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Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Radomiu składa się 
-

rakterze otwartym, położonych w podmokłej, szerokiej dolinie 
rzeki Mlecznej. Pierwsze osady nad Mleczną datowane są na IX 
w., jednak stałe osadnictwo rozwinęło się tu w wieku X. Sam gród 

wybudowano w drugiej połowie tego stulecia, w czasach kształ-
towania się monarchii wczesnopiastowskiej. Powstał na miejscu 
wcześniej niezasiedlonym, a jego wały, obejmujące znaczny ob-
szar o powierzchni około 2 ha, wzniesiono w trakcie jednej ak-
cji budowlanej. Budowie grodu towarzyszyły prace zmieniające 
kształt wzgórza. Jego stoki zniwelowano prawie do poziomu pod-

i zabudowę grodu, skoncentrowaną wzdłuż wewnętrznego lica 
wału. Sam wał składał się z dwóch rzędów skrzyń drewnianych 
wypełnionych ziemią, od zewnętrznej strony umocnionych nasy-
pem wykonanym z poziomo układanych warstw belek przesypy-
wanych piaskiem. Między XI a XIII w. wał kilkakrotnie przebudo-
wywano i poszerzano. Po tych pracach jego podstawa osiągnęła 
szerokość 14 m, a wysokość – co najmniej 10 m. Podstawowym 
elementem zabudowy wnętrza grodu były niewielkie domy zrę-
bowe o wymiarach co najmniej 4 x 4 m., którym towarzyszyły 
różnego rodzaju wykopane w ziemi jamy gospodarcze. Przypusz-

wzniesiony kościół p.w. św. Piotra, od którego wzięła się później 
nazwa grodziska. 
Gród nad Mleczną leżał na ważnym szlaku handlowym, prowa-
dzącym z Rusi na Zachód Europy, toteż urósł z czasem do rangi 

stuleciu był stolicą kasztelanii, (źródła pisane wspominają pierw-
szego kasztelana radomskiego nieco później, bo pod rokiem 

na Piotrówce rozwinęła się duża osada targowa, w której centrum 

Dzieje grodu i grodziska Piotrówka

Rekonstrukcja kolejnych faz rozbudowy wałów grodu, XI-XIII w.,
rys. W. Zientek



w XIII w., wzniesiono kościół św. Wacława. Jeszcze przed końcem 
XIII w. osada zyskała prawa miejskie. W połowie XIV w. Kazimierz 
Wielki przeniósł miasto na miejsce obecnego Rynku i sąsiednich 
ulic. Stary Radom spadł wówczas do rangi osady wiejskiej, for-

się wzniesiony w obrębie murów miejskich zamek. Wzgórze Pio-

trówka, na którym nie było już wałów, nie straciło jednak swojego 

zamku. Przez cały czas funkcjonował również kościół św. Piotra, 
-

ciechowskich. Rozebrano go ostatecznie w 1819 r., ze wzglę-
du na zły stan oraz kasatę klasztoru w Sieciechowie. W latach 
1790–1812 dawne grodzisko pełniło funkcję cmentarza, (jednej 
z pierwszych nekropolii komunalnych w Polsce) dla Starego i No-

przez wojska zaborcze, (rosyjskie) jako miejsce magazynowania 

czytelne na koronie wałów grodziska. Piotrówka już w XIX w. była 
przedmiotem zainteresowania polskich historyków, jednak tere-
nem badań stała się dopiero w wieku XX.

Przekop przez wał grodu, badania w 2010 r.

Cyfrowy model grodziska, opr. K. Misiewicz

Oprac. tekstu: D. Kupisz, M. Trzeciecki; oprac. mapy Ł. Sobol;
zdjęcia ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 
oraz IAE PAN w Warszawie
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Pierwszych znaczących odkryć na obszarze Starego Radomia do-
-

budową ulicy Przechodniej, kilkanaście grobów szkieletowych 

na obszarze Piotrówki i Starego Radomia rozpoczęto w 1959 r., 

-
stawowe elementy zespołu osadniczego i wstępnie określono 
jego chronologię. Obecna kampania badawcza prowadzona jest 

-
między Instytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz Gminą Mia-
sta Radomia. Prace badawcze na terenie radomskiego zespołu 
osadniczego realizowane są przez IAE PAN we współpracy z In-
stytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Równolegle 

-

pierwotnego wyglądu doliny Mlecznej. Latem 2012 r. rozpoczęła 

Nauk, mieszcząca się przy ul. Grodzkiej 8. W 2013 r. w Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu można będzie obejrzeć wysta-
wę, prezentującą najciekawsze eksponaty odkryte podczas badań 
„milenijnych” i ostatnich sezonów badawczych.

Badania archeologiczne

Ekipa IAE PAN prowadząca badania na grodzisku w 2011 r.
Od lewej: Maciej Trzeciecki, Urszula Bugaj, Paulina Skorupska, Michał Auch

Odsłanianie XVIII-wiecznego grobu zbiorowego



 

Przeniesienie ośrodka miejskiego na wschód od Piotrówki i nie-
wielka późniejsza aktywność ludzka na tym terenie spowodowa-
ły, że pozostałości archeologiczne 
wszystkich elementów wczesnośre-
dniowiecznej aglomeracji nad Mlecz-
ną zachowały się w bardzo dobrym 
stanie. Zabytki pozyskane w trakcie 
badań archeologicznych na Piotrów-
ce i na terenie otaczających ją osad, 
stwarzają podstawy do odtworzenia 
codziennego życia mieszkańców grodu. Warto tu przede wszyst-
kim zwrócić uwagę na wysoki odsetek kości zwierząt dzikich, po-
chodzących z najstarszych warstw użytkowych wnętrza grodu. 

Znaleziska wczesno-
średniowiecznych mo-

miotów im-
portowanych pozwalają 

 -
dlowych powiązaniach 
wczesnośredniowiecz-
nego -

znaleziska przedmiotów wykonanych z surowców organicznych, 
takich jak drewno czy skóra, pozwalające wniknąć w dziedziny ży-
cia na ogół niedostępne archeologom. Znakomicie zachowały się 
tam również pozostałości 
drewnianych domów, za-
gród i pomieszczeń dla ho-
dowanych zwierząt. Jednym 

są pozostałości drewnianej 
drogi i towarzyszącego jej 
mostu przerzuconego przez rzekę – być może część wczesnośrednio-

-
ski.

„Skarby” Piotrówki i osad nad Mleczną

Srebrna zawieszka, tzw. lunula

Brązowe okucie pasa

Żelazny topór i groty strzał

Kolia ze szklanych paciorków
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Badania prowadzone od 
-

nowanym projektem rewi-
talizacji części miasta po-
łożonej nad rzeką Mleczną. 
Jego kluczowym elemen-
tem jest utworzenie Parku 
Kulturowego Stary Radom, 
obejmującego obszar sta-
nowisk archeologicznych. 
Park kulturowy będzie te-
renem rekreacyjnym, słu-
żącym przede wszystkim 
mieszkańcom miasta, ale 
może przyciągać również 
turystów oraz inwestorów 
promując nowy wizerunek 
Radomia. Może służyć jako 
teren organizowania różnorodnych widowisk historycznych, prze-

-
klucza się w przyszłości stworzenie skansenu archeologicznego 
poprzez częściową rekonstrukcję wczesnośredniowiecznej zabu-
dowy grodu i otaczających go osad.

Park Kulturowy Stary Radom
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Średniowieczne naczynie gliniane
z grodziska Piotórwka

Krzyż relikwiarzowy, XI-XII w. 


