a same obiekty można interpretować rozmaicie. 
Skala zniszczeń dokonanych w trakcie funkcjonowania tu 
cmentarza także wydaje się być mniejsza od postulowa-
nej – groby wkopane w calec rejestrowano jedynie w po-
bliżu centralnej części majdanu, gdzie teren wyraźnie się 
podnosi, na pozostałym obszarze wkopy grobowe sięgały 
jedynie późnośredniowiecznych niwelacji23.

Analiza wyników dotychczasowych badań nie stwa-
rza podstaw do wiarygodnego określenia daty budowy 
grodu, chronologii jego przekształceń przestrzennych, 
wyglądu fortyfikacji i organizacji zabudowy w jego wnę-
trzu. Dlatego też rozpoczęte w 2009 roku badania ra-
domskiego zespołu osadniczego skoncentrowano przede 
wszystkim na grodzisku. Po sporządzeniu ortofotomap 
i trójwymiarowego reliefu powierzchni przeprowadzono 
badania geofizyczne24. Ich wyniki potwierdziły z jednej 
strony znaczne przekształcenie powierzchni grodziska, 

23  Auch i Trzeciecki 2011: 42-43, 66-67.
24  Misiewicz 2011: 143n.

z drugiej zaś wskazały na możliwość istnienia dobrze za-
chowanych układów wielowarstwowych (ryc. 3). W 2010 
roku rozpoczęto badania wykopaliskowe. Za kwestię pod-
stawową uznano konieczność ustalenia chronologii budo-
wy fortyfikacji grodu, techniki budowy oraz ich wyglądu 
w kolejnych fazach. Drugim priorytetem badawczym było 
określenie stanu zachowania nawarstwień w centralnej, 
niebadanej wcześniej części majdanu.

Wykop przecinający wał (nr 1/2010) ulokowano w pół-
nocno-zachodniej części grodziska. Towarzyszył mu wy-
kop obejmujący strefę sąsiadującą bezpośrednio od ze-
wnątrz z wałem (nr 2/2010). Miał on rozstrzygnąć kwestię 
istnienia fosy wokół grodu. W wykopie nr 1 rejestrowa-
no przede wszystkim jednostki stratygraficzne związane 
z budową i kolejnymi fazami przebudowy, a następnie de-
strukcji drewniano-ziemnych fortyfikacji, rozpoznano też 
na niewielkim odcinku warstwy użytkowe wnętrza grodu 
oraz warstwy i obiekty związane z użytkowaniem terenu 
grodziska w późnym średniowieczu i okresie nowożyt-
nym. W wykopie nr 2 eksplorowano warstwy o genezie 
w znacznej mierze naturalnej, akumulujące na niezasie-
dlonym terenie sąsiadującym z wałami grodu. Większość 
warstw i obiektów stricte antropogenicznych związana 
była z zagospodarowaniem tego terenu w późnym okre-
sie nowożytnym i czasach współczesnych (ryc. 4).

Ryc. 3. Ortofotomapa grodziska z naniesionymi wynikami badań geomagnetycznych (oprac. K. Misiewicz)
Fig. 3. Ortophotomap of the stronghold with geomagnetic measurement results (elaborated by K. Misiewicz)
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Pierwsze ślady aktywności ludzkiej na badanym te-
renie związane są z budową wałów grodu. Pierwszym 
etapem prac przy wznoszeniu fortyfikacji była niwelacja 
terenu, w wyniku której zniszczeniu uległy warstwy hu-
musu pierwotnego. W stoku wzgórza wycięto poziome 
stopnie, w których posadowiono elementy konstrukcyjne 
podstawy wału. W tym samym czasie nieznacznie obni-
żono teren przed zewnętrzną krawędzią wału na odcinku 
około 15 m. Nie stwierdzono natomiast istnienia intencjo-
nalnie wykopanej fosy. Jej brak był najprawdopodobniej 
wynikiem warunków naturalnych w tej części stanowiska. 
Rejestrowane w wykopie nr 2 pokłady torfu wskazują, że 
w omawianym okresie teren otaczający wzgórze od stro-
ny północno-zachodniej był silnie podmokły i stanowił 
naturalną barierę chroniącą wał grodu.

Zasadniczą konstrukcję wału stanowiły dwa rzędy 
skrzyń drewnianych o boku równym około 2 metrów. 
Wnętrze izbic wypełniały warstwy silnie przemieszanego 
humusu i żółtego piasku. Bezpośrednio przed zewnętrzną 
ścianą znajdował się rząd pionowych pali, najprawdopo-
dobniej półokrąglaków, wbitych w podłoże i stabilizo-
wanych u podstawy poziomymi belkami – okrąglakami. 
Dodatkowe wzmocnienie od strony zewnętrznej stano-
wił skośny nasyp wykonany w konstrukcji przekładkowej 
u podstawy, stabilizowany poziomymi belkami ułożonymi 
równolegle do osi wału. Od strony wnętrza grodu ściana 
izbic wzmocniona była najprawdopodobniej pionowymi 
słupami zaopatrzonymi w skośnie ustawione zastrza-
ły (ryc. 5:1; 6). Z warstw budowlanych wału pozyskano 
znikomą ilość fragmentów ceramiki pozwalających na 
wstępne datowanie okresu budowy. Do czasu wykona-
nia analiz dendrochronologicznych z nielicznych zacho-
wanych drewnianych elementów konstrukcyjnych można 
jedynie stwierdzić, że najprawdopodobniej miało to miej-
sce po połowie X, a przed połową XI wieku. Niedługo po 
wzniesieniu wału dokonano jego pierwszej przebudowy. 
Do wewnętrznej ściany izbic dostawiono nasyp wzniesio-
ny w konstrukcji przekładkowej, w układzie analogicznym 
do nasypu przylegającego do ściany zewnętrznej. Miał on 
najprawdopodobniej stanowić bardziej solidne wzmoc-
nienie wewnętrznego lica wału (ryc. 5:2).

