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Nieco inaczej wyglądała sytuacja stratygraficzna na 
nasypie wału 1 oraz majdanie grodu. W wyższych par-
tiach założenia grodowego pod humusem ciemnobru-
natnym wystąpiły warstwy: szarego, sypkiego piasku 
(nr 2) oraz brązowej ziemi (nr 3). Na nasypie wału nr 1 
wystąpiła warstwa (nr 2) szarego piasku, która zalegała 
na 23-26 m, a jej miąższość wahała się od 10 do 30 cm, 
bez materiału zabytkowego. Wstępnie można założyć, że 
warstwa ta powstała w wyniku narzucenia na nasyp nr 
1 ziemi wybranej z wykopu pod budowę fosy nr 2. Pod 
nią zalegała warstwa (nr 3) brązowej ziemi na 22-26 m 
oraz na odcinku 26-29 m bezpośrednio pod humusem 
jej kontynuacją była warstwa podhumusowa na majdanie 
grodu zalegająca na 34-45 m. Jej miąższość wynosiła od 
10 do 35 cm na nasypie wału 1 oraz od 20 do 50 cm na 
majdanie grodu (ryc. 20). W części stropowej wystąpiły 
tutaj 4 fragmenty naczyń glinianych pochodzące z okre-
su starożytnego, czasów średniowiecza i nowożytności. 
Warstwa jest najprawdopodobniej pochodzenia natural-
nego, na co wskazuje jej zaleganie na majdanie jak rów-
nież nasypie wału 1. W momencie budowy grodu zosta-
ła przecięta wykopanym rowem pod budowę fosy nr 1. 
Na nasypie wału 1 warstwę brązowej ziemi (nr 3) na 26 
m rozdzielał obiekt B, wypełniony węglami drzewnymi. 
W planie przecinał on prostopadle wykop, jego szerokość 
wynosiła 87 cm, a miąższość wahała się od 25 do 32 cm 
(ryc. 20). Z obiektu pobrano kilka prób do badań den-
drochronologicznych i 14C. Ze względu na fakt, że obiekt 
B zalegał niemal pośrodku (tj. na kulminacji) nasypu 1, 
można sądzić, że jest pozostałością po konstrukcji drew-
nianej wału. Ponieważ obiekt nie był mocno zagłębiony 
w nasyp należy przypuszczać, że jest to ślad po konstruk-
cji zewnętrznej nasypu, np. posada częstokołu(?). Naj-
niżej położoną ze wszystkich zbadanych poziomów była 
warstwa piasku (nr 9) o pomarańczowej, miejscami siwej, 
żółtej i kremowej barwie z rudymi wtrętami i w wielu 
miejscach z zalegającą rudą darniową. Warstwa stanowiła 
poziom calcowy zalegający na całej powierzchni odcinka 
1-40 m, nie zawierała materiału zabytkowego. Warstwa 
pomarańczowego piasku wystąpiła pod warstwą przemyć 
(nr 4) na 1-3, 4-8 m i 11-13 m, pod warstwą kremowego 
piasku (nr 5) na 9-10 m i 14-18 m, pod warstwą brązo-
wej ziemi (nr 3) na 22-29 m i 34-40 m oraz bezpośrednio 
pod warstwą humusu czarnego (nr 1) na odcinku 32-33 
m. Dodatkowo w trzech miejscach w poziom pomarań-
czowego piasku calcowego wkopane zostały dookolne 
fosy otaczające majdan grodu i nasypy wałów. Ich wy-
pełnienie stanowiły warstwy szarego, wilgotnego piasku: 
fosa nr 1 i nr 2 oraz warstwa ciemnoszarego wilgotne-
go piasku nr 6 – fosa nr 3 (ryc. 20). Fosa nr 1 znajdują-
ca się na 30-31 m wypełniona była wilgotnym szarym, 
miejscami jasnoszaro-kremowym piaskiem (warstwa 
nr 8), o miąższości od 60 cm w północno-wschodniej 
części do 10 cm w południowo-zachodniej i szerokości 
2,5 m. Z warstwy nie pozyskano zabytków kultury mate-
rialnej. Fosa nr 2 znajdująca się na 18-21 m wypełniona 
była szarym, miejscami kremowym, wilgotnym piaskiem 

(warstwa nr 7) o miąższości od 20 do 25 cm i szerokości 
2,75 m. Warstwa ta, podobnie jak poprzednia, nie zawie-
rała zabytków z przeszłości. Fosa nr 3 położona na 5-7 m 
wypełniona była ciemnoszarym, miejscami brunatnym, 
wilgotnym piaskiem (warstwa nr 6), miąższości około 10 
cm i szerokości 2,50 m (ryc. 20). W stropie wypełniska 
odkryto 1 kość zwierzęcą (inw. 1/2009/G/K/P). W war-
stwę pomarańczowego piasku zagłębionych było również 
kilka obiektów. Pod nasypem wału nr 2 wystąpiły, poni-
żej warstwy przemyć (nr 4) i kremowego piasku (nr 5) 
cztery obiekty – E, F, G i H, przecinające poprzecznie wy-
kop – są one najprawdopodobniej pozostałościami po 
norach zwierzęcych. Wszystkie były do siebie podobne, 
ich wypełnienie stanowił szary, miejscami ciemnoszary 
piasek. Na tle pozostałych wyróżniał się obiekt G – wy-
pełniony był szarą, spiaszczoną ziemią, jego miąższość 
wynosiła maksymalnie do 25 cm. Przebiegał z południa 
na północ lekkim łukiem, skierowanym na wschód. Z jego 
powierzchni nie pozyskano zabytków archeologicznych. 
Obiekt G – to najprawdopodobniej nora powstała w wy-
niku penetracji zwierzęcej. Pozostałe obiekty: E, F i H to 
najprawdopodobniej również nory zwierzęce (ryc. 20), 
choć nie można do końca wykluczyć, że obiekty te zwią-
zane są z budową założenia grodowego. Z kolei na maj-
danie, w warstwie (nr 9) pomarańczowego piasku odsło-
nięto trzy inne obiekty: A, C, D. Pierwszy z nich, obiekt 
A – znajdował się na 39 m wykopu, pod warstwą brą-
zowej ziemi i wypełniony był jasnobrązowym piaskiem 
(ryc. 20). W przekroju obiekt przypominał trójkąt o bo-
kach 25 x 45 x 50 cm. Niewykluczone, że jest to ślad po 
korzeniu drzewa lub norze zwierzęcej. Obiekt C – wystą-
pił na 37 m pod warstwą (nr 3) brązowej ziemi. W planie 
jego zarys był owalny, o wymiarach 50 x 80 cm i głęboko-
ści 60 cm. Jego wypełnienie stanowiła warstwa podobna 
do zalegającej powyżej brązowej ziemi. Niewykluczone, 
że była to pozostałość po rosnącym tutaj drzewie. Obiekt 
D – położony był na 39 m, zalegał w calcu – 20 cm pod 
jego powierzchnią i był widoczny tylko przy profilu połu-
dniowo-zachodnim. Jego wypełnienie stanowiła czarno-
szara ziemia. Odsłonięta część wynosiła w planie 45 cm 
długości przy profilu i 25 cm szerokości poprzecznej, jego 
miąższość sięgała 30 cm. Najprawdopodobniej również 
była to pozostałość po korzeniu drzewa.

Podsumowanie  
badań archeologicznych

Podczas badań archeologicznych na grodzisku w Podo-
siu przebadano łącznie powierzchnię 67 m2 (45 x 1,5 m), 
w tym rozpoznano majdan oraz wszystkie nasypy i fosy 
go otaczające. Na odcinku od 1 do 40 m przebadano war-
stwy do poziomu (nr 9) pomarańczowego piasku calco-
wego, natomiast na odcinku od 41 do 45 m eksplorację 
zakończono na zalegającej powyżej warstwie (nr 3) brą-
zowej ziemi. Jak można założyć, obie warstwy były pozio-
mami geologicznymi, tzn. powstałymi naturalnie. Podczas 
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Ryc. 21. Podosie, st. 1, gm. Miastkowo (grodzisko). Wybrane fragmenty naczyń glinianych: A-B – z okresu starożytnego, C-E – 
z okresu średniowiecza, F-G – z okresu nowożytnego (rys. i oprac. J. Ościłowski)
 Fig. 21. Podosie, site 1, Miastkowo community (stronghold). Selected pottery fragment: A-B – from the prehistoric period, 
C-E – from the Early Medieval period, F-G – from the Modern Period (drawn and elaborated by J. Ościłowski)
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badań na majdanie nie odkryto pozostałości po obiek-
tach mieszkalnych czy gospodarczych mogących świad-
czyć o użytkowaniu stanowiska. Z pośród przebadanych 
9 warstw i 8 obiektów materiał zabytkowy w postaci 14 
naczyń glinianych zebrano jedynie z warstw: humusu (nr 
1) i zalegającej pod nią warstwy brązowej ziemi (nr 3), 
dokładnie z jej stropowej partii, co świadczy, że mogły 
się tam dostać z warstwy humusu. W większości są to 
niecharakterystyczne fragmenty, w dodatku zachowane 
w złym stanie, co stanowi sporą trudność w ustaleniu ich 
chronologii (ryc. 21). Wstępnie ułamki naczyń można da-
tować na okres starożytny. Są to 3 fragmenty z warstwy 
nr 1 i 2 fragmenty z warstwy nr 3, zachowane w postaci 
brzuśców z naczyń ręcznie lepionych z grubą domieszką 
tłucznia oraz 1 fragment wylewu. Na okres średniowiecz-
ny można określić chronologię 2 fragmentów z warstwy 
nr 1 i 1 fragmentu z warstwy nr 3. Są to ułamki brzuśców 
z naczyń obtaczanych, na jednym widoczny jest orna-
ment głębokich żłobków dookolnych. Na czasy nowożyt-
ne określono chronologię 3 fragmentów z warstwy nr 1 
i 1 fragmentu z warstwy nr 3. Reprezentują one fragmen-
ty brzuśców, w tym 2 z nich wykonane zostały w technice 
toczenia. Nie pozyskano żadnych zabytków wydzielonych, 
natomiast w humusie zalegającym w fosie nr 3 odnalezio-
no jeden fragment czwartego, lewego żebra świni domo-

