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Wieś Truszki-Zalesie, gm. Kolno, leży w północno-zachod-
niej części Wysoczyzny Kolneńskiej, na północnym Ma-
zowszu, obecnie na terenie województwa podlaskiego 
(ryc. 1). W miejscowości tej znajduje się zespół osadniczy 
z okresu wczesnego średniowiecza – grodzisko otoczone 
trzema osadami. 1 

Grodzisko „Okop” leży na lewym brzegu Wincenty, 
w odległości około 700 m od rzeki (ryc. 2-3). W średnio-
wieczu Wincenta była rzeką graniczną między obszarem 
zajętym przez Zakon Krzyżacki a Mazowszem. Granicę na 
Wincencie poświadczono w źródłach pisanych z 1343 
roku, po zawarciu ugody granicznej w Bratianie między 
Zakonem Krzyżackim a księciem płockim Bolesławem III 
i księciem mazowieckim Siemowitem II2. Natomiast nie 
wiemy, czy we wczesnym średniowieczu rzeka ta odgry-
wała rolę granicy między plemionami bałtyjskimi a Sło-
wianami. Nie dysponujemy bowiem żadnymi źródłami 
historycznymi na ten temat, a dotychczasowy stan ba-
dań archeologicznych również nie rozstrzyga tej sprawy. 
Nie mamy więc żadnych podstaw, aby granicę między 
Prusami a Słowianami wyznaczać wzdłuż Wincenty, któ-
ra ze względu na swoją wielkość (jest to krótka i bardzo 
płytka rzeczka) nie mogła być ani znaczącym naturalnym 
zabezpieczeniem przed najazdami nieprzyjaciela, ani szla-
kiem komunikacyjnym odgrywającym ważną rolę w roz-
wijaniu się osadnictwa bałtyjskiego lub słowiańskiego na 
omawianym terenie. W takiej sytuacji należy przyjąć, że 
w okresie wczesnego średniowiecza północne Mazowsze 
było pograniczem, na którym należy spodziewać się za-
równo śladów kultury bałtyjskiej, jak i słowiańskiej. Taka 
postawa badawcza uzasadniona jest nie tylko obecnym 
stanem wiedzy o wczesnośredniowiecznym osadnictwie 
na omawianym terenie, ale również wielokulturową tra-
dycją tych ziem, sięgającą starożytności.

1  Na podstawie zdjęć lotniczych oraz w wyniku przeprowadzonych 
w ostatnich latach badań powierzchniowych w pobliżu grodziska 
w Truszkach-Zalesiu odkryto dwa kolejne stanowiska archeologicz-
ne. Jednak dopiero dalsze badania pozwolą ustalić ich chronologię 
i funkcję.
2  Kowalczyk-Heyman 2003: 196-215.

Badając duży zespół osadniczy, jakim jest gród wraz 
z przyległymi osadami w Truszkach-Zalesiu, musimy zadać 
sobie trzy podstawowe pytania: 1) kiedy powstał?, 2) dla-
czego w tym miejscu – nad Wincentą?, 3) do kogo należał: 
do Bałtów czy do Słowian? Próba odpowiedzi na te trzy 
pytania jest zatem podstawowym celem naszych badań. 
Od nich bowiem zależy, czy wiedza (lub niewiedza) na te-
mat historii północnego Mazowsza ulegnie zmianie.

W okresie, gdy przystępowano do badań wykopalisko-
wych w Truszkach-Zalesiu kwestia przynależności etnicznej 
grodu wydawała się jasna. Przyjęto założenie, że jest to 
jeden z najdalej wysuniętych na północ grodów słowiań-
skich, wzniesiony w celu obrony północnego Mazowsza 
przed plemionami pruskimi. Stanowisko datowano na pod-
stawie fragmentów glinianych naczyń na XI-XII/XIII wiek3. 