Kolejne przebudowy miały już charakter bardziej kom-
pleksowy. W trakcie pierwszej z nich zniwelowano koronę 
wału i na tak uzyskanej płaszczyźnie posadowiono sza-
niec wzniesiony w konstrukcji przekładkowej (ryc. 5:3). 
Na obecnym etapie badań można jedynie stwierdzić, że 
akcja ta miała miejsce w XII wieku. Następna przebudowa 
miała o wiele bardziej szeroki zakres. Prace rozpoczęto od 
zasypania zagłębienia terenu przed zewnętrznym licem 
wału. Następnie zniwelowano zewnętrzny nasyp prze-
kładkowy, ścinając jego zewnętrzną skośną krawędź do 
pionu. Na wyrównanym terenie ułożono moszczenie z fa-
szyny przesypanej piaskiem. Na tak uzyskanej podstawie 
zdeponowano warstwę kamieni od zewnątrz ograniczo-
ną ułożonymi poziomo belkami. Przykryto ją kolejnymi 
warstwami piasku i brunatnego humusu, przekładanymi 
poziomo układanymi deskami. W ten sposób uformo-

wano ławę o szerokości około 3 m. Na niej wzniesiono 
nasyp wykonany w konstrukcji przekładkowej, z tym że 
jako ruszt drewniany wykorzystane zostały najprawdopo-
dobniej deski przesypywane warstwami zwartego, bru-
natnego humusu. Konstrukcja ta miała wysokość nieprze-
kraczającą 2 metrów. Powyżej przekładki usypano szaniec 
ziemny zawierający jedynie pojedyncze kamienie. Po tych 
pracach podstawa wału osiągnęła szerokość około 14 me-
trów. Kolejnym etapem było zniwelowanie górnej partii 
wału. Na uzyskanej w ten sposób płaszczyźnie o szeroko-
ści około 6 metrów posadowiono nowy wał, wykonany 
najprawdopodobniej w konstrukcji skrzyniowej (ryc. 5:4; 
6). Jego elementy nie zachowały się in situ, a jego ist-
nienie można postulować jedynie na podstawie reliktów 
konstrukcji drewnianych zalegających w warstwach po-
żarowych fazy późniejszej. Omawiana przebudowa miała 
najprawdopodobniej miejsce przed połową XIII wieku. 
Warstwy zaliczone do fazy kolejnej dokumentują zniszcze-
nie wału, którego przyczyną był pożar (ryc. 7). Po spaleniu 
fortyfikacje nie zostały odbudowane, a grodzisko najpraw-
dopodobniej zostało opuszczone. Wydarzenia te można 
wstępnie datować na XIV wiek, nie można więc wyklu-
czyć, że spalenie wałów miało charakter intencjonalny 
i związane było z przeniesieniem siedziby kasztelana do 
zamku wzniesionego przy nowo lokowanym mieście.

Nawarstwienia datowane na okres późniejszy do-
kumentują przede wszystkim stopniową erozję korony 
wału, wywołaną głównie przez czynniki naturalne. War-
to tu jedynie zwrócić uwagę na dwa epizody ponownego 
zagospodarowania terenu dawnego grodu. Na XV-XVI 
wiek można datować głębokie wkopy pod podpiwnicze-
nia budynków szkieletowych posadowionych na koronie 
wału, zarejestrowano także kilka pochówków wiązanych 
z cmentarzem, który funkcjonował tu na przełomie XVIII 
i XIX wieku. Z wiekiem XX wiąże się z kolei zagospodaro-
wanie terenu u podnóża wału – dawne bagno osuszono 
i podniesiono poziom terenu25.

Jak już wspomniano powyżej, w omawianych wyko-
pach uchwycono także, na niewielkim odcinku, warstwy 
związane z użytkowaniem wnętrza grodziska. Wbrew 
wcześniejszym tezom stwierdzono, że poziomy użytko-
we i obiekty z okresu wczesnego średniowiecza są tu 
zachowane stosunkowo dobrze – łączna miąższość na-
warstwień datowanych na ten okres przekracza 1,5 me-
tra (ryc. 8). Ustalenie to jest jednym z najważniejszych 
poczynionych w trakcie tych badań – zasadniczo zmienia 
bowiem dotychczasową ocenę walorów poznawczych 
grodziska i czyni zasadnym planowanie szeroko płaszczy-
znowych badań w jego wnętrzu.