wej (Sus scrofa f. domestica)47. Niewykluczone, że dostała 
się tutaj w czasach nam współczesnych. Brak obiektów 
użytkowych oraz pojedyncze zabytki ludzkiej wytwórczo-
ści, w dodatku pochodzące z różnych epok mogą świad-
czyć, że stanowisko jest pozostałością po grodzie refu-
gialnym, tzn. użytkowanym tylko w chwilach zagrożenia 
lub obiekcie kultowym. Jak już wyżej wspomniano, prace 
powierzchniowe przeprowadzone w październiku 2008 
roku na obszarze wysoczyzny graniczącej od wschodu 
z terenem doliny, wykazały brak w jego najbliższej okolicy 
jakichkolwiek osad przygrodowych, co może dodatkowo 
potwierdzać tezę o refugialnym bądź kultowym charak-
terze grodu w Podosiu. Obiekt swym kształtem i budową 
(system trzech dookolnych fos oraz dwóch wałów) przy-
pominał pozostałości grodów w Klimach i Huszlewie, po-
łożonych w górnym dorzeczu Liwca, datowanych na VIII-
IX wiek, jednak tam podstawa chronologiczna obiektów 
była oczywista48. Pewną wskazówką do datowania stano-
wiska mogą być wyniki badań fizykochemicznych – do-
mniemanych reliktów umocnień, zachowanych w postaci 
węgla drzewnego, na kulminacji wału nr 1 (obiekt B). Do 
badań wytypowano 4 próby (tabela 2).

Wyniki tych analiz wykazały, że obiekt B pochodzi 
z okresu halsztackiego49. Na ten lub zbliżony okres dzie-
jów datowane są trzy inne grodziska z terenu Mazow-
sza Północnego, zlokalizowane w Bieńkach-Karkutach 
(gm. Sońsk), Karniewie (gm. Regimin) i Krajewie Wielkim 
(gm. Krzynowłoga Mała)50. Zatem być może jest to kolejny 
obiekt z tego czasu, choć o nieco innej formie terenowej. 
Obiekt ten wymaga dalszych poszerzonych badań zarów-
no historycznych, jak również archeologicznych.

47  Analizę osteologiczną kości wykonała Osypińska 2009b: 1. 
48  Dulinicz i Żukowski 2005: 263-275; Żukowski 2008: 159-175. 
49  Chronologię prób 1-3 określił M. Krąpiec, natomiast czwartej 
próby – T. Goslar (Goslar 2010: 1-3). Jedna z prób pobrana z obiektu B 
spełniała również wymogi metody dendrochronologicznej, uzyskana 
z niej sekwencja czasowa liczyła 37 lat. Jednak jej porównanie z chro-
nologiami absolutnymi dębu z obszaru Polski nie dało podstaw do 
bezwzględnego datowania – Krąpiec 2010: 1-4. 
50  Górska, Paderewska, Pyrgała i Szymański 1976: 19-21, 66-68, 73. 

Nr próby Datowanie Prawdopodobieństwo
1 400-750 p.n.e. 68,2 %
1 400-760 p.n.e. 95,4 %
2 410-760 p.n.e. 68,2 %
2 410-760 p.n.e. 95,4 %
3 550-800 p.n.e. 68,2 %
3 500-810 p.n.e. 95,4 %
4 540-761 p.n.e. 68,2 %
4 417-773 p.n.e. 95,4 %

Tabela 2. Wyniki analiz radiowęglowych z grodziska  
w Podosiu 
Table. 2. Results of the radiocarbon analysis of the strong-
hold at Podosie
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Jarosław Ościłowski

The archaeological researches of strongholds  
in the North-Eastern Masovia in 2008-2009 

Summary

The researches of strongholds in the North-Eastern Masovia 
have a long birth certificate. The first amateur efforts to identify 
the strongholds were taken in the 19th and early 20th century. 
At the time five sites were examined. After Second World War 
excavations were continued for the next ten strongholds and 
for the five previous.

In recent years, the Institute of Archaeology and Ethnology 
of the Polish Academy of Science conducted a series of system-
atic fieldwalking in the North-Eastern Masovia. Their purpose 
was to find the remains of strongholds, mainly known from 

Medieval written sources and archival information. As a result 
of this work we were able to verify the settlements in places: 
Gródek Nowy, Ławsk, Podosie and Susk Nowy located in the ba-
sin of the Narew River. There were also excavations at Podosie 
(stronghold) and Susk Nowy (stronghold and settlement). The 
specialised analysis and studies of the artefacts were done on 
the basis of them. Chronological review and recognition the 
layout of the residential and economic buildings and defensive 
structures of individual features have been verified as a result 
of excavations.
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Grodziska na północno-wschodnim  
Mazowszu

Badania grodzisk na północno-wschodnim Mazowszu 
mają długą metrykę. Pierwsze, amatorskie próby ich 
rozpoznania podejmowali Zygmunt Gloger oraz Lu-
dwik de Fleury jeszcze w XIX i w początkach XX wie-
ku. Były to obiekty w Wiźnie i Rusi-Samborach, oba 
położone przy ujściu Biebrzy do Narwi, we Wnorach-
Wypychach nad Rokitnicą, dopływem Śliny oraz w Ty-
kocinie nad Motławą, mniejszym dopływem Narwi1. 
W 1914 roku prace na grodzisku w Ostrołęce przy uj-
ściu Omulwi do Narwi przeprowadził Ludwik Sawicki2. 
Po II wojnie światowej badania wykopaliskowe kon-
tynuowano na grodziskach w Nowogrodzie3 i Starej 
Łomży nad Narwią4, w Porytem-Jabłoni nad rzeczką 
Dąb, w dorzeczu Narwi5, w Święcku-Strumianach nad 
Brokiem6, w Świerżach-Chmielewie7 i w Grodzisku (gm. 
Czerwin) nad Orzem8, w Truszkach-Zalesiu nad Win-
centą9 i w Czerwonem nad Młynikiem10 dopływami 
Pisy, w Małym Płocku nad Czetną11, dopływem Narwi, 
w Pieńkach-Grodzisku nad Gręską12, w dorzeczu Bie-
brzy oraz ponownie już bardziej profesjonalnie w Wiź-

1  Gloger 1873a, 1873b, 1882, 1910a: 593, 1910b: 611. 
2  Sawicki 1921: 47-59. 
3  Żurowski 1968a: 349-350, 1968b: 351-352, 1970: 238-239, 1972: 

204-205, 1973: 210, 1975: 187, 1988: 251. 
4  Twarowska 1983: 225-226, 1984: 213-214, 1985a: 143-144, 

1985b: 23-37.
5  Burek 1977: 165-166, 220.
6  Jaskanis 2008: 9, 45-101, 265-292, 465-494.
7  Kalaga 1980a: 164, 261, 1980b: 251-253.
8  Górska 1968: 182-183; Górska et al. 1976: 56-57.
9  Marczak 1985a: 147, 1985b: 97-106, 1986: 147-148, 2006: 

127-134 i tabl. 63-69.
10  Pela 1980a: 246-247.
11  Twarowska 1986: 82-83. 
12  Pela 1980b: 179; Pela i Skrok 1987: 119-124.

nie13, Rusi-Samborach, Ostrołęce14, Tykocinie15 i Wno-
rach-Wypychach16.

W ostatnich latach Instytut Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk przeprowadził szereg badań te-
renowych oraz autopsji stanowisk na obszarze północno-
-wschodniego Mazowsza. Ich celem było poszukiwanie 
pozostałości grodów znanych głównie ze średniowiecz-
nych źródeł pisanych oraz z informacji archiwalnych. 
Prace prowadzono głównie wzdłuż doliny rzecznej Narwi, 
w okolicach Różana, Kleszewa i Zambsk, wzdłuż doliny 
Bugu, w okolicach Brańszczyka, Broku, Nura, Udrzynka 
i Turzyna oraz w dorzeczu obu wspomnianych rzek w Gro-
dzisku (gm. Goworowo), w Ławsku nad Ławą, w Mako-
wie Mazowieckim nad Orzycem, w Podosiu nad Ruźcem, 
w Susku Nowym nad Czeczotką, w Nieskórzu nad Bro-
kiem, w Zaszkowie i Gródku nad Nurcem17. W wyniku 
badań powierzchniowych udało się zweryfikować po-
zytywnie grodziska w miejscowościach: Gródek Nowy, 
Ławsk, Podosie i Susk Nowy, wszystkie na Ponarwiu. Być 
może w przyszłości uda się potwierdzić funkcję obronną 
trzech kolejnych stanowisk: w Makowie Mazowieckim, 
w Kleszewie i w Turzynie. W wyniku kwerendy źródeł hi-
storycznych udało się również wykreślić z listy grodzisk 
domniemanych miejscowość Suski Stare18.