3  Marczak 1985: 142, 1986a: 147, 1986b: 98.

Marek Dulinicz *1

*  Dulinicz 2006: 102.

„Obraz tworzony przy pomocy [źródeł archeologicznych] jest 
w naturalny sposób tymczasowy, bo każdy rok przynosi nowe, nie-
kiedy rewelacyjne odkrycia. Dlatego można być pewnym, że kolej-
ne pokolenia archeologów znacząco go uzupełnią i zmienią.”

Ryc. 1. Lokalizacja Truszek-Zalesia, gm. Kolno, w północno-
wschodniej Polsce
Fig. 1. Location of Truszki-Zalesie village, Kolno communi-
ty, in north eastern Poland
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Ryc. 2. Lokalizacja wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Truszkach-Zalesiu na zdjęciu lotniczym  
(fot. D. Krasnodębski)
Fig. 2. Location of Early Medieval settlement complex at Truszki-Zalesie on the aerial photography  
(photo by D. Krasnodębski)

Ryc. 3. Grodzisko „Okop” w Truszkach-Zalesiu (fot. D. Krasnodębski)
Fig. 3. „Okop” stronghold at Truszki-Zalesie (photo by D. Krasnodębski)
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Chronologię osad na „Siedlisku” i na „Górze Wieżowej” 
ustalono wstępnie na ten sam okres4. Badania archeolo-
giczne przeprowadzone w Truszkach-Zalesiu w latach 80. 
XX wieku przyniosły szereg bardzo interesujących odkryć 
i zapoczątkowały, prowadzone na większą skalę, badania 
nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Wysoczyź-
nie Kolneńskiej5. W okresie od 2001 do 2011 roku konty-
nuowano badania wykopaliskowe na grodzisku i „Górze 
Wieżowej”. Poza tym rozpoczęto prace na „Siedlisku”. 
W 2004 roku odkryto kolejną osadę w miejscu noszącym 
nazwę „Nikienki”. Badania te przyniosły nowe, ciekawe 
i ważne odkrycia. Niektóre z nich już opublikowano6, inne 
czekają na opracowanie i publikację. Badania archeologicz-
ne w Truszkach-Zalesiu nie zostały jeszcze zakończone, ale 
na obecnym etapie można już podjąć próbę ich podsumo-
wania i przedstawić najważniejsze wyniki.

Na podstawie analizy dendrochronologicznej wiemy, że 
budowę grodu w Truszkach-Zalesiu rozpoczęto w latach 
20. X wieku. Niestety, na pozostałych stanowiskach arche-
ologicznych w Truszkach-Zalesiu nie odkryto konstrukcji 
drewnianych nadających się do datowania absolutnego 
tą metodą. Nie wiemy więc, w jakim dokładnie okresie 
powstały wymienione wyżej osady. Czy rzeczywiście funk-
cjonowały one w tym samym czasie, co gród? Jest to nie-
zwykle ważny problem, ponieważ o znaczeniu i roli grodu 
świadczą nie tylko jego położenie i rozmiary, ale przede 
wszystkim jego zaplecze: wielkość i liczba osad, które go 
otaczały. Pomimo braku dat absolutnych dla pozostałych 
stanowisk przyjęliśmy założenie, że gród w Truszkach-Za-
lesiu wraz z przyległymi osadami stanowił całość, że był 
to jeden zespół osadniczy. W okresie, kiedy zaczynano 
badania archeologiczne w Truszkach-Zalesiu znana była 
tylko jedna osada, którą łączono z grodziskiem – osada na 
„Siedlisku”. Natomiast stanowisko na „Górze Wieżowej” 
określano jako późniejszy gródek stożkowaty. Jednak po 
wstępnym opracowaniu materiałów archeologicznych 
z grodziska, „Góry Wieżowej” i „Siedliska” okazało się, że 
są one do siebie bardzo podobne. Duże podobieństwo 
widoczne było przede wszystkim w formach naczyń gli-
nianych, w sposobie ich wykonania i zdobienia. Wiosną 
w 2004 roku, w pobliżu grodziska odkryto nieznaną wcze-
śniej archeologom osadę na „Nikienkach”. Materiały znale-
zione podczas badań wykopaliskowych przeprowadzonych 
na tym stanowisku w latach 2004-2008 pochodzą z okresu 
wczesnego średniowiecza, ale są inne. Naczynia gliniane 
z „Nikienek” wyglądają na bardziej „prymitywne” – są nie-