Potwierdziła się natomiast teza o zniszczeniu nawar-
stwień wczesnośredniowiecznych w centralnej części 
grodziska. W tym rejonie otwarto dwa wykopy o łącznej 
powierzchni 2 arów. Natrafiono w nich na bardzo licz-
ne pochówki szkieletowe z XVIII-wiecznego cmentarza, 
zalegające pod współczesnym poziomem użytkowania 

25  Auch i Trzeciecki 2011: 43n.
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Ryc. 5. Rekonstrukcje kolejnych faz budowy wału: 1 – 2. połowa X – 1. połowa XI wieku; 2 – około połowy XI wieku; 3 – XII 
wiek; 4 – 1. połowa XIII wieku (rys. W. Zientek)
Fig. 5. Reconstruction of subsequent stages of rampart construction: 1 – 2nd half of the Xth – 1st half of the XIth century; 2 – 
ca. mid of XIth century; 3 – XIIth century; 4 – 1st half of the XIIIth century (drawn by W. Zientek)

Ryc. 6. Środkowa część wykopu 1/2010 z widocznymi warstwami i konstrukcjami wału: 1 – relikty ściany zewnętrz-
nego rzędu izbic; 2 – relikty pionowej ściany z półokrąglaków; 3 – belka stabilizująca ścianę z półokrąglaków; 4 – bel-
ka u podstawy zewnętrznego nasypu w konstrukcji przekładkowej; 5 – relikty zewnętrznego nasypu przekładkowego; 
6 – relikty konstrukcji wału fazy III (rów wypełniony kamieniami i nasyp przekładkowy); 7 – relikty wału fazy IV (nasyp 
kamienno-drewniano-ziemny) (fot. M. Trzeciecki)
Fig. 6. Central part of 1/2010 trench with layers and construction components of a rampart: 1 – remains of a wall 
of box structure of timber outer row; 2 – remains of vertical wall of half-timbers; 3 – a timber stabilising a half-timbers 
wall; 4 – a timber at the bottom of box structure of timber outer rampart; 5 – remains of outer crossed logs construc-
tion rampart; 6 – remains of 3rd phase of rampart constructions (a ditch filled by stones and crossed logs construction 
bank); 7 – remains of 4th phase of rampart (bank of stone and wood and earth) (photo by M. Trzeciecki)
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Ryc. 7. Relikty spalonych konstrukcji drewnianych izbic wału (fot. M. Trzeciecki)
Fig. 7. Relics of burnt wooden boxes of the rampart (photo by M. Trzeciecki)

Ryc. 8. Profil południowo-wschodni wykopu nr 1/2010 z warstwami i obiektami związanymi z zabudową wnętrza 
grodu: 1 – jama śmietniskowa; 2 – bruk kamienny (fot. M. Trzeciecki)
Fig. 8. South-eastern profile of the 1/2010 trench with layers and features connected with buildings inside the 
stronghold: 1 – a garbage pit; 2 – a stone pavement (photo by M. Trzeciecki)
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terenu i wkopane bezpośrednio w calec (ryc. 9). Poziom 
zalegania pochówków wskazuje przy tym na wielokrotne 
niwelowanie kulminacji wzgórza już po zaprzestaniu użyt-
kowania cmentarza. Jedynie w północnej części badane-
go terenu natrafiono na głęboko wkopany obiekt – praw-
dopodobnie piwnicę kolejnego, późnośredniowiecznego 
budynku szkieletowego26.

Podsumowując dotychczasowe wyniki badań można 
stwierdzić, że po części potwierdziły one, po części zwe-
ryfikowały wcześniejsze ustalenia. Bardzo istotne znacze-
nie mają tu dane dotyczące pierwotnej topografii terenu, 
uzupełnione wynikami analiz geomorfologicznych. Naj-
starszymi osadami są tu polodowcowe gliny zwałowe, 
których powierzchnia stropowa jest bardzo urozmaico-
na. Powyżej glin występują osady mułkowe i piaszczyste, 
których miąższość przekracza 5 metrów. Na ich stropie 
zalegają osady antropogeniczne o różnej miąższości – 
od 4-5 m w strefie przywałowej do 1-1,5 m w centralnej 
części grodziska27. Sporządzony na podstawie odwiertów 
przekrój wskazuje, że miejsce, na którym ulokowano 
gród, stanowiło pierwotnie wzniesienie wznoszące się 
około 2-3 m nad dnem doliny Mlecznej, o dość zróżnico-
wanej powierzchni – czytelne do dziś w terenie; wypię-
trzenie w części centralnej jest formą naturalną. Najpraw-
dopodobniej przed budową wałów teren grodziska nie 
był wyraźnie wyniesiony nad krawędź doliny, co pozwala 

26  Kalaga i Wajda 2011: 71-80; Zapłata 2011: 90-102.
27  Szwarczewski 2010.

przypuszczać, że pierwotnie stanowił on cypel wysunięty 
w kierunku jej środka. Wały grodu posadowione zostały 
na stoku wzniesienia, bezpośrednio nad dnem doliny.

Negatywnie zweryfikowano utrwaloną już w literaturze 
tezę o istnieniu fosy otaczającej gród. W sposób pełny roz-
poznano konstrukcję wału i pozyskano dane pozwalające 
nie tylko na określenie techniki budowy w kolejnych fa-
zach, ale także sporządzenie wiarygodnych rekonstrukcji. 
Uzyskano także dane o stosunkowo dobrze zachowanych 
w tym rejonie warstwach użytkowych wnętrza grodu. 
Istotne uzupełnienie i weryfikację formułowanych tu pro-
pozycji datowania budowy i kolejnych przebudów wału 
będą stanowić wyniki analiz dendrochronologicznych. Nie-
zwykle istotne są wnioski wysunięte na podstawie porów-
nania profili zadokumentowanych w trakcie omawianych 
tu badań z rejestracjami poczynionymi w wykopie nr 4, 
badanym w latach 1968-1971. Sekwencje warstw i układy 
elementów konstrukcyjnych są w obu przypadkach iden-
tyczne. Oznacza to, że zarówno budowa, jak i kolejne wy-
różnione fazy przebudów wału odbywały się najprawdo-
podobniej w analogicznym rytmie na całej linii fortyfikacji. 
Odmiennie natomiast przedstawia się kwestia rekonstruk-
cji formy najstarszych umocnień i ich przebudów. Wstępne 
datowanie najstarszej fazy wału na okres między połową X 
a połową XI wieku odpowiada chronologii zaproponowa-
nej przez E. Kierzkowską. Nie sposób jednak potwierdzić 
tezy o istnieniu w tym okresie niewielkiego gródka ogra-
niczonego do kulminacji wzniesienia. Jeśli proponowane 
datowanie najstarszej fazy wału jest poprawne, to przyjąć 