13  Janiszowski 1968: 380-382, 1969a: 316-318, 1969b: 215-219, 
1970a: 340-341, 1970b: 155-160, 1972: 281.
14  Majka 1984, 2000: 107-115. 
15  Gąssowski 1978: 205; Perlikowska-Puszkarska 1981: 175, 1982: 
206-207; Stankiewicz 1983: 230-231.
16  Szymański 1976: 502-505.
17  Ościłowski 2009a: 9-10, 2009b: 1-10. 
18  Na wcześniejsze funkcjonowanie grodu wskazywała nazwa miej-
scowości zapisana w 1578 roku jako Susky Grodzisko – Pawiński 1892: 
405; Według badań przeprowadzonych przez K. Pacuskiego (Pacuski 
2010: 33) miejscowość należała do właścicieli Grodziska-Ponikwi, 
tj. dzisiejszego Grodziska nad Orzem (gm. Goworowo), stąd nazwa 
dóbr przeszła na nazwę osady. Jest więc to nazwa przeniesiona, nie 
związana z obiektem terenowym. Wcześniej obiektu obronnego w tej 
miejscowości nie potwierdziły badania powierzchniowe AZP obszaru 
44-72, prowadzone przez E. Kawałek i J. Korsaka w 1990 roku (teczka 
w ODN Warszawa). 
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Do dalszych badań wytypowano trzy leżące blisko 
siebie grodziska z terenu Ponarwia: w Gródku Nowym, 
Susku Nowym i Podosiu. Wstępnym etapem prac było 
przeprowadzenie badań powierzchniowych w paździer-
niku 2008 roku na wszystkich wyżej wspomnianych sta-
nowiskach. Następnie w 2009 roku w Susku Nowym i Po-
dosiu wykonano badania wykopaliskowe, których wyniki 
zostaną zaprezentowane poniżej19.

Gródek Nowy, gm. Obryte, pow. pułtuski, 
woj. mazowieckie (AZP 46-69/1), st. 1

W odległości 15 km na wschód od Pułtuska znajduje się 
grodzisko w miejscowości Gródek Nowy. Okolica ma sta-
rą metrykę historyczną, bowiem tak zwany „najstarszy 
inwentarz dóbr biskupów płockich”, pochodzący zapew-
ne z przełomu XII i XIII wieku, wymienia pomiędzy osa-
dami Obryte i Komorowo miejscowość o nazwie Gródek 
(Grodec, Grodek). W dokumencie nie wymieniono jed-
nak grodu, choć nazwa wskazywała jednoznacznie, że 
na jej terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie powinien 
znajdować się obiekt obronny20. Grodzisko nie było zna-
ne do późnych lat 90. XX wieku, dopiero w 1997 roku 
jego odkrycia dokonał J. Zaborowski w trakcie badań po-
wierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski, obsza-
ru 46-6921. W ostatnich latach obiekt był przedmiotem 
powierzchniowych badań weryfikacyjnych prowadzonych 
przez pracowników IAE PAN Warszawa. W 2006 roku 
autopsji stanowiska dokonali J. Ościłowski i M. Błoński. 
Rok później kolejne prace badawcze na stanowisku pro-
wadzili M. Dulinicz wraz z autorem i grupą studentów 
z Akademii Humanistycznej w Pułtusku22. W 2008 roku 
prace prowadził J. Ościłowski przy współudziale grupy 
studentów z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego z Warszawy. Wówczas oprócz grodziska badaniami 
objęto cały rozległy cypel wysoczyzny rejestrując szereg 
stanowisk.

Grodzisko położone jest w zachodniej części cypla wy-
sokiej urwistej krawędzi pradoliny Narwi, nad głęboką 
doliną wysychającego strumienia uchodzącego do Wyle-
wu, lewego dopływu Narwi.

Od północy, zachodu i południa stromy cypel ma wy-
sokość około 11 m. Obiekt składa się z dwóch części: gro-

19  Prace były prowadzone w ramach projektu badawczego Organi-
zacja grodowa dolnego Ponarwia we wczesnym średniowieczu, reali-
zowanego w latach 2008-2010, pod kierunkiem doc. dr hab. Marka 
Dulinicza. Badania finansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, nr projektu badawczego NN 109 1775/34. Dokumentację 
opisową, rysunkową i fotograficzną oraz materiał zabytkowy z badań 
poszczególnych stanowisk złożono w Zakładzie Archeologii Mazow-
sza i Podlasia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie.
20  Castellaniae 1888: 423, 434. 
21  Teczka obszaru AZP 46-69, w ODN Warszawa. 
22  Badania powierzchniowe oprócz Gródka Nowego objęły tereny 
miejscowości Burlaki i Śliski (gm. Zatory) w pobliżu starorzeczy na le-
wym brzegu dolnej Narwi. 

dziska (st. 1A) i podgrodzia (st. 1B). Grodzisko ma dziś 
rzut zbliżony do trójkąta o bokach około 60, 45 i 45 m. 
Nasyp wału osiąga wysokość od 1 do 1,5 m i szerokość 
u podstawy od 5 do 10 m. Na wschód i północny-wschód 
od grodziska znajduje się podgrodzie23. Nasyp jego wału 
odcina cypel od reszty terenu, jest on wygięty na wschód 
i przebiega w przybliżeniu południkowo. Osiąga długość 
około 90 m, przy szerokości 20-25 m i wysokości 1 m. Całe 
założenie obronne zajmuje około 10 000 m2 powierzchni 
(ryc. 1-3).

Podczas badań AZP na zaoranym majdanie zaobser-
wowano w kilku miejscach czarną warstwę kulturową. 
Zdaniem miejscowej ludności tam też znajdowały się 
dawniej pozostałości głębokiej studni.

Autor badań AZP i jednocześnie odkrywca stanowi-
ska – J. Zaborowski – przypuszczał, że obiekt funkcjono-
wał w XI-XII wieku, a następnie być może przekształcono 
go w nowożytną fortalicję z obwarowanym podgrodziem. 
Podczas badań powierzchniowych w 2007 roku z rozora-
nego wału podgrodzia pobrano zwęglone drewno do 
dalszych badań przyrodniczo-chemicznych, jednak wyni-
ki ich nie są jeszcze znane24. Co za tym idzie, chronologię 
stanowiska na podstawie kilkunastu fragmentów naczyń 
glinianych określono wstępnie na XI-XII wiek. Były to frag-
menty pochodzące z naczyń obtaczanych, ornamento-
wanych dookolnymi żłobkami i rzadziej linią falistą, przy 
wytwarzaniu których używano domieszki schudzającej 
tłucznia i piasku, a wypalano w atmosferze utleniającej 
(ryc. 4). Na obecnym etapie badań można jedynie zasuge-
rować, że gród ten powinien być późniejszy od znacznie 
lepiej położonego (choć nie zlokalizowanego) Pułtuska, 
do którego zresztą, według źródeł pisanych, należała osa-
da w Gródku. Wspomniany wyżej „najstarszy inwentarz 
dóbr biskupich” nie wymienia grodu w Gródku25, co może 
być wskazówką, że obiekt ten na przełomie XII i XIII wieku 
nie pełnił już swej funkcji. Nazwa miejsca Gródek może 
sugerować również, że zalążkiem okolicznego osadnictwa 
była warownia, a dopiero potem w jego pobliżu zaczęły 
powstawać pierwsze osady przygrodowe.

Susk Nowy, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, woj. 
mazowieckie, st. 6 (AZP 39-72/30) „Okop”

Położenie i historia badań

Grodzisko położone jest w dolinie rzeki Czeczotki, na kę-
pie terenowej jej lewego brzegu. Rzeka stanowi lewy do-
pływ Narwi, a jej dolina jest obecnie poprzecinana siecią 
kanałów melioracyjnych, które znacznie osuszyły teren. 
Poprzez regulację Czeczotki zmieniono charakter dna do-

23  Niewykluczone jednak, że jest to dalsza część grodu. 
24  Fragmenty zwęglonego drewna przekazano do pracowni T. Waż-
nego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
25  Castellaniae 1888: 423, 434. 
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Ryc. 1. Gródek Nowy, st. 1, 
gm. Obryte. Zdjęcie lotnicze 
grodziska (fot. M. Ziółkowski, 
1999; Archiwum WUOZ Dele-
gatura w Ostrołęce)
Fig. 1. Gródek Nowy, site 
1, Obryte community. Aerial 
photograph of the stronghold 
(photo by M. Ziółkowski in 
1999; Archive of the WUOZ, 
Branch in Ostrołęka)

Ryc. 2. Gródek Nowy, st. 1, 
gm. Obryte. Plan przestrzenny 
grodziska (wyk. P. Zagórski 
i P. Demczuk, 2008)
Fig. 2. Gródek Nowy, site 
1, Obryte community. Spatial 
plan of the stronghold (execu-
ted by P. Zagórski and P. Dem-
czuk in 2008)

liny, która w okresie funkcjonowania grodziska była rzeką 
zabagnioną i meandrowała26.