4  Marczak 1986a.
5  W latach 1984-1985 prace archeologiczne w Truszkach-Zalesiu 
realizowano w ramach projektu naukowego Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Łomży pt. Badania wczesnośredniowiecznego osadnictwa ziemi 
łomżyńskiej. Kierownikiem tego projektu, finansowanego przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży, był prof. dr hab. Jerzy 
Gąssowski. W latach 2001-2011 badaniami kierowała Ewa Marczak 
z IA UW, a w pracach brał udział prof. dr hab. A. Łukaszewicz. 
6  Bogucki, Malarczyk i Marczak 2005; Marczak 1986b, 2005, 2006a, 
2006b, 2008, 2011a, 2011b.

starannie wykonane, gorzej wypalone, bez tak bogatej or-
namentyki. Na ich podstawie nie można było jednoznacz-
nie stwierdzić, że osada na „Nikienkach” istniała w tym 
samym czasie, co gród i pozostałe dwie osady. Są jednak 
inne, pośrednie przesłanki przemawiające za tym. Otóż 
osada na „Nikienkach” leży u stóp osady na „Siedlisku”, 
po jej północno-zachodniej stronie, na terenie położonym 
niżej. Wraz z grodziskiem i osadą na „Siedlisku” tworzy pe-
wien ciąg osadniczy, który nie mógł powstać przypadko-
wo. Ze szczytu wału grodziska doskonale widać, że osada 
na „Siedlisku” osłonięta jest od strony południowej wałem 
„Okopu”, a osadę na „Nikienkach „ukryto” za „Siedliskiem”. 
Założenie to okazało się słuszne, ponieważ w 2009 roku na 
„Nikienkach” odkryto obiekt z naczyniami analogicznymi 
do tych, które znaliśmy wcześniej z grodziska i „Siedliska”. 
Mamy zatem już dwie osady, które wraz z grodem funkcjo-
nowały jako jeden zespół osadniczy. Czy osada na „Górze 
Wieżowej” również należała do tego samego kompleksu? 
Wprawdzie świadczą o tym wstępne wyniki opracowania 
materiałów z tego stanowiska, ale lokalizacja „Góry Wie-
żowej” względem pozostałych stanowisk budzi wątpliwo-
ści. Osada leży bowiem na drugim brzegu bezimiennej 
obecnie strugi, w dosyć dużej odległości od grodziska. 
Jeżeli jednak przyjmiemy założenie, że osada na „Górze 
Wieżowej” była osadą strażniczą, a wskazują na to wyniki 
badań wykopaliskowych z 2003 roku, to otrzymamy obraz 
starannie i mądrze zaplanowanego zespołu osadniczego. 
Centralnym obiektem był gród, otoczony trudno dostęp-
nym, podmokłym terenem i licznymi ciekami wodnymi. 
Na „Górze Wieżowej”, w odległości około 300 m na połu-
dnie od grodu, na drugim brzegu wspomnianej wcześniej 
strugi, znajdowała się strażnica7. Natomiast osady na „Sie-
dlisku” i na „Nikienkach” były zapleczem gospodarczym 
grodu. Osada „Siedlisko” znajduje się u podnóża grodziska 
i jest osłonięta wałem grodziska od strony południowej. 
Odkryto na niej piecowska i warsztat rogowniczy. W kie-
runku północno-zachodnim, za „Siedliskiem”, leży druga 
osada produkcyjna – „Nikienki” z obiektami wskazującymi 
na wytop żelaza i obróbkę kowalską.