Ryc. 9. Widok ogólny wykopu w centralnej części majdanu grodziska (fot. P. Gan)
Fig. 9. View to the trench in the central part of a stronghold courtyard (photo by P. Gan)
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należy, że gród w Radomiu już w momencie swojego po-
wstania obejmował cały obszar wzniesienia, a linię forty-
fikacji poprowadzono wzdłuż jego podstawy.

W świetle wyników ostatnich badań odmiennie przed-
stawia się też kwestia rekonstrukcji formy umocnień i jej 
związków chronologiczno-przestrzennych. Łączenie kon-
strukcji skrzyniowej z przekładkową charakterystyczne 
jest dla budownictwa grodowego pierwszej monarchii 
piastowskiej. Wały skrzyniowe zaopatrzone w odsadzki 
lub ławy wykonane w technice przekładkowej zidenty-
fikowano, między innymi, w trakcie badań grodów na 
Ostrowie Lednickim, we Włocławku, Opolu, Gdańsku 
czy Płocku28. Warto podkreślić, że większość tych obiek-
tów datowana jest właśnie na okres między połową X 
a połową XI wieku. Należy także zaznaczyć, że wałów 
wznoszonych w podobnej technice nie zarejestrowano 
na badanych wykopaliskowo „plemiennych” i „wczesno-
państwowych” grodach małopolskich29. Na obecnym 
etapie badań można stwierdzić, że zarówno zastoso-
wane techniki konstrukcyjne, wielkość całego założenia 
i proponowane datowanie wskazują, że gród w Radomiu 
wybudowany został na „surowym korzeniu”, z inicjatywy 
władców pierwszego państwa piastowskiego, najpraw-
dopodobniej jako nowy ośrodek kontroli i administracji 
terenów świeżo włączonych w strukturę monarchii.

Uzyskano także wstępne dane dotyczące stratygrafii 
wnętrza grodu. W ich świetle teza o całkowitym zniszcze-
niu reliktów z okresu wczesnego średniowiecza wydaje się 
wątpliwa. Specyficzna topografia terenu w obrębie wałów 
przyczyniła się najprawdopodobniej do swoistego przebie-
gu procesów stratyfikacyjnych. Można obecnie założyć, że 
tzw. fosa wewnętrzna to w rzeczywistości obniżenie te-
renu – naturalne lub wykonane intencjonalnie w trakcie 
budowy wałów, w obrębie którego skupiała się zabudowa 
mieszkalna i gospodarcza. Z niejasnych na obecnym etapie 
badań powodów budowniczowie grodu nie zniwelowali 
wzniesienia w jego centralnej części. Analiza nielicznych 
danych dotyczących jego stratygrafii wskazuje, że pozosta-
wało ono niezabudowane przez cały okres funkcjonowania 
grodu. Być może przeznaczone mu były funkcje szczególne. 
Pewnym tropem może tu być obecna nazwa grodziska – 
Piotrówka, w XVI-wiecznych źródłach zapisana jako Mons 
Sancti Petri. Takie wezwanie nosiła kaplica funkcjonująca 
pośrodku założonego tu u schyłku XVIII wieku cmentarza. 
Nie można wykluczyć, że zgodnie z domniemaniami histo-
ryków początków tej fundacji należy szukać we wczesnym 
średniowieczu, i że znajdowała się ona właśnie na celowo 
wyeksponowanym miejscu pośrodku grodu. Kwestie te 
winny być rozwiązane w kolejnych etapach badań30.

28  Kmieciński 1955: 233n.; Żurowski 1957: 184-195; Grześkowiak 
1963: 10-12, ryc. 2, 2a; Gediga 1973: 500-515; Chudziakowa 1994: 
170-175; Nadolski (red.) 1994: 27-35; Górecki 2002: 48-52; Poleski 
2004: 126-130, 137-138; Sołowiński 2006: 85-86; Leciejewicz 2007: 
180-182; Trzeciecki 2010: 110-117.
29  Poleski 2004: 120n.
30  W trakcie pisania niniejszego tekstu trwał kolejny sezon badań 
na stanowisku 1. W ich trakcie w strefie sąsiadującej z linią wałów na-

4. Zaplecze osadnicze

Badania lat 60. i 70. XX wieku objęły wszystkie wymienio-
ne wyżej stanowiska położone w otoczeniu grodu, jednak 
główny ich ciężar koncentrował się na stanowisku nr 2 – 
dużej osadzie otwartej, położonej nad obecnym korytem 
rzeki Mlecznej (ryc. 10). Przebadano tu obszar o łącznej 
powierzchni 4 arów. Podstawowe znaczenie dla odtwo-
rzenia przemian przestrzennych osady miały badania 
w jej części centralnej, w wykopach oznaczonych numera-
mi 2 i 4. W wykopie nr 2 natrafiono na pozostałości drew-
nianej drogi lub grobli biegnącej po osi wschód – zachód, 
w poprzek zabagnionej doliny Mlecznej. Droga zbudowa-
na była z naprzemiennie układanych warstw faszyny i de-
sek przesypywanych ziemią i stabilizowanych pionowymi 
kołkami (ryc. 11). Większość elementów drewnianych no-
siła ślady obróbki – przede wszystkim nacięć i zaciosów, 
co wskazywać miało, że drogę zbudowano z materiału 
rozbiórkowego. Ustalenie chronologii konstrukcji drogi 
nastręczało poważne trudności ze względu na znikomą 
liczbę materiału zabytkowego, występującego w obrę-
bie i najbliższym otoczeniu drogi. Wstępnie przyjęto, że 
drogę wybudowano nie później niż w XI wieku. Kolejne 
poziomy zarejestrowane w wykopie nr 2 miały być ślada-
mi napraw i przebudów drogi, która miała funkcjonować 
nieprzerwanie do XV wieku31.