Mocno zniwelowane grodzisko jest dziś niemal nie-
widoczne w terenie, ma kształt płaskiego, dookolnego 
wzniesienia osiągającego maksymalnie 0,8 m wysokości 
ponad okolicę, zaś jego powierzchnia całkowita wyno-
si 1962,5 m² (średnica 50 m), a powierzchnia majdanu 
706,5 m² (średnica 30 m) (ryc. 5-7). W okresie między-
wojennym – lub tuż po wojnie – ówczesny właściciel 

26  Zagórski 2009: 2. 

terenu wraz z sąsiadami zniwelował grodzisko27. Z infor-
macji zachowanych w miejscowości wiadomo, że przed 
rozwiezieniem nasyp wału osiągał wysokość około 4 m28. 

27  Informacje o nim przekazał w 1993 roku E. Kawałkowej z Muzeum 
Okręgowego w Ostrołęce mieszkaniec wsi Susk Nowy, pan Andrzej 
Domalewski. W okresie międzywojennym – lub tuż po wojnie – jego 
dziadek wraz z sąsiadami rozwiózł grodzisko zwane Okop położone 
nad Czeczotką, w pobliżu torów kolejowych (por. Kawałkowa 2000: 
79). Ów dziadek właściciela zrobił to na tyle skutecznie, że teren gro-
dziska jest dziś niemal niewidoczny w terenie. 
28  Zdaniem mieszkańców Suska Nowego wały sięgały wysokości 
stodoły. 



66 ArchAeologicA Hereditas • 4

Jarosław Ościłowski

Ryc. 3. Gródek Nowy, st. 1, gm. 
Obryte. Plan warstwicowy grodzi-
ska (wyk. P. Zagórski i P. Demczuk, 
2008)
Fig. 3. Gródek Nowy, site 1, Ob-
ryte community. Contour plan of the 
stronghold (executed by P. Zagórski 
and P. Demczuk in 2008)

Ryc. 4. Gródek Nowy, st. 1, gm. Obryte (grodzisko). Fragmenty naczyń glinianych (rys. K. Piekut; zbiory IAE 
PAN Warszawa)
Fig. 4. Gródek Nowy, site 1, Obryte community (stronghold). Pottery fragments (drawn by K. Piekut; IAE PAN 
Warsaw collection)

Grodzisko jest jeszcze widoczne na kilku mapach topo-
graficznych – na wydanej w 1932 roku przez Wojskowy 
Instytut Geograficzny mapie Ostrołęka /pas 36, słup 33/, 
sporządzonej w skali 1:100 000 (wzorowanej na materia-
łach z 1930 roku w skali 1:25 000) zaznaczone jest w for-
mie dołu. Obiekt jest również widoczny na wzorowanej 
na mapach WIG niemieckiej mapie Karte des Deutschen 
Reiches arkusz 341 (Scharfenwiese-Lomza-Rozan-Ostrow 
Mazowiecka) sporządzonej w skali 1:100 000 w 1941 

roku oraz sporządzonej w skali 1:25 000 Deutsche Heere-
skarte, nr 2996, Troschin. Na podstawie tych map można 
przypuszczać, że wejście do grodu znajdowało się od za-
chodu – tam bowiem widać przerwę w wale.

W 2007 roku autor i K. Pronoza dokonali wizji tere-
nowej na stanowisku, potwierdzając wiadomości o zni-
welowanym grodzisku. W rok później autor wraz z grupą 
studentów z UKSW w Warszawie przeprowadzili pierwsze 
prace powierzchniowe na pozostałościach grodziska oraz 
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Ryc. 5. Susk Nowy, st. 6, 
gm. Rzekuń. Zdjęcie lotnicze 
grodziska – widok od północy 
(fot. M. Gąsiński, 2010)
Fig. 5. Susk Nowy, site 6, 
Rzekuń community. Aerial 
photograph of the stronghold – 
northern view (photo by M. Gą-
siński in 2010)

Ryc. 6. Susk Nowy, st. 6, gm. Rzekuń. 
Plan przestrzenny grodziska (wyk. P. Za-
górski i P. Demczuk, 2008)
Fig. 6. Susk Nowy, site 6, Rzekuń com-
munity. Spatial plan of the stronghold 
(executed by P. Zagórski and P. Demczuk 
in 2008)

Ryc. 7. Susk Nowy, gm. Rzekuń. Plan 
warstwicowy grodziska (stan. 6) i osady 
(stan. 8) (wyk. P. Zagórski i P. Demczuk, 
2008). Kolor biały – zarys wykopu, kolor 
brązowy – konstrukcje podstawy wału, 
kolor kremowy – gliniasty nasyp wału, ko-
lor czarny – obiekt A (oprac. J. Ościłowski)
Fig. 7. Susk Nowy, Rzekuń communi-
ty. Contour plan of the stronghold (site 
6) and settlement (site 8) (executed by 
P. Zagórski and P. Demczuk in 2008). 
White colour – outline of the trench, 
brown colour – base of the rampart con-
struction, cream colour – clayey bank of 
the rampart, black colour – feature A (ela-
borated by J. Ościłowski)
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w jego okolicach. W ich efekcie pozyskano materiał zabyt-
kowy oraz rozpoznano zasięg osady przygrodowej (połu-
dniowej, st. 7)29. Na jesieni 2009 roku również przepro-
wadzono prace powierzchniowe odkrywając na zachód 
od grodziska kolejne stanowisko wczesnośredniowieczne 
(nr 9)30. Z kolei rok wcześniej na zachód od stanowiska 9, 
już po drugiej stronie Czeczotki, odkryto kabłączek skro-
niowy wykonany z brązu (ryc. 8A)31.

Wyniki badań wykopaliskowych

W 2009 roku autor pod merytoryczną opieką M. Dulini-
cza przeprowadził badania sondażowe na obiekcie. Ce-
lem prac było ustalenie chronologii obiektu, jak również 
rozpoznanie zabudowy grodu i konstrukcji wewnętrznej 
wału. Wykop o powierzchni 160 m2 (80 x 2 m) założono 
na osi wschód-zachód32. Swym zasięgiem objął on ob-
szar od środka majdanu grodowego po środkową część 
półkulistego wzniesienia przylegającego od wschodu 
(ryc. 7). Sądziliśmy bowiem, że jest to pozostałość po 
rozwiezionym dodatkowym nasypie. Podobnie zbudo-
wane były warownie w pobliskim Sypniewie nad Rużem 
i w Tykocinie nad Motławą, położonym nieopodal doliny 
Narwi33.

Pierwszym etapem prac wykopaliskowych było ze-
rwanie darni. Następnie przystąpiono do eksploracji 
warstwy humusu. Była to naturalna warstwa orna po-
wstała w wyniku rolniczej eksploatacji terenu. Warstwa 
humusu w poszczególnych częściach wykopu nieznacznie 
różniła się od siebie kolorem. Na odcinku 1-55 m licząc 
od wschodu warstwa (nr 1) była koloru czarnego, na 
odcinku 55-59 m humus był barwy brunatnej (nr 2), na 
pozostałym odcinku 60-80 m koloru ciemnobrązowego 
(nr 3), przy czym granice ich nie były do końca czytelne 
(ryc. 9). Warstwa sypkiego humusu czarnego (nr 1) zale-
gała w części wschodniej wykopu, jej miąższość wahała 
się od 20 do 40 cm, pozyskano z niej następujące zabytki 
oraz szczątki zwierzęce:

• 14 fragmentów polepy glinianej,
• 107 fragmentów kości i zębów zwierzęcych, 
• 1 bryłkę żużla żelaznego,

29  Osada znajduje się na dwóch obszarach AZP: 39-72/31 i 39-73/34. 
Z jej powierzchni zebrano 45 fragmentów naczyń glinianych z okresu 
wczesnego średniowiecza. Część z nich mogła jednak pochodzić z te-
renu grodziska, ponieważ podczas niwelacji ziemią z niego zasypywa-
no okoliczny teren. 
30  Było to stanowisko 9, AZP 39-72/33. W wyniku badań z jego 
powierzchni pozyskano 60 fragmentów naczyń glinianych z okresu 
wczesnośredniowiecznego. 
31  Informacje ustne od M. Balcerzak z WUOZ Delegatura w Ostrołę-
ce. Był to kabłączek o otwartym pierścieniu z jednym końcem uciętym 
prosto, drugim zaś uformowanym w esowate uszko. Zaliczany przez H. 
Kóčkę-Krenz do typu III odmiany A (o średnicy wewnętrznej kabłączka 
do 2 cm), datowanej na X-XII wiek (por. Kóčka-Krenz 1993: 46-48).
32  Wykop podzielono na osiem odcinków, w tym 6 odcinków o dłu-
gości 10 m i dwa dodatkowe skrajnie położone o długości 5 m. 
33  Biermann 2005: 250, ryc. 1; Kobyliński (red.) 1999: 110, fot. 23.

