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Badania prowadziła dr M aria Miśkiewtcz. Finansował 
WKZ w Siedlcach. Oamy aezon badań. Crodziako z 
okreau wczesnośrednioweicznego.

Skoncentrowano się na oatatecznym rozpoznaniu założeń grodo
wych. Wytyczono trzy główne wykopy i kilka aondaży.

Wykop nr XI był rozazerzeniem ku wschodowi przebadanej czyści 
bramnej. Konstrukcji bramy nie stwierdzono, a samo przejście  osłaniał 
od północy wał wprowadzający, zbudowany z ziemi i obłożony dużymi ka
mieniami polnymi. Od południa dochodził do przejścia  wał dookółny /n r 1 /, 
zbudowany w konstrukcji rusztowej, zakończony izbicą wypełnioną gliną. 
Szerokość przejścia wynosiła około 1,2 cm.

Wykop nr XIII założono na zachodnim skłonie wału dookolnego 
/n r 2 / ,  przecinając fosą zewnętrzną i kraniec osady na stanowisku 2 . 
Stwierdzono, że osada była w cześniejsza od założeń obronnych grodu.
W materiale zabytkowym z fosy przeważała ceramika obtaczana, którą 
wstępnie datować można na X wiek.

Wykop nr XIV zlokalizowano na północnym krańcu majdanu grodu. 
Odkryto szereg zabytków ruchomych oraz dwa paleniska, jedno zbudowa
ne z polepy i kamieni polnych, zawierało materiał ceramiczny charakte
rystyczny dla X wieku, drugie z kamieni polnych z wykładką ceramiczną - 
należące do kultury łużyckiej IV-V okresu epoki brązu.

Dalsze wykopy założone na międzywalu nie ujpwnily warstwy kultu
rowe).

Na podstawie wyników z wszystkich sezonów badawczych można 
stwierdzić że gród powstał na miejscu osady łużyckiej i  osady wczesno
średniowiecznej z końca VI-VII wieku. Był następnie kilkakrotnie prze
budowany i powiększony. Siady kolejnych faz zabudowy widoczne są  w 
konstrukcjach walów. Z grodem związane były pobliskie osady, datowa
ne na VM-V111 wiek. W ostatniej fazie w odległości około 400 m od grodu 
powstało cmentdrzysko z grobami w obstawie kamiennej.

Całość osadnictwa wczesnośredniowiecznego rejonu Niewiadomej 
wiąże się  z ruskim elementem etnicznym.

Badania zakończono.