Kolejnym zagadnieniem, nad którym należy się za-
stanowić jest rodzaj i stopień zależności osad od grodu. 
Pewnych informacji na ten temat mogą dostarczyć ma-
teriały archeozoologiczne, głównie kości zwierzęce. Po 
wstępnym opracowaniu materiałów archeozoologicznych 
z Truszek-Zalesia autorstwa Magdaleny Gałus i Aleksan-
dry Nedwidek okazało się, że kości zwierząt domowych 
stanowią około 90% wszystkich szczątków zwierzęcych8. 
Dawni mieszkańcy Truszek-Zalesia hodowali bydło, kozy, 
owce, świnie i konie. Szczególne znaczenie miało mięso 
ryb, co jest – zdaniem A. Nedwidek, autorki opracowa-
nia materiałów archeozoologicznych z „Siedliska” – zjawi-
skiem rzadko spotykanym we wczesnym średniowieczu. 
Przyczyn tego zjawiska autorka szuka w dwóch faktach. 
Pierwszym powodem jest to, że stanowiska osadnicze 

7  Marczak 2005.
8  Gałus 2009; Nedwidek 2010.
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w Truszkach-Zalesiu leżą w odległości około 20 km od 
Pisy – rzeki, w której żyją gatunki dużych ryb słodkowod-
nych. Drugą przyczyną uzyskania z niektórych obiektów 
tak dużego odsetka (około 30%) szczątków rybich jest 
sposób eksploracji warstw kulturowych i przesiewanie 
przez sita ziemi, co umożliwia odzyskanie bardzo małych 
szczątków rybich (np. łusek)9.

Porównanie wyników badań materiałów archeozoolo-
gicznych z dwóch osad w Truszkach-Zalesiu (na „Siedlisku” 
i na „Nikienkach”) wykazało, że model hodowli na obu 
stanowiskach był podobny. Pod względem rozkładu ana-
tomicznego szczątków poszczególnych gatunków zwierząt 
domowych oba stanowiska wykazują bardzo duże podo-
bieństwo10. Świadczy to o tym, że żadna z tych dwóch osad 
nie pełniła roli służebnej w stosunku do drugiej. Po opra-
cowaniu materiałów zwierzęcych z grodziska okaże się, czy 
te dwie osady mogły pełnić rolę służebną wobec grodu. 
W materiale z obu osad stwierdzono obecność wszystkich 
części anatomicznych zwierząt, czyli na miejscu dokonywa-
no uboju zwierząt i rozbioru tuszy i nie wynoszono jej poza 
teren osad11. Ten wniosek wyciągnięty z badań archeozo-
ologicznych jest dla nas niezwykle istotny, ponieważ po-
może on w ustaleniu, kim byli mieszkańcy grodu i osad 
oraz jak wyglądała struktura społeczna tej ludności.

Przejdźmy teraz do odpowiedzi na kolejne pytanie. 
Dlaczego gród w Truszkach-Zalesiu powstał nad Wincen-
tą? Na szeroko pojętym pograniczu mazowiecko-pruskim 
był to duży i ważny pod względem gospodarczym i poli-
tycznym zespół osadniczy z warsztatami produkcyjnymi 
i z wyraźnymi w materiale archeologicznym śladami da-
lekosiężnej wymiany handlowej. Czy tego typu ośrodki 
gospodarczo-handlowe powstają wzdłuż granicy z wro-
giem? Hipoteza, że był to gród broniący granicy północ-
nego Mazowsza jest raczej trudna do przyjęcia.