• 6 gwoździ kutych, 
• 1 fragment noża żelaznego, inny fragment żelazny 

przypominający nóż(?),
•  654 fragmenty naczyń glinianych z okresu wcze-

snego średniowiecza oraz zabytki wydzielone: 
• 1 łyżwę kościaną (ryc. 8B, inw. 3/2009/O/W), pła-

sko ściętą z jednej strony, z 3 otworami na rze-
mień, przewierconymi na główkach, 

• połowę przęślika glinianego (ryc. 10, inw. 2/2009/
O/W), 

• 1 fragment osełki kamiennej (inw. 4/2009/O/W).
Na podstawie odkrytego materiału archeologicznego, 

miejsca położenia, jak również warstw zalegających poni-
żej można założyć, że warstwa humusu czarnego była użyt-
kowana również w okresie wczesnego średniowiecza.

Na odcinku 55-59 m humus (nr 2) miał barwę brunat-
ną i był bardziej gliniasty od humusu zalegającego w czę-
ści wschodniej wykopu, jego miąższość wynosiła od 20 
do 25 cm. 

Z warstwy pozyskano: 
• 1 kość zwierzęcą,
• 2 gwoździe kute,
• 10 fragmentów naczyń glinianych z okresu wcze-

snego średniowiecza. 
Na podstawie obserwacji poczynionych w warstwach 

zalegających poniżej humusu brunatnego należy założyć, 

Ryc. 8. Susk Nowy, gm. Rzekuń. A – kabłączek skroniowy 
znaleziony w pobliżu zespołu osadniczego, B – łyżwa kościana 
z osady, st. 8 (zbiory WUOZ Delegatura w Ostrołęce – A i IAE 
PAN Warszawa – B)
Fig. 8. Susk Nowy, Rzekuń community. A – temple ring 
found near the settlement complex, B – bone ice skate from 
the settlement, site 8 (Archive of the WUOZ, Branch in Ostro-
łęka – A and IAE PAN Warsaw – B)
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Ryc. 9. Susk Nowy, st. 6, gm. Rzekuń. Profil wykopu na grodzisku (rys. i oprac. J. Ościłowski)
Fig. 9. Susk Nowy, site 6, Rzekuń community. Section of the trench in stronghold (drawn and elaborated by J. Ościłowski)

że powstał on na początku XX wieku, po niwelacji tej czę-
ści grodu.

Przedłużeniem humusu ciemnoszarego w kierunku za-
chodnim była warstwa ciemnobrązowej, zglinionej próch-
nicy (nr 3). W wykopie rozciągała się ona na odległość 20 
m (odcinek od 60 do 80 m wykopu). Jej miąższość wahała 
się od 17 cm do 40 cm. Jeszcze przed badaniami wyko-
paliskowymi w kretowinie na terenie majdanu grodu (60-
80 m) syn właściciela terenu odnalazł szklany niebieski 

paciorek (inw. 1/2009/G/W), który następnie przekazał 
ekipie prowadzącej badania.

W trakcie dalszych prac wykopaliskowych w warstwie 
odkryto: 

• osełkę niewielkich rozmiarów (inw. 2/2009/
G/W), 

• 16 fragmentów naczyń glinianych z okresu wcze-
snego średniowiecza,

• 3 bryły polepy glinianej,
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Ryc. 10. Susk Nowy, st. 8, gm. Rzekuń (osada). Fragmenty naczyń oraz przęślika glinianego (rys. K. Piekut; zbiory IAE PAN 
Warszawa)
Fig. 10. Susk Nowy, site 8, Rzekuń community (settlement). Pottery and spindle whorl fragments (drawn by K. Piekut; IAE 
PAN Warsaw collection)
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• 11 kutych gwoździ,
• 3 fragmenty kości zwierzęcych.
Mało prawdopodobne, aby warstwa ta była użytko-

wana w okresie wczesnego średniowiecza, ponieważ 
powinna zawierać obiekty mieszkalne lub gospodarcze; 
raczej powstała już po niwelacji grodziska, w 1. połowie 
XX wieku. Jednak zabytki mogły do niej trafić ze zniwe-
lowanych warstw. Po zdjęciu warstwy humusu czarnego 
we wschodniej części wykopu zanotowano następującą 
sytuację stratygraficzną.

Na odcinku od 1 do 11 m i od 14 do 36 m zalegała 
piaszczysta warstwa (nr 4) koloru pomarańczowego, miej-
scami z szarymi gliniastymi wytrąceniami, jej miąższość 
wahała się od 4 do 41 cm. Warstwa powstała w wyniku 
przemyć warstwy humusu zalegającej powyżej i kremo-
wego piasku calcowego znajdującego się poniżej warstwy. 
Na jej powierzchni nie zaobserwowano zabytków kultury 
materialnej. Poziom ten przecinały dwa obiekty. Pierw-
szy – obiekt A – wypełniony był czarną, smolistą ziemią, 
jego miąższość wynosiła maksymalnie 12 cm. Zalegał na 
calcu i zastępował warstwę przemyć na odcinku 11-13 m, 
przy czym w planie zwężał się z południa na północ (od 
2,5 m na profilu południowym do około 0,5 m na profilu 
północnym). Z jego powierzchni pozyskano: 

• 193 fragmenty naczyń glinianych z okresu wcze-
snego średniowiecza,

• 14 fragmentów kości i zębów zwierzęcych. 
Na tej podstawie można wstępnie przypuszczać, że 

obiekt A jest pozostałością obiektu mieszkalnego. Drugi – 
obiekt B – szerokości 0,90 m przecinał niemal prostopadle 
wykop na 28 m, jego miąższość wynosiła maksymalnie 0,08 
m. Wypełnisko stanowiła ziemia barwy brunatnej, zbliżo-
nej jednak do barwy humusu zalegającego nad nim. Brak 
materiału zabytkowego może wskazywać, że jest to współ-
czesny dren terenowy odprowadzający wodę z zagłębienia 
terenowego w południowej części do doliny Czeczotki.

Pod warstwą humusu czarnego na odcinku 39-44 m 
zalegała czarna (smolista), gliniasta warstwa (nr 6) zawie-
rająca sporą liczbę węgli drzewnych, rudy darniowej(?), 
kamieni i materiału zabytkowego. Zastępuje ona warstwę 
przemyć zalegającą w części wschodniej wykopu (1-36 m). 
Jak można przypuszczać, była to niewątpliwie warstwa 
kulturowa z czasów użytkowania stanowiska (ryc. 11).

Z jej powierzchni pozyskano: 
• 222 fragmenty naczyń glinianych datowanych na 

okres wczesnego średniowiecza, 
• 10 fragmentów drewna, 
• 9 fragmentów kości i zębów zwierzęcych. 
Najniżej położoną ze zbadanych warstw we wschod-

niej części wykopu była wilgotna warstwa piasku (nr 5), 
o kremowej, miejscami żółtej barwie z rudymi wtrętami. 
Zalegała ona pod warstwą przemyć (nr 4) na odcinku 1-36 
m, warstwą humusu czarnego (nr 1) na 37-39 m i pod 
smolistą, gliniastą warstwą kulturową (nr 6) na odcinku 
39-44 m. Warstwa nie zawierała materiału zabytkowego 
i stanowiła poziom calcowy dla wschodniej części wyko-
pu (1-44 m).

Pod humusem czarnym (nr 1) zalegała warstwa (nr 7) 
kremowej gliny z licznymi przebarwieniami rudymi i brą-
zowymi, w wielu miejscach przepalona na kolor poma-
rańczowy i pokryta niewielkimi kamieniami. Warstwa 
o takiej strukturze zalegała na odcinku 44-51 m, na 52 m 
była już znacznie bardziej przemieszana z humusem, jej 
miąższość wahała się od 7 do 25 cm (ryc. 11). 

Z warstwy tej pozyskano: 
• 4 kości zwierzęce,
• 1 fragment wczesnośredniowiecznego naczynia 

glinianego. 
Oprócz niewielkiej ilości zabytków archeologicznych 

warstwa zawierała drobne fragmenty węgli drzewnych. 
Pod warstwą kremowej gliny na odcinku 44-52 m za-
legała wilgotna, czarna warstwa o miąższości od 10 do 
25 cm. Warstwa oddzielała piaszczystą warstwę calca 
na wschodzie od gliniastego nasypu wału na zachodzie, 
zawierała liczne i różnej wielkości kamienie oraz zróżni-
cowany chronologicznie materiał zabytkowy. Wystąpiły 
tutaj fragmenty naczyń glinianych pochodzące z okresu 
wczesnego średniowiecza, jak również przedmioty po-
chodzące z czasów nowożytnych i współczesnych. War-
stwa wydzielała nieprzyjemny zapach, sądząc z położenia 
i głębokości zalegania można przypuszczać, że jest naj-
prawdopodobniej wypełniskiem naturalnego zagłębienia 
wypełnionego wodą w czasach funkcjonowania grodu, 
następnie zasypanego – jak można sądzić po materiale 
zabytkowym – w 1. połowie XX wieku, czyli w czasie ni-
welacji grodziska. Wypełnisko określono jako obiekt C, 
a z jego powierzchni zebrano: 

• 1 fragment kości zwierzęcej i 23 fragmenty na-
czyń glinianych z górnej części wypełniska oraz 
3 fragmenty kości zwierzęcych, 9 fragmentów 
naczyń glinianych i 1 fragment drewna z dna wy-
pełniska.