W kolejnych sezonach badań drogi nie kontynuowa-
no. Skoncentrowano się na wykopaliskach w południowej 
części osady oraz w jej części centralnej. W wykopie nr 
4, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie linii przebie-
gu drogi, natrafiono na dobrze zachowane pozostałości 
drewnianej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej osady, 
a wyniki badań stworzyły podstawy do określenia chro-
nologii osadnictwa na stanowisku 2. Sformułowano tezę 
o istnieniu trzech faz osadniczych, z których pierwszą da-
towano na IX, drugą – na okres od połowy X do schyłku 
XI, a trzecią – na XII wiek. W fazie najstarszej osadnictwo 
miało skupiać się w centralnej części osady. Z tą fazą mia-
ły też być związane relikty kilku budynków drewnianych. 
Przed połową X wieku osada została opuszczona, zapew-
ne w związku z podniesieniem się poziomu wody i zala-
niem doliny Mlecznej. Po połowie X wieku teren ten po-
nownie miał zostać zasiedlony i z tą fazą związano także 
budowę drogi, która miała łączyć osadę z wybudowanym 
w tym okresie grodem. Warstwy i obiekty fazy trzeciej, 
XII-wiecznej, miały być silnie zniszczone przez późniejsze, 
trudne do interpretacji, prace ziemne32.

Na stanowisku nr 3 prowadzono jedynie badania son-
dażowe, a szczegółowym badaniom archeologiczno-archi-
tektonicznym poddano kościół św. Wacława. We wstęp-
nym podsumowaniu wyników, autorka badań wskazywała 

trafiono na bardzo dobrze zachowaną sekwencję kolejnych poziomów 
zabudowy wnętrza grodu.
31  Kierzkowska-Kalinowska 1967: 212-214, 1970: 42, 1973.
32  Kierzkowska-Kalinowska 1967: 124, 1970: 42n.; 1973; Fuglewicz 
2011: 10n.
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Ryc. 10. Lokalizacja miejsc ba-
dań wykopaliskowych i nadzorów 
archeologicznych na stanowisku nr 2: 
1 – wykop 1/1960; 2 – nadzór nad 
rowem kanalizacyjnym, 1962 rok; 
3 – wykop 2/1962; 4 – wykop 3/1963; 
5 – wykop 4/1964-1966; 6 – nadzór 
nad instalacją gazociągu (tzw. rów 
gazowy, 1973 rok); 7 – badania PAK 
PKZ, 1978-1982 rok; 8 – wykopy 
1-2/2010 (oprac. M. Trzeciecki)
Fig. 10. Localisation of trenches 
and places of archaeological inspec-
tion on the site 2: 1 – 1/1960 trench; 
2 – sewerage ditch, archaeological 
inspection, 1962; 3 – 2/1962 trench; 
4 – 3/1963 trench; 5 – 4/1964-1966 
trench; 6 – gas installation ditch, 
archaeological inspection, 1973; 
7 – excavations of Archaeological-
Conservational Workshop of Monu-
ments Preservation Office, 1978-
1982; 8 – 1-2/2010 trenches (elabora-
ted by M. Trzeciecki)

na znaczny stopień zniszczenia warstw i obiektów wcze-
snośredniowiecznych w związku z późniejszymi niwelacja-
mi. Postulowała datowanie początków zasiedlenia tego 
terenu na XI wiek, a w stuleciu następnym miała się tu 
rozwinąć osada targowa. Funkcję ecclesiae forensis miał 
pełnić położony w jej centrum kościół św. Wacława, wokół 
którego powstało też cmentarzysko. Wyniki badań archi-
tektonicznych wskazują, że budowę murowanego kościoła 
można odnosić najwcześniej do przełomu XIII i XIV wieku, 
jednak obecność pochówków szkieletowych starszych od 
fundamentów budowli skłoniła autorkę do rekonstruowa-
nia tu XII-XIII-wiecznej świątyni drewnianej33.

Stanowisko nr 4 to osada otwarta i zlokalizowane bez-
pośrednio na niej wczesnośredniowieczne cmentarzysko 
rzędowe. Pierwsze wykopaliska na jego terenie przepro-
wadzono jeszcze w okresie międzywojennym i w latach 
II wojny światowej, systematycznym badaniom poddane 
zostało dopiero w latach 60. XX wieku. W trakcie prac od-
słonięto tu pozostałości regularnie rozplanowanej osady 
zabudowanej zagłębionymi w ziemię budynkami miesz-
kalnymi z piecami lokowanymi w północno-zachodnim 
narożniku. Tę fazę osadniczą datowano na 1. połowę X 

33  Kalinowski i Kierzkowska 1968: 327n.; Kierzkowska 1973; Fugle-
wicz 2011: 23-24.

wieku. Po połowie XI wieku na miejscu osady powstało 
cmentarzysko, funkcjonujące do połowy XII wieku34.