Zdaniem Marcina Boguckiego, znalezione w Trusz-
kach-Zalesiu monety arabskie mogą być potwierdzeniem 
hipotezy, że istniał szlak łączący Ruś z Prusami. Wtedy 
Truszki-Zalesie leżałyby na tym szlaku handlowym. Szlak 
ten prowadził z Kijowa poprzez Prypeć, Bug do Prus, do 
Wiskiauten-Mohovoe, emporium handlowego, które 
funkcjonowało od końca IX do połowy XI wieku lub do 
Truso nad Zatoką Drużno, które istniało od końca VIII do 
połowy X wieku. Autor zwraca jednak uwagę na to, że na 
terenie Prus nie znaleziono skarbów monet samanidz-
kich. Z obszaru tego znane są tylko pojedyncze znaleziska, 
które raczej nie potwierdzają tej hipotezy. Marcin Bogucki 
zwrócił też uwagę na fakt, że skarb z Truszek-Zalesia chro-
nologicznie odpowiada wielkopolskim skarbom z Ochli 
i z Piwonic. Zdaniem tego badacza może to świadczyć 
o tym, że wschodni kierunek napływu srebra do Wielko-
polski był o kilkanaście lat wcześniejszy od kierunku pół-
nocnego, czyli przez Pomorze12. W tym drugim przypadku 

9  Nedwidek 2010: 79-80.
10  Nedwidek 2010: 74.
11  Nedwidek 2010: 75.
12  Bogucki, Malarczyk i Marczak 2005: 184-188.

Truszki-Zalesie leżałyby na szlaku biegnącym ze wscho-
du, przez Wysoczyznę Kolneńską na zachód – w kierunku 
wschodniej Wielkopolski.

Przejdźmy teraz do kwestii najważniejszej – do od-
powiedzi na pytanie, do kogo należał omawiany zespół 
osadniczy?

Jeżeli przyjmiemy, że w grodzie w Truszkach-Zalesiu 
przebywali Słowianie, to dlaczego osady gospodarcze, 
które były ważnym pod względem strategicznym zaple-
czem grodu znajdowały się od północnego-zachodu, czyli 
od strony pruskiej, a nie osłoniętej przez gród? Poza tym, 
stanowisko na „Górze Wieżowej”, które określiliśmy jako 
osadę strażniczą, jest wysunięte najdalej na południe, 
czyli ewentualnego ataku spodziewano się od strony po-
łudniowej, nie północnej (pruskiej).

Od strony południowej gród zabezpieczała nie tylko 
osada strażnicza, ale i struga o wartkim nurcie, która pły-
nie po stronie wschodniej i południowej grodziska, od-
dzielając „Wieżę” od dawnego grodu.

Z obserwacji wynika jednoznacznie, że w grodzie 
w Truszkach-Zalesiu mieszkała ludność, która „obcych” 
spodziewała się od strony południowej, a więc od strony 
Mazowsza. Gród w Truszkach-Zalesiu powstał w 1. połowie 
X wieku. Przebieg południowej granicy Prus w owym cza-
sie nie jest nam znany. Najstarszy dokument wspominający 
o granicy między Prusami a państwem pierwszych Piastów, 
Dagome iudex, pochodzi z końca X wieku i nie podaje prze-
biegu tej granicy. Nie ma powodu by przypuszczać, że linia 
graniczna była tożsama z granicą z XIV wieku.

O możliwości występowania osadnictwa bałtyjskiego 
(pruskiego) w okolicach Truszek-Zalesia świadczą również 
nazwy miejscowości, np. taka jak Kumelsk (Kumielsk). 
W odległości około 1,5 km od grodziska znajduje się miej-
scowość Kumelsk o nazwie poświadczonej w źródłach 
średniowiecznych, a o kilka kilometrów jest Kumielsk (po 
północnej stronie Wincenty). Obie te nazwy, właściwie 
tożsame, mają niekwestionowaną etymologię bałtyjską 
(pruską) (kume, kumele – kobyła, klacz).