Pod czarną, wilgotną warstwą na odcinku 44-52 m 
zalegała szaroniebieska glina (nr 8), stanowiąca dno za-
głębienia terenowego.

Pod warstwą kremowej gliny na 52 m oraz humusu 
czarnego na odcinku 53-55 m zalega czarna (smolista), 
tłusta próchnica (nr 9) zawierająca węgiel drzewny i prze-
paloną glinę. Warstwa zwężała się ze wschodu na zachód, 
gdzie jej miąższość wynosiła 20 cm w kierunku zachod-
nim, gdzie zupełnie zanika. Ponieważ warstwa zalega na 
zniwelowanym nasypie wału grodowego jest najprawdo-
podobniej pozostałością po humusie powstałym w mo-
mencie niwelacji stanowiska (ryc. 9). 

Z warstwy pozyskano: 
• 7 sztuk kości zwierzęcych,
• 14 brył polepy glinianej,
• 2 fragmenty naczyń glinianych. 
Pod czarną (smolistą) próchnicą (nr 9) na odcinku 52-

55 m oraz pod warstwą (nr 2) humusu brunatnego (ciem-
noszarego) na odcinku 56-59 m wystąpiła warstwa (nr 10) 
kremowej, ubitej gliny, niezwykle trudnej w dalszej eks-
ploracji, szerokości 7,50 m i miąższości dochodzącej do 
co najmniej 0,60 m (tyle udało nam się odsłonić w 2009 
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Ryc. 11. Susk Nowy, st. 8, gm. Rzekuń (osada). Profil wykopu (rys. i oprac. J. Ościłowski)
Fig. 11. Susk Nowy, site 8, Rzekuń community (settlement). Section of the trench (drawn and elaborated by J. Ościłowski)
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roku). Warstwa, jak można przypuszczać, jest pozostało-
ścią glinianego nasypu wału grodu. Z jego powierzchni 
pochodzą 4 fragmenty kości zwierzęcych.

W warstwę związaną z nasypem w części stropowej 
na 58-60 m wkopane zostały dwa obiekty przebiegające 
skośnie do granic wykopu – z południowego-zachodu 
na północny wschód – szerokość obu nie przekraczała 
30 cm. Pierwszy z nich – obiekt I – zalegał tylko w po-
łudniowej części wykopu i sięgał do głębokości 15 cm, 
natomiast drugi – obiekt E – przebiegał przez całą sze-
rokość wykopu i osiągał miąższość 20 cm. W ich wypeł-
niskach zalegała warstwa zbliżona kolorem i strukturą 
do przykrywającej je warstwy humusu brunatnego. Jak 
można wstępnie przypuszczać obiekt E jest pozostałością 
po współcześnie zasypanym drenie terenowym (rowie 
melioracyjnym), odwadniającym do doliny Czeczotki 
podmokły teren położony na południe od grodziska. 
W wypełnisku obiektu E (dren nr 1) znaleziono 1 kość 
zwierzęcą oraz 1 fragment wczesnośredniowiecznego 
naczynia glinianego.

W części zachodniej, pod zalegającym tam humusem 
barwy ciemnobrązowej, na odcinku 59-77 m oraz pod 
warstwą (nr 12) pomarańczowego piasku na odcinku 77-
80 m zalegał poziom (nr 11) pomarańczowej gliny. War-
stwa odkryta została na długości 22 m, jej miąższość wa-
hała się od 10 do 65 cm. W warstwie nie zarejestrowano 
zabytków kultury materialnej. Na 62-63 m warstwę w czę-
ści stropowej przecinał obiekt F analogiczny do obiektu E, 
również przebiegający z południowego-zachodu na pół-
nocny wschód, przez całą szerokość wykopu, węższy od 
poprzedniego – szerokości 20-25 cm, nieco płytszy, miał 
do 15 cm głębokości. Miejscami był niemal niewidoczny, 
zanikający na obu profilach wykopu. Jak można wstępnie 
przypuszczać, obiekt F, podobnie jak obiekt E, jest pozo-
stałością po współcześnie zasypanym drenie terenowym. 
Na 72-75 m wykopu, w warstwie pomarańczowej gliny 
odsłonięto jeszcze dwa obiekty (G i H) o wypełnisku bar-
wy brązowej, zalegające przy profilu północnym. W obu 
nie zarejestrowano zabytków archeologicznych i – jak 
można przypuszczać po ich budowie – są pozostałościami 
po korzeniach rosnących tu dawniej drzew. Na odcinku 
77-80 m, pod warstwą ciemnobrązowego humusu i nad 
warstwą pomarańczowej gliny zalegała wyżej wspomnia-
na warstwa pomarańczowego piasku (nr 12); jej miąż-
szość dochodziła do 20 cm. W warstwie nie odnaleziono 
zabytków archeologicznych. Pod warstwą pomarańczowej 
gliny na odcinku 67-73 m odsłonięto w kilku miejscach 
poziom jasnokremowej gliny (nr 13). Jest to naturalna 
warstwa, nieużytkowana przez człowieka.

Na granicy warstwy kremowej gliny związanej z nasy-
pem wału grodowego i pomarańczowej gliny, na 58-61 m 
wykopu, odsłonięto konstrukcję – obiekt D – z ułożonych 
kolejno na sobie kilku poziomów węgli drzewnych, będą-
cych – jak można przypuszczać – pozostałością spalonej 
konstrukcji drewnianej, przypominającej zręby (ryc. 12). 
Pomiędzy zwęglonymi izbicami(?) zalegała glina, wypalo-
na na kolor ceglasto-pomarańczowy. Cała konstrukcja wy-

daje się być pochylona pod kątem 40 stopni w kierunku 
zachodnim (ryc. 13). Od strony zewnętrznej konstrukcja 
zwężała się ku górze, jej szerokość u podstawy wynosiła 
3,52 m, natomiast w górnej partii osiągała 2,95 m. Jej za-
chowana miąższość wynosi obecnie 75 cm. Z wypełniska 
konstrukcji skrzyniowej (zrębowej) pochodzą 2 fragmenty 
naczyń glinianych datowanych na okres wczesnego śre-
dniowiecza; węgle drzewne z konstrukcji wydobyto i za-
bezpieczono do dalszych badań fizykochemicznych (14C).

Pod zwęgloną konstrukcją znajdowała się szara, wil-
gotna ziemia (warstwa nr 14). Ze względu na wysoki stan 
wody w wykopie nie udało się ustalić zasięgu tego pozio-
mu. Niewykluczone, że jest to warstwa przemyć podsta-
wy konstrukcji drewnianej i warstwy zalegającej poniżej. 
Z warstwy pochodzi 17 fragmentów kości i zębów zwie-
rzęcych.

W sondażu przeprowadzonym przy profilu południo-
wym na 57 m, pod gliniastym nasypem wału (warstwa 
nr 10), odsłonięto czarną wilgotną warstwę (nr 15), wy-
dzielającą nieprzyjemny zapach, zbliżony do woni mułu 
błotnego. Warstwa, zarówno zapachem, jak i strukturą 
oraz głębokością zalegania przypominała warstwę z wy-
pełniska obiektu C (ryc. 9). Niestety, podobnie jak przy 
poprzedniej warstwie wysoki poziom wody w tym miej-
scu nie pozwolił na kontynuację badań. Przyszłe prace 
mogłyby ewentualnie wyjaśnić, czy jest to nowa warstwa, 
czy przedłużenie na zachód pierwotnej warstwy zalegają-
cej w wypełnisku obiektu C, którą przegrodzono nasypem 
w momencie budowy grodu.

Podsumowanie  
prac archeologicznych

Na podstawie przeprowadzonych badań wykopalisko-
wych możemy poczynić próbę wstępnej rekonstrukcji 
topografii osadniczej badanego terenu. Nie potwierdziły 
się wcześniejsze przypuszczenia jakoby gród miał być oto-
czony od wschodu dodatkowym nasypem wału. W jego 
miejscu odkryto ślady równoczasowej z grodem osady 
(st. 8, AZP 39-72/32), oddzielonej od warowni natural-
nym starorzeczem szerokości 7 m (obiekt C) (ryc. 7; 11). 
Nasyp wału (warstwa nr 10) odkryty na 52-59 m wykopu 
(licząc od wschodu) wraz z przylegającą do niego od za-
chodu konstrukcją drewnianą (obiekt D) wyznacza zasięg 
grodu w kierunku wschodnim (ryc. 9).