Ostatnim z elementów radomskiego zespołu osadni-
czego jest stanowisko nr 6, odkryte podczas badań po-
wierzchniowych w 1969 roku. Na terenie położonym bez-
pośrednio na południe od grodu natrafiono na znaczne 
ilości ceramiki wczesnośredniowiecznej, skupiska przepa-
lonej gliny, kamieni i spalenizny oraz liczne żużle żelazne 
i fragmenty glinianych dysz. Założono tu 4 wykopy sonda-
żowe i stwierdzono, że między X a XII wiekiem funkcjono-
wało tu wyodrębnione miejsce wytopu żelaza35.

Podsumowując dotychczasowy stan wiedzy na temat 
rozwoju przestrzennego zaplecza radomskiego grodu, 
należy ponownie podkreślić, że zaprezentowane wy-
żej propozycje datowania i funkcji jego poszczególnych 
elementów oparte są jedynie na obserwacjach poczy-
nionych w trakcie badań terenowych i nigdy nie zostały 
zweryfikowane w toku analiz materiałów. Publikacji do-
czekały się jedynie wyniki badań kościoła św. Wacława 
oraz – jeszcze przed początkiem badań „milenijnych” – 
wyniki starszych badań na stanowisku 436. Można więc 
stwierdzić, że dotychczasowe tezy dotyczące chronologii 

34  Twardowski 1972; Kierzkowska 1973; Fuglewicz 2011: 19-22.
35  Kierzkowska 1970: 55, 1973.
36  Gąssowski 1950; Kalinowski i Kierzkowska 1968.
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Ryc. 11. Relikty konstrukcji drogi 
odkryte w wykopie 2/1962 (doku-
mentacja polowa z badań Radomskiej 
Ekspedycji IHKM PAN w Archiwum 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu)
Fig. 11. Remains of a road con-
struction uncovered in 2/1962 trench 
(field documentation of Radom Expe-
dition, Institute of Material Culture 
History, Polish Academy of Science in 
the Archive of Jacek Malczewski Mu-
seum in Radom)

i związków funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych 
stanowisk należy traktować jako niepotwierdzone postu-
laty badawcze.

Kwestia weryfikacji danych dotyczących chronolo-
gii omówionych wyżej elementów radomskiego zespo-
łu osadniczego została na nowo podjęta w momencie 
wznowienia badań na tym terenie w 2009 roku. Obok 
pozyskania danych do datowania poszczególnych sta-
nowisk, zagadnieniem najbardziej istotnym jest ocena 
stanu zachowania konstrukcji drewnianych odkrytych 
przeszło 40 lat temu na stanowisku nr 2. Podobnie jak 
w przypadku grodziska, prace rozpoczęto od kwerendy 
dokumentacji i materiałów z badań lat 60. XX wieku. Już 
wstępna analiza ceramiki z badań na stanowisku 2 wska-
zała na możliwość młodszej, X-wiecznej metryki począt-
ków osadnictwa. Stwierdzono także, że nie zachowała 
się dokumentacja z badań na stanowisku nr 6, niezwykle 
interesującym ze względu na jego postulowany związek 
z wyspecjalizowaną produkcją hutniczą.

Badania terenowe rozpoczęto od sondaży na stano-
wisku nr 6. Poprzedzono je prospekcją powierzchniową 
i badaniami geofizycznymi. Dane uzyskane z wykopów 
sondażowych skłaniają do całkowitego przewartościo-
wania dotychczasowej wiedzy o tym elemencie zespołu 

osadniczego. Na stanowisku nr 6 natrafiono na reliktowo 
zachowane warstwy humusu pierwotnego zawierające 
znikome ilości materiałów dokumentujących incyden-
talną aktywność ludzką w młodszej epoce brązu i we 
wczesnym średniowieczu. Podstawowa masa materia-
łów wczesnośredniowiecznych zalegała w warstwach 
niwelacyjnych, nawiezionych na teren stanowiska przed 
połową XX wieku. Najprawdopodobniej pochodzą one 
z bliżej nieznanych stanowisk położonych w sąsiedztwie 
stanowiska 6, zniszczonych podczas kopania tu w XIX i XX 
wieku stawów rybnych37.

W kolejnym sezonie przeprowadzono badania sonda-
żowe na stanowisku nr 2. Ich celem było uchwycenie dal-
szego przebiegu drewnianej drogi, uznanej w latach 60. 
XX wieku za główną oś komunikacyjną organizującą osad-
nictwo w dolinie rzeki, a także uzyskanie materiałów do 
datowań dendrochronologicznych. W wykopie założonym 
na osi przebiegu drogi, w pobliżu obecnego koryta rzeki 
Mlecznej natrafiono na dobrze zachowane konstrukcje 
drewniane, które są najprawdopodobniej pozostałością 
mostu przerzuconego and rzeką (ryc. 12). Do czasu uzy-
skania dat dendrochronologicznych kwestia datowania 

37  Trzeciecki 2011: 120n.
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Ryc. 12. Relikty konstrukcji mostu po zakończeniu eksploracji (fot. M. Auch)
Fig. 12. Relics of bridge construction after the exploration (photo by M. Auch)