Warto też wspomnieć, że miejsce, gdzie zlokalizowano 
osadę hutniczo-kowalską w Truszkach-Zalesiu nosi nazwę 
„Nikienki”. Łączyliśmy etymologicznie tę nazwę z językami 
bałtyjskimi (litewskim i pruskim)13. Z taką interpretacją na-
zwy „Nikienki” nie zgadza się Elżbieta Kowalczyk-Heyman, 
która uważa, że wywodzi się ona od imienia Mikołaj14. Jed-
nak nie wszyscy badacze są przekonani o słuszności wywo-
du tej nazwy od imienia własnego Nikienko, zdrobnienia 
od Nik – Mikołaj. Nikienko byłoby raczej zdrobnieniem 
od imion takich jak: Nikon, Nik(os), czy Niketas (Nikita), 
zupełnie u nas niespotykanych. Nawet, jeśli chodziłoby 
o „Nika” – Mikołaja, to zdrobnienie takie, przywodzące 
na myśl onomastykę znad Dniepru, byłoby na pograniczu 
mazowiecko-pruskim zjawiskiem egzotycznym. Nazwy 
stanowiące ekwiwalent antroponimów w liczbie mnogiej 
występują tu bardzo często, ale w kategorii nazw miejsco-

13  Marczak 2008.
14  Kowalczyk-Heyman 2008/2009: 230.
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wości. Jest to zrozumiałe – miejscowość nosi nazwę miesz-
kańców (Bialiki, Górskie, Truszki, itp.). Natomiast trudno 
się doszukać analogicznych nazw pól czy łąk. Hubert Gór-
nowicz znalazł na Mazowszu tylko 3 „nazwy terenowe” 
mające postać antroponimów w liczbie mnogiej15. W pra-
cy A. Wolffa i E. Rzetelskiej-Feleszko nazwy tego rodzaju 
noszą miano „nazw terenowych równych nazwom osobo-
wym (formy pluralne)”. Autorzy ci wymieniają nieliczne na-
zwy „miejsc nie zamieszkałych, nazywanych tak od imion 
i nazwisk ich Właścicieli”, przyjmując jednak, że „niektóre 
z wymienionych nazw mogą być nazwami dawniejszych 
zanikłych miejsc zamieszkałych”16. Nie wszystkie zresz-
tą z wymienionych „nazw terenowych” to nazwy łąk czy 
pól. Wypada zauważyć, że wymienione przez A. Wolffa i E. 
Rzetelską-Feleszko „pluralne nazwy terenowe równe na-
zwom osobowym” odpowiadają bez wyjątku identycznym 
znanym nazwom miejscowości (a zarazem nazwiskom ich 
mieszkańców w liczbie mnogiej), np.: Chorzele, Romany, 
Sasiny, Trojany, Truski, Zagroby, itp. E. Kowalczyk-Heymann 
przywołuje na poparcie swej koncepcji dotyczącej Nikienek 
nazwę miejscową Martuny (zaczątek Nowego Myszyńca)17, 
ale i to jest nazwa osady, skądinąd położonej na terenie, 
na którym brakło przybyszów z dalekich stron, inaczej niż 
w okolicach Kolna. Należałoby zatem uznać, że gdyby na-
zwa Nikienki była pochodzenia antroponimicznego, to po 
pierwsze, należałaby do nader rzadkiej kategorii Flurnamen 
równych antroponimom w liczbie mnogiej, a po wtóre, na-
leżałoby w pobliżu łąki zwanej „Nikienki” spodziewać się 
jakiejś osady o tej samej nazwie. Osady takiej jednak nie 
ma, podobnie jak nie ma na Mazowszu żadnego śladu lu-
dzi, których nazywano by Nikienko. Łąka Nikienki nie była 
zamieszkana od czasu porzucenia we wczesnym XI wieku 
osady produkcyjnej, niemającej zresztą i wówczas charak-
teru stałego miejsca zamieszkania ówczesnej ludności.