Ponieważ warstwa nr 7, tj. kremowej gliny, zalega-
jąca powyżej owego zagłębienia terenowego jest zbli-
żona kolorem oraz strukturą do warstwy nr 10, z której 
zbudowano nasyp wału, niewykluczone, że stanowiła – 
jeszcze 100 lat temu, czyli przed zniszczeniem nasypu 
grodowego – jej górną partię i posłużyła do zasypania 
niecki oddzielającej oba stanowiska (ryc. 9). Nie udało 
się również do końca wyjaśnić, czy nasyp wału grodo-
wego we wschodniej części stanowiska posadowiono 
w starorzeczu rzeki, czy też wzniesiono na kępie tere-
nowej, tak jak pozostałą część grodu (zob. niżej wyniki 
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Ryc. 13. Susk Nowy, st. 6, gm. Rzekuń. Profil podstawy wału grodziska (oprac. J. Ościłowski)
Fig. 13. Susk Nowy, site 6, Rzekuń community. Section of the base of stronghold rampart (elaborated by J. Ościłowski)

Ryc. 12. Susk Nowy, 
st. 6, gm. Rzekuń. Kon-
strukcja skrzyniowa wału 
grodziska (oprac. J. Ości-
łowski)
Fig. 12. Susk Nowy, 
site 6, Rzekuń commu-
nity. Box construction of 
the stronghold rampart 
(elaborated by J. Ości-
łowski)

badań geomorfologicznych). Na tę pierwszą możliwość 
wskazywałyby różnice w kolorze warstw gliniastych przy-
legających do zwęglonej konstrukcji skrzyniowej (obiekt 
D): od wschodu związanej z nasypem barwy kremowej 
(nr 10) i od zachodu w warstwie (nr 11) zalegającej na 
obszarze majdanu, barwy pomarańczowej (ryc. 9; 13). 
Kolor i w mniejszym stopniu struktura warstwy humu-
sowej uzależnione były od rodzaju podłoża, na którym 
zalegały. Humus czarny (nr 1) od warstwy przemyć (nr 
4), humus brunatny (nr 2) od warstwy kremowej gliny 
(nr 10) z nasypu wału, a humus ciemnobrązowy ( nr 3) 
od warstwy pomarańczowej gliny (nr 11). Z odkrytych 
obiektów trzy można wstępnie określić jako dreny osu-
szające teren (obiekty B, E i F), dwa jako ślady po korze-
niach drzew (obiekty G i H), jeden bliżej nieokreślony 
(obiekt I), pozostałe pochodzą z czasów użytkowania 
grodu i osady (obiekty A, C i D). Wszystkie obiekty zacho-
wały się w warstwach podhumusowych. co wskazuje, że 
prace orne prowadzone na obszarze obu stanowisk zli-
kwidowały ich górne partie. Jest to szczególnie widoczne 
w przypadku obiektu D, gdzie w górnej części warstwa 

wypełniająca obiekt jest rozwleczona na sąsiednie war-
stwy (ryc. 9; 13).

Wyniki badań  
geomorfologicznych

W październiku 2009 roku P. Zagórski i P. Demczuk z UMCS 
w Lublinie wykonali badania geomorfologiczne grodzi-
ska w Susku Nowym. Ich celem było ustalenie, czy gród 
posadowiono na sztucznie wzniesionej kępie, czy też na 
naturalnym podłożu, oraz czy zasięg grodziska w kierun-
kach północnym, zachodnim i południowym odpowiada 
wymiarom kępy. W tym celu wykonano 22 odwierty, uzy-
skując tyleż samo profili geologicznych. Spośród nich 4 od-
wierty zlokalizowano na przedłużeniu wykopu w kierunku 
zachodnim (p20-p23), a dalsze 18 krzyżowo w stosunku 
do nich, z czego 10 w części północnej (p1-p10), a 8 w czę-
ści południowej (p30-p37). W wyniku przeprowadzonych 
odwiertów ustalono, że gród wzniesiono na naturalnej 
kępie, tj. w obrębie ostańca meandrowego zbudowane-
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go z osadów glin zwałowych (morenowych) i piasków flu-
wioglacjalnych (polodowcowych). W profilach odwiertów 
geologicznych – p6, p20, p31, p32 –natrafiono na pozo-
stałości wału (w postaci wypalonej gliny bądź zwęglonych 
konstrukcji drzewnych)34. Natomiast w odwiertach usytu-
owanych w zachodniej części stanowiska natrafiono na 
antropogeniczne przekształcenia terenu, co było skutkiem 
zasypywania wszelkich nierówności w terenie podczas 
prac niwelacyjnych na grodzisku (ryc. 7).

Wyniki analiz  
materiałów archeobotanicznych

Podczas badań wykopaliskowych pobrano próby ziemi do 
badań archeobotanicznych ze wszystkich warstw i obiek-
tów, z czego do dalszej analizy wytypowano 15 z nich, 
o łącznej objętości 500 cm³. Celem badań było ustalenie 
gatunków drzew porastających w okolicy oraz identyfika-
cja resztek nasion znalezionych na stanowiskach. Analizę 
materiałów wykonała J. Koszałka z Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN w Poznaniu35. W wyniku badań w anali-
zowanych materiałach stwierdzono obecność 33 diaspor 
roślinnych oraz 248 fragmentów węgli drzewnych. Spo-
śród zwęglonych szczątków drzew najwięcej należało do 
dębu – Quercus sp. (215 fr.) i brzozy – Betula sp. (25 fr.). 
Pozostałe fragmenty reprezentowały sosnę – Pinus sylve-
stris (3 fr.), wiąz – Ulmus sp. (1 fr.) oraz drzewa liściaste 
rozpierzchło naczyniowe, tj. takie wśród, których nie wi-
dać wyraźnego podziału na biel i twardziel (4 fr.)36.

Wyniki  
badań archeozoologicznych

Badania archeozoologiczne szczątków zwierząt z grodzi-
ska i osady przeprowadziła M. Osypińska z Instytutu Ar-
cheologii i Etnologii PAN w Poznaniu37. Z obu stanowisk 
pozyskano w sumie 150 fragmentów kości i zębów, w tym 
41 szczątków pochodziło z grodziska, 5 z terenu staro-
rzecza, a 104 z osady. Lista gatunków z obszaru grodu 
była znacznie uboższa, zawierała zaledwie pięć pozycji. 
Na jego terenie dominowały liczbowo szczątki świni – Sus 
scrofa f. domestica – których odnotowano 24 fragmenty. 
Drugi pod względem frekwencji gatunek to bydło – Bos 
primigenius f. domestica. Jednak szczątków bydlęcych 
było znacznie mniej (9 fr). Z terenu grodu pochodzą poje-
dyncze egzemplarze kości tura – Bos primigenius, konia – 

34  Zagórski 2009: 2; Demczuk 2009: 1. 
35  Koszałka 2009: 1-3. 
36  W 5 próbach glebowych stwierdzono niespalone pozostałości 
komosy białej – Chenopodium album, piaskowca macierzankowego – 
Arenaria serpyllifolia, przytulii fałszywej – Gallium spurium, bnieca 
białego – Melandrium album i mniszka pospolitego – Taraxaccum 
officinale, stanowiące jednak zdaniem J. Koszałki współczesne zanie-
czyszczenie materiału kopalnego. 
37  Osypińska 2009a: 1-13.

Equus ferus f. domestica i kozy lub owcy – Ovis orientalis 
f. domestica/Capra aegagrus f. domestica. W starorzeczu 
(obiekt C) odnotowano po 1 fragmencie szczątków bydła, 
świni i kury – Gallus gallus f. domestica, a w przykrywają-
cej go warstwie nr 7, pochodzącej najprawdopodobniej 
ze zniwelowanego wału, dodatkowo 2 fragmenty szcząt-
ków bydła. Rozkład anatomiczny szczątków kostnych 
z terenu grodu, jak i zasypanego starorzecza był ubogi. 
W materiale odnotowano niemal wyłącznie szczątki po-
chodzące z najbardziej obłożonych mięsem części tusz 
zwierzęcych. Dotyczyło to zarówno bydła, świni, jak 
i owcy/kozy. Jedynie w przypadku tura zidentyfikowano 
człon palcowy, czyli uważaną za niekonsumpcyjną część 
tuszy. Taka lista szczątków wskazuje, że były to odpadki 
kuchenne, pokonsumpcyjne. Na podstawie uzyskanego 
rozkładu anatomicznego można wstępnie wnioskować, 
że na objętym badaniami obszarze grodu nie dokonywa-
no uboju zwierząt, skórowania i rozbioru tusz.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja na osadzie, 
gdzie odnotowano szczątki 7 gatunków zwierząt, tj. bydła, 
owcy/kozy, świni, konia, jelenia, psa i zająca. Najwięcej 
było szczątków bydła (29 fr.). Nieco mniej było fragmen-
tów kostnych małych przeżuwaczy, czyli owcy i kozy (20 
fr.). Na trzeciej pozycji odnotowano szczątki świni. Kolej-
ne gatunki wystąpiły w znacznie niższych liczbach. Były 
to zwierzęta niekonsumpcyjne bądź łowne, tj. szczątki 
konia (6 fr.), jelenia – Cervus elaphus (4 fr.), psa – Canis 
lupus f. domestica (3 fr.) i zająca – Lepus europaeus (1 fr.). 
Na osadzie odnotowano szczątki pochodzące z niekon-
sumpcyjnych części tuszy, szczególnie przeżuwaczy. Były 
to fragmenty czaszki, zębów oraz dalsze części kończyn 
i człony palcowe. Wskazuje to, że w warstwach i obiek-
tach zlokalizowanych na terenie osady znaleziono zarów-
no odpadki rzeźnickie, jak i pokonsumpcyjne. Dotyczyło 
to głównych gatunków hodowlanych. Pomimo niewielkie-
go zbioru szczątków, należy podkreślić, że na terenie ze-
społu osadniczego w Susku Nowym dominowały szczątki 
bydła i małych przeżuwaczy, co jest charakterystyczne dla 
ludności rolniczej. Bydło pełniło w tym czasie ważną rolę 
głównej siły pociągowej, a także dostarczyciela nawozu. 
W materiale z osady znaleziono cechy świadczące, że 
na jej obszarze dokonywano także podziału tuszy, a naj-
prawdopodobniej również uboju zwierząt. Niewątpliwie 
uzupełnienie diety mieszkańców Suska Nowego stanowi-
ło mięso dzikich zwierząt. Na terenie grodu znaleziono 
bowiem kość tura, natomiast w warstwach osady odno-
towano szczątki jelenia i zająca. Nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy w Susku jedzono koninę. Nie znaleziono 
śladów obróbki konsumpcyjnej na kościach. Nie można 
jednak wykluczyć możliwości, że na dzikie konie polowa-
no, a ich mięso jedzono. We wczesnym średniowieczu 
rozpowszechniony był również chów drobiu, co potwier-
dzają znalezione szczątki kury domowej, choć były to kości 
pojedyncze. Niewątpliwie trzymano w suskim kompleksie 
osadniczym również psy, których pojedyncze kości znale-
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ziono na osadzie. Świadczą o tym również znalezione na 
kościach innych zwierząt ślady ogryzania38.