Ryc. 13. Konstrukcja wczesnośredniowiecznej studni odkrytej w trakcie badań w zachodniej części stanowiska nr 2 
(fot. R. Zapłata)
Fig. 13. Early Medieval well excavated in the western part of site 2 (photo by R. Zapłata)
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mostu pozostaje otwarta. Na podstawie analiz ceramiki 
zalegającej w warstwach akumulujących pomiędzy pala-
mi, można ostrożnie datować konstrukcję na XII-XIII wiek. 
Jednocześnie wykonane zestawienie lokalizacji reliktów 
drogi i odkrytego w 2010 roku mostu wskazuje, że mogą 
one nie być powiązane funkcjonalnie. Na obecnym etapie 
badań kwestia datowania drogi i jej związek z zabudową 
odkrytą w latach 60. XX wieku w centrum stanowiska 2 
pozostać musi hipotetyczny. Należy tu podkreślić, że ba-
dania zaplecza osadniczego radomskiego grodu dopiero 
się rozpoczynają, a ich najważniejszym elementem bę-
dzie najpewniej program badań paleogeograficznych, 
który winien zaowocować rekonstrukcją pierwotnego 
krajobrazu doliny Mlecznej38.

Najciekawszym jednak odkryciem dokonanym na sta-
nowisku nr 2 jest drewniana studnia odsłonięta na za-
chodnim brzegu Mlecznej, w rejonie uznawanym za pe-
ryferie tego stanowiska (ryc. 13). Z desek studni uzyskano 
daty dendrochronologiczne wskazujące, że wybudowano 
ją po 888 roku. Jest to pierwsza bezpośrednia przesłanka 
pozwalająca datować początki osadnictwa na tym tere-
nie na okres „plemienny”. Jednocześnie lokalizacja studni 
wskazywać może na istnienie w tej części doliny Mlecznej 
kolejnego stanowiska osadniczego, być może stanowiące-
go najstarszy element radomskiej aglomeracji39.

Na zakończenie należy wspomnieć o trwających pra-
cach nad opracowaniem materiału ceramicznego z badań 
z lat 60. XX wieku i z ostatnio realizowanych wykopalisk. 
Szczegółowej analizie poddano materiały ze stanowiska 
nr 6 oraz z badań prowadzonych w 2010 roku na stanowi-
skach nr 1 i 2. Najważniejszym ustaleniem jest stwierdze-
nie bardzo silnych związków stylistycznych omawianego 
zbioru z ceramiką małopolską z X-XI wieku, przy jedno-
czesnym braku czytelnych powiązań z wytwórczością 
garncarską terenów położonych na północ od Radomia 
– przede wszystkim Mazowsza i Polski Środkowej. Szcze-
gólnie godne podkreślenia jest znaczne podobieństwo 
najliczniej występujących form i wątków zdobniczych do 
zespołów ceramiki z Małopolski Wschodniej, a przede 
wszystkim ze stanowisk najmłodszych faz rozwoju cho-
dlikowskiego zespołu osadniczego. Jest to stwierdze-
nie o tyle istotne, że sugeruje odmienny od dotychczas 
przyjmowanego kierunek powiązań kulturowych wcze-
snośredniowiecznego Radomia, traktowanego dotąd jako 
kulturowe pogranicze między strefą północną – mazo-
wiecko-wielkopolską a Małopolską Zachodnią40.

5. Podsumowanie

Grodzisko na Piotrówce i jego zaplecze osadnicze to ze-
spół stanowisk pod wieloma względami unikalny. Jego 
podstawowym walorem jest stosunkowo łatwa do-

38  Solarska i Trzeciecki 2011: 120-134.
39  Zapłata 2011: 106-108.
40  Auch i Trzeciecki 2010: 178-185.

stępność do badań, bowiem teren ten, choć położony 
w centrum miasta, przez ostatnie kilkaset lat pozostawał 
niezagospodarowany. Jednocześnie warunki naturalne 
– przede wszystkim lokalizacja stanowisk w obrębie sze-
rokiego, do dziś bagnistego dna doliny rzeki – stworzyły 
znakomite warunki do przetrwania tu reliktów zabudowy 
drewnianej, przedmiotów wykonanych z surowców or-
ganicznych czy śladów życia codziennego pozwalających 
na studia nad ekologią wczesnośredniowiecznej osady. 
Bogactwo materiałów, zarówno tych pozyskanych w la-
tach 60. XX wieku, jak i w trakcie wznowionych ostatnio 
badań, czynią z Radomia jedno z kluczowych stanowisk 
dla odtworzenia procesu kształtowania się wczesnopia-
stowskich ośrodków grodowo-miejskich. Potencjał ten 
przez lata był niewykorzystany.

Przedstawione powyżej wyniki badań prowadzonych 
w latach 2009-2010 wskazują, jak nikła jest nasza wiedza 
o początkach i rozwoju tego wczesnośredniowiecznego 
ośrodka. Jest to przede wszystkim wynikiem zaniechania 
opracowania wyników badań „milenijnych”. Wczesnośre-
dniowieczny Radom, po odkryciach na stanowisku nr 2 
porównywany z Biskupinem czy Opolem, na długie lata 
zniknął z literatury przedmiotu, a także ze świadomości 
władz i mieszkańców miasta. Dokonujący się ostatnio pro-
ces rewitalizacji nieużytków nad Mleczną stwarza nadzie-
ję na zmianę tego stanu rzeczy. W zamierzeniach władz 
miasta grodzisko wraz z jego otoczeniem ma stać się czę-
ścią parku kulturowego, który ma przede wszystkim chro-
nić relikty najstarszego Radomia, ale także pełnić funkcje 
edukacyjne i stanowić atrakcję turystyczną samą w sobie. 
Jego główną częścią ma być skansen archeologiczny. Aby 
właściwie spełniał on swoje funkcje, niezbędne są kom-
pleksowe badania, które w pierwszym rzędzie dostarczą 
rzetelnej wiedzy o początkach Radomia, wyglądzie grodu 
i otaczających go osad, organizacji przestrzeni i życiu co-
dziennym jego wczesnośredniowiecznych mieszkańców. 
Do realizacji tego zadania władze miasta zaprosiły Insty-
tut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i wzięły 
na siebie ciężar finansowania badań. Podpisana w 2009 
roku umowa przewiduje pięcioletnią kampanię badaw-
czą, która winna zaowocować programem realizacji parku 
kulturowego, co godne podkreślenia – tworzonym i reali-
zowanym wspólnie przez samorząd i instytucję naukową. 
Była to, z punktu widzenia władz miasta, decyzja odważ-
na, wydaje się jednak, że udzielony archeologom kredyt 
zaufania przynosi już pierwsze owoce.