Tymczasem w nadaniu z XV wieku wymieniona jest 
nazwa rzeczki Ponikłystok in ortu silve Cumelskye, czyli 
koło Truszek18. Autorka uważa, „biorąc pod uwagę se-
mantykę nazw” – jak pisze –, że rzeczka ta wpadała do 
Bystregostoku, który dotychczas opływa grodzisko od po-
łudnia i wschodu19. Istotnie, wydaje się – chociaż z innych 
powodów – że Ponikłystok wpadał do Bystregostoku, 
Wprawdzie obecnie nie ma w terenie drugiej strugi, czyli 
Ponikłegostoku, jednak oglądając uważnie zdjęcia lotnicze 
wykonane wczesną wiosną w 2007 roku można zauwa-
żyć, że w niektórych miejscach, na otaczającej grodzisko 
łące gromadzi się woda, tworząc zakola przypominające 
koryto rzeczki. W dodatku przebieg ewentualnej strugi 
wyznaczają wierzby, które zazwyczaj rosną w miejscach 
szczególnie wilgotnych. Biorąc to wszystko pod uwagę 
należy – moim zdaniem – zlokalizować Ponikłystok na za-

15  Górnowicz 1968: 48 i n.
16  Wolff i Rzetelska-Feleszko 1982: 229.
17  Kowalczyk-Heymann 2008/2009: 230, przyp. 35.
18  Kowalczyk-Heyman 2008/2009: 227, przyp. 23.
19 . Mieszkańcy Truszek-Zalesia w odniesieniu do omawianego cieku 
używają określenia „struga”. 

chód od grodziska. Rzeczka przepływała przez „Nikienki”, 
opływała gród od strony północno-zachodniej i wpada-
ła do Bystregostoku. Gród leżał więc w widłach dwóch 
rzeczek: Bystregostoku i Ponikłegostoku. Taka lokalizacja 
grodu nie była chyba przypadkowa. Obie rzeczki stanowi-
ły bowiem dodatkowy, naturalny system obronny.

Nazwa „Nikienki” pochodziłaby więc w prostej linii od 
nazwy rzeczki Ponikłystok. „Nikienki” byłyby po prostu lo-
kalnym odpowiednikiem znanego gdzie indziej hydronimu 
„ponikwa”. Nazwa Nikienki sprawia wrażenie zdrobnienia 
od formy *Nikwy. Użycie liczby mnogiej może wynikać 
z faktu, że na tym obszarze było więcej niż jeden zanika-
jących cieków wodnych. Widać to zresztą na zdjęciach 
lotniczych, które wyraźnie wykazują ślady takich strumy-
ków towarzyszących głównemu nurtowi Ponikłegostoku. 
Etymologia tej nazwy jest uniwersalnie indoeuropejska. 
Zarówno po polsku, jak i w językach bałtyjskich istota 
tej nazwy oznacza znikający strumień, strugę, ciek wod-
ny. Jeżeli nazwa „Ponikłystok” występuje już w XV wieku 
w źródłach historycznych, to nie ma podstaw, aby uważać, 
że nazwa „Nikienki” nie mogła pojawić się wcześniej niż 
w XVIII wieku, a do takiego wniosku końcowego dochodzi 
E. Kowalczyk-Heyman20. Powyższe uwagi nadal całkowicie 
nie wykluczają możliwości wyprowadzania występujące-
go w „Ponikłymstoku” i „Nikienkach” rdzenia nik z jakiejś 
pierwotnej nazwy tej strugi, wywodzącej się z bałtyjskiego 
nykti, oznaczającego to samo, co polskie „znikać, niknąć”.

