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Grodziska wczesnośredniowieczne na obszarze Polski Centralnej.

Zaznaczono obiekty badane w ramach programów badań nieinwazyjnych w 

2013 i 2014 r.



Plan grodziska w Rozprzy, 

według A. Chmielowskiej

Widoczny układ wykopów 

badawczych z lat 1963-

1966

Grodzisko w Rozprzy w trakcie badań w 2013 r.



Grodzisko w Rozprzy – georeferowane zdjęcie lotnicze W. Stępnia.

Zaznaczono wykopy z lat 1963-1966 oraz wyniki prac wykopaliskowych (wg A. 

Chmielowskiej)



Grodzisko w Rozprzy – georeferowane zdjęcie lotnicze W. Stępnia.

Zaznaczono wykopy z lat 1963-1966 oraz wyniki prac wykopaliskowych (wg 

A. Chmielowskiej)



Zdjęcie lotnicze, 2013 r., widok od wschodu (fot. W. Stępień)



Zdjęcie lotnicze, 2013 r., widok od południowego-zachodu (fot. W. Stępień)



Zdjęcie lotnicze, 2013 r., widok od zachodu (fot. W. Stępień)



Po lewej: badania magnetyczne

Poniżej: badania elektrooporowe

(fot. J. Sikora)

W 2013 r. przeprowadzono serię badań 

nieinwazyjnych, w tym geofizycznych 

współfinansowanych przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, w ramach priorytetu 

„Ochrona zabytków archeologicznych”.



Wyniki prospekcji geofizycznej przeprowadzonej w 2013 r. Uzupełnienie prospekcji 

magnetycznej o badanie elektrooporowe pozwoliło rozpoznać relikty systemu obronnego 

grodziska. 



Obok badań geofizycznych przeprowadzono 

także prospekcję powierzchniową, zbierając 

materiał zabytkowy w rejonie grodziska. Rozrzut 

tego materiału, w pełni pokrywał się z zasięgiem 

konstrukcji obronnych grodziska. Zaś 

chronologia odnalezionych fragmentów naczyń 

potwierdzała ustalenia A. Chmielowskiej.



Próba rekonstrukcji grodziska w Rozprzy na podstawie 

wyników dotychczasowych badań.



1 – wysoczyzna morenowa

2 – terasa pradolinna

3 – terasa rzeczna

4 – dno doliny

5 – doliny denudacyjne

6 – długie stoki

7 – krótkie stoki

8 – wielkie paleomeandry

9 – małe paleomeandry

10 – grodzisko

11 – drogi (?)

Szkic geomorfologiczny doliny Luciąży w rejonie 

grodziska w Rozprzy.



1- mułki organiczne zapiaszczone pozakorytowe; 2 - torfy i gytie (wypełnienie fosy); 3 - piaski próchniczne z 

mułkami organicznymi (nasyp i warstwa kulturowa); 4 - piaski próchniczne z domieszkami spalenizny (nasyp); 

5 - nasyp grodziska; 6 - mułki organiczne i torfy z detrytusem roślinnym (osady basenów popowodziowych); 

7 - mułki organiczne zapiaszczone (wypełnienie fosy); 8 - gytie i torfy (wypełnienie paleokoryt); 9 - piaski 

z przewarstwieniami mułków i detrytusem roślinnym (rzeczne korytowe); 10 - piaski średnio- i gruboziarniste 

(rzeczne terasy vistuliańskiej)

4766-4532 BC

6715-6481 BP

7681-7525 BP

12129-11616 BP

1299-1399 AD

1155-1297 AD

895-1017 AD

1318-1435 AD

4766-4532 BC 

6715-6481 BP

Przekrój przez dno doliny rzeki Luciąży z grodziskiem w 

Rozprzy. Zaznaczono daty radiowęglowe pozyskane z 

próbek pozyskanych z nawarstwień.



Dziękujemy za uwagę