Już dziś możemy stwierdzić, że proces kształtowania 
się radomskiego ośrodka osadniczego odbiega zarówno 
od popularnego w latach 60. ubiegłego stulecia ewolu-
cyjnego modelu „wczesnych miast” słowiańskich, jak i od 
ukształtowanego w latach 90. XX wieku modelu ośrodków 
centralnych, zakładanych „na surowym korzeniu” przez 
ekspansywne państwo gnieźnieńskie. Niewątpliwie już 
przed połową X wieku w tej części doliny Mlecznej rozwija-
ło się osadnictwo. Najprawdopodobniej ośrodek ten miał 
na tyle duże znaczenie, że w jego sąsiedztwie ulokowano 
„państwowy” już gród, wzniesiony na miejscu wcześniej 
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niezasiedlonym, być może w celu kontroli istniejącego 
już skupiska osadniczego. Dalszy rozwój wczesnośrednio-
wiecznego Radomia wyraźnie ukierunkowany jest na prze-
noszenie ciężaru osadnictwa w strefę położoną w bezpo-
średnim zapleczu grodu, nie widać tu jednak dążeń do 
radykalnej przemiany starszych struktur osadniczych.

Spojrzenie na rozwój aglomeracji radomskiej w dłuż-
szej perspektywie czasowej pokazuje jednocześnie nie-
zmiernie ciekawą „wędrówkę” miasta – od skupisk osad-
niczych położonych na dnie doliny rzeki, poprzez osadę 
targową z kościołem św. Wacława na jej prawym brzegu, 
położone nieco dalej na wschód XIV-wieczne miasto „ka-

zimierzowskie” i rozmierzone na wschód od niego mia-
sto „nowoczesne”, zaplanowane i zrealizowane w czasach 
Królestwa Kongresowego. Każda z tych zmian owocowała 
przeniesieniem centrum administracyjnego i stopniową 
degradacją ośrodka starszego. Jednocześnie wydaje się, 
ze decydujące znaczenie miały tu decyzje polityczne, 
nieliczące się z uwarunkowaniami naturalnymi czy po-
trzebami mieszkańców. Są to zagadnienia wymagające 
osobnego programu badawczego, wykraczającego poza 
ramy tradycyjnie pojmowanej archeologii, historii czy 
urbanistyki. Wydaje się jednak, że wartość poznawcza 
dziejów Radomia na taki właśnie program zasługuje.
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Maciej Trzeciecki

Radom on the border between Masovia and Little Poland  –  
an outline of the research issues

Summary

The paper summarises the current state of research on Early 
Medieval settlement complex in Radom. It is situated in the 
town`s centre, in the valley of river Mleczna. It consists of 
stronghold called “Piotrówka” (St. Peter`s hill), opened settle-
ments and cemeteries surrounding it. In written sources Radom 
is mentioned for the first time in the year 1155, but histori-
cal data are scarce till the end of the 14th century. Therefore, 
archaeology provides the basic stock of knowledge about the 
earliest centuries of town`s history.

Archaeological excavations of Early Medieval settlement 
complex started in the 60`s of the 20th century, but their re-
sults remain unpublished. Moreover, the first interpretations 
of chronology and the nature of spatial changes raises doubts. 
The investigation was undertaken again in 2009 for the project 
of revitalisation of the river valley. The projects assumptions 
are to combine a variety of research disciplines and different 
spheres of activity in order not only to verify the current state 
of knowledge, but also to elaborate approach to the protection 
and presentation of cultural landscape of the Mleczna valley.

Though current excavations are focused on the stronghold, 
the most important clusters of the associated settlements were 

also investigated. We can date the oldest traces of the open set-
tlement in the river valley to the end of the 9th century. At the 
end of the 10th century the stronghold was build, covering the 
space of about 1.5 hectares, surrounded by the earthen-wood-
en rampart. Form of the stronghold and building techniques of 
the rampart find numerous analogies in other similar fortifica-
tions built during the formation process of the early Piast state, 
as basic elements of military and administrative network. The 
stronghold functioned continuously till the mid-14th century. 
After new town`s location the administrative centre was moved 
there and the stronghold with surrounding open settlements 
was abandoned. At the end of the 18th century the first munici-
pal cemetery was located there, functioning till 1811.

The settlement complex in Radom is a unique archaeologi-
cal site. Though it is located in the town`s centre, it remained 
almost untouched during the last few centuries. Moreover, en-
vironmental conditions created excellent opportunities for pres-
ervation of the relics of wooden buildings and objects made of 
organic materials. The richness of archaeological sources makes 
Radom one of the crucial sites to study processes of formation 
of Early Medieval Polish urban centres.
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