Występujące w okolicy nazwy są w ogromnej więk-
szości niewątpliwie słowiańskie, ale pochodzą z okresu 
późnośredniowiecznej kolonizacji mazowieckiej i nie sta-
nowią decydującego argumentu w kwestii pierwotnej 
ludności. Chronologia przybycia pierwszych Słowian na 
zanarwiańskie tereny Mazowsza nadal nie opiera się, nie-
stety, na żadnych przekonujących przesłankach. Są to tyl-
ko hipotezy. Dopiero obiektywna analiza materiału arche-
ologicznego może przynieść rozstrzygnięcie tej kwestii.

Marek Dulinicz, w pracy zatytułowanej Problemy prze-
szłości Mazowsza i Podlasia napisał: „Nie powinniśmy się 
również uchylać od stawiania hipotez dotyczących dzie-
jów politycznych ziem leżących w dorzeczu środkowej Wi-
sły, bo tego od nas oczekują historycy i czytelnicy naszych 
prac. Jedną z najistotniejszych kwestii jest kontynuowa-
nie dyskusji na temat przyłączenia Mazowsza do państwa 
Piastów, inną – ukazanie specyficznej kultury materialnej 
regionu, wykazującego jednocześnie silne tendencje se-
paratystyczne”21.

Celem badań w Truszkach-Zalesiu było, jest i będzie 
spełnienie tych oczekiwań, choćby w najmniejszym 
stopniu, ponieważ badania archeologiczne jednego sta-
nowiska nie wyjaśnią wszystkiego. Mogą jedynie zwrócić 
uwagę na to, że nie wszystko „pasuje” do – stworzonej 
przez historyków i archeologów – historii Wysoczyzny 
Kolneńskiej we wczesnym średniowieczu.

20  Kowalczyk-Heyman 2008/2009: 232.
21  Dulinicz 2005: 200.
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Truszki-Zalesie – a stronghold in the northern Masovia.  
The purpose and the state of research

Summary

The village of Truszki-Zalesie is situated in the north-western 
part of the Kolno Heights in northern Masovia. In that village 
there is an Early Medieval complex, a stronghold, locally called 
“Okop” with three adjacent settlements. The stronghold is situ-
ated on the left bank of a little river Wincenta. That river is at-
tested in 1343 as a borderline between the Teutonic Order and 
the Duchy of Masovia. We do not know, whether in earlier Mid-
dle Ages that rivulet also played a role as a frontier separating 
the Baltic tribes from the neighbouring Slavs.

One of the principal aims of the archaeological research at 
Truszki-Zalesie is to find an evidence, which would allow us to 
identify the dwellers of the site as Balts or Slavs. That question 
is far from being solved. However, there are many hints pointing 
to the Baltic ethnicity of the old dwellers of Truszki-Zalesie.

An important factor is the topographic disposition of the 
parts of the complex. The two centres of the site’s economy 
were situated on the north-west side, and a watchtower with 
an adjacent settlement was located further south. The pro-
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spective attack was not expected from the Prussian side. In 
the neighbourhood of Truszki-Zalesie there is a trace of Baltic 
toponym in the present day names of two villages: Kumelsk 
and Kumielsk. These names may be taken as an evidence of 
a former Prussian (Baltic) presence. However most of the topo-
nyms in the area show a clear Slavic origin. They belong to the 
Late Medieval Masovian colonisation, which is well attested in 
documents, especially of the 15th century. The earliest Slavic 
presence in the trans-Narvian area of Masovia has no convinc-
ing chronology.

Only a careful analysis of the archaeological material 
may bring a decisive solution of the problem. Marek Dulinicz 

wrote: “One of the basic issues is to continue to discuss the 
problems of the incorporation of Masovia into the realm of 
the Piasts. Another important question is the specific mate-
rial culture of the region, related to Masovia’s separatism” 
(Dulinicz 2005: 200).

The purpose of the archaeological research at Truszki-Zal-
esie is to provide an answer to these questions. Excavation of 
just one site cannot bring a general solution. However, they are 
likely to change our present image of the Kolno Heights in the 
Early Middle Ages. 

       
 Translated by Adam Łukaszewicz
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