Datowanie stanowisk  
osadniczych w Susku Nowym

Chronologię grodziska i osady (stan. 8) w Susku Nowym 
można wstępnie ustalić na podstawie datowania zabyt-
ków kultury materialnej oraz wyników analiz radiowęglo-
wych. Z tych pierwszych pod uwagę należy wziąć przede 
wszystkim fragmenty naczyń glinianych, ponieważ zarów-
no łyżwa kościana (ryc. 8B), jak i przęślik gliniany (ryc. 10) 
nie są bliżej datowane, natomiast kabłączek skroniowy 

38  Osypińska 2009a: 6-12. 

został znaleziony w pewnej odległości od zwartego ze-
społu osadniczego. Z terenu badanego skupiska osadni-
czego w Susku Nowym pochodzi zbiór 1147 fragmentów 
naczyń glinianych, z czego aż 1079 to ułamki z osady 
(ryc. 10; 14; 16), a tylko 68 z grodziska (ryc. 15). Na obu 
stanowiskach wystąpiły fragmenty z naczyń obtaczanych, 
o formach esowatych, dwustożkowatych i baniastych39. 
Formy te mają mniej lub bardziej wyodrębnioną szyjkę, 
a ich wylewy są najczęściej wychylone na zewnątrz. Mają 
ornament w postaci dookolnie rytych żłobków i rzadziej 
towarzyszących im zdobień dookolnej linii falistej oraz 
różnego rodzaju nacięć i stempelków. Przy produkcji tych 
naczyń używano domieszki schudzającej w postaci tłucz-

39  Klasyfikacja naczyń glinianych jest utrudniona z powodu braku 
zachowanych całych form naczyń (zob. Piekut 2010: 3). 

Ryc. 14. Susk Nowy, 
st. 8, gm. Rzekuń (osada). 
Fragmenty naczyń glinia-
nych (rys. K. Piekut; zbio-
ry IAE PAN Warszawa)
Fig. 14. Susk Nowy, 
site 8, Rzekuń communi-
ty (settlement). Pottery 
fragments (drawn by 
K. Piekut; IAE PAN War-
saw collection)

Ryc. 15. Susk Nowy, st. 6, gm. Rzekuń (grodzisko). Fragmenty naczyń glinianych (rys. K. Piekut; zbiory IAE PAN Warszawa). 
Fig. 15. Susk Nowy, site 6, Rzekuń community (stronghold). Pottery fragments (drawn by K. Piekut; IAE PAN Warsaw collection)
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Ryc. 16. Susk Nowy, st. 8, gm. Rzekuń (osada). Fragmenty naczyń glinianych (rys. K. Piekut; zbiory IAE PAN Warszawa)
Fig. 16. Susk Nowy, site 8, Rzekuń community (settlement). Pottery fragments (drawn by K. Piekut; IAE PAN Warsaw collection)
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nia oraz piasku, a wypalano w atmosferze utleniającej 
(ryc. 10; 14, 15). Do niedawna sądzono, że naczynia tego 
typu pojawiają się na Mazowszu i obszarach sąsiednich 
w 2. połowie X wieku. Ostatnio jednak, dzięki zespo-
łom naczyń datowanych metodą dendrochronologiczną 
z Mazowsza Starego, określa się ich występowanie już od 
przełomu IX i X wieku40. Na stanowiskach mazowieckich 
naczynia tego typu w ulepszonych nieco formach wy-
stępują do początku XIV wieku41. Formy naczyń z Suska 
Nowego na podstawie analogii do stanowisk z obszaru 
Mazowsza Starego oraz Ziemi Chełmińskiej, Dobrzyńskiej, 
Lubawskiej i Michałowskiej można aktualnie określić na 
czasy od początków X do końca XII wieku lub nawet po-
czątku XIII wieku42.

Druga z metod datowania, tj. metoda datowania ra-
diowęglowego (14C), polega na pomiarze proporcji mię-
dzy izotopami węgla 14C a izotopami trwałymi 12C i 13C. 
Możliwość błędu wynosi tu około 50 lat. Do datowania 
za pomocą metody radiowęglowej wytypowano 5 prób 
pochodzących ze zwęglonej podstawy konstrukcji drew-
nianej wału (obiekt D) (ryc. 12-13).

Wyniki ich analiz po kalibracji wskazują na daty od VI 
do X wieku, przy czym – zdaniem M. Krąpca – pod uwagę 
należy brać najmłodsze daty, to jest od 940 do 990 roku43 
(tabela 1). Datowanie na X wiek początków budowy gro-
du w Susku Nowym odpowiada chronologii początków 
innych wczesnośredniowiecznych grodów mazowieckich, 
datowanych metodą dendrochronologiczną44. 

40  Biermann i Dulinicz 2001: 195; Biermann 2005: 256-257. 
41  Trzeciecki 2009: 193-209. 
42  Por. Chudziak 1991: 115-124; Poliński 1996: 167-170; Dulinicz 
1997: 139; Grążawski 2002: 42-45, 57, 2009: 32, 45-46; Trzeciecki 
2009: 195-203. Tam też różne propozycje chronologiczne. 
43  Pierwsze trzy próby wydatował M. Krąpiec (zob. Krąpiec 2010: 
1-5; analizy radiowęglowe przeprowadzono w Laboratorium Datowań 
Bezwzględnych w Skale, a czwartą i piątą T. Goslar (2010: 1-3).
44  Por. Dulinicz 1997: 139; Dulinicz i Ważny 2004: 15-23; Biermann 
2005: 255; Bogucki, Malarczyk i Marczak 2005: 175; Jaskanis 2008: 99; 
Buko 2011: 258; Kalińska 2005: 7.

Podosie, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, 
woj. podlaskie, st. 1 (AZP 39-74/1) „Okop”

Grodzisko znajduje się na południe od ostatnich zabudo-
wań wsi Podosie, na leśnej polanie, w szerokiej i dawniej 
zabagnionej dolinie rzeki Ruziec. Obecnie dolina rzeki 
poprzecinana jest siecią kanałów melioracyjnych, które 
znacznie osuszyły teren, przez co dostęp do stanowiska 
jest tylko częściowo utrudniony, szczególnie w ciepłych 
porach roku (ryc. 17). Warownia ma kształt pierścienio-
waty o średnicy 80-85 m i składa się: z majdanu o śred-
nicy 20-25 m, trzech dookolnych rowów (fos), głębokości 
0,4-0,6 m od powierzchni majdanu i dwóch nasypów wa-
łów. Nasypy zostały częściowo zniwelowane przez właści-
ciela terenu przed 1976 rokiem. Obecnie są one równe 
wysokości majdanu (ryc. 18).

Grodzisko w Podosiu nie było do tej pory badane wy-
kopaliskowo. Informacje o nim przekazał do Muzeum 
w Łomży przed 1976 rokiem ówczesny dyrektor szkoły 
podstawowej w Uśniku, gm. Śniadowo – Henryk Dąbrow-
ski45. Pierwszym etapem prac terenowych na stanowisku 
były badania powierzchniowe przeprowadzone w listo-
padzie 2008 roku przez autora wraz z grupą studentów 
z Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Warszawie. W ich wyniku na grodzisku w Podosiu oraz 
w jego najbliższej okolicy nie odkryliśmy zabytków arche-
ologicznych pozwalających na przybliżenie jego chrono-
logii, jak również funkcji46.

Ponieważ prace te nie przyniosły zadowalających 
rezultatów postanowiliśmy przeprowadzić na stanowi-
sku badania wykopaliskowe, które wykonano w 2009 
roku. Pracami kierował autor pod merytoryczną opie-
ką dr. hab. Marka Dulinicza. W badaniach uczestniczyli 
również pracownicy IAE PAN Warszawa oraz studenci ar-
cheologii z Warszawy. Przebadano obszar o powierzchni 
67,5 m2 – wykop sondażowy o długości 45 m i szeroko-
ści 1,5 m, odchylony został o 40 stopni na wschód od 
linii północ – południe. Odchylenie spowodowane było 
przebiegiem granic lokalnych (inny właściciel terenu) 
oraz celowością założenia wykopu tak, aby przecinał on 
prostopadle wszystkie fosy i nasypy obiektu (ryc. 19). Ba-
dania miały na celu ustalenie chronologii obiektu poprzez 
rozpoznanie majdanu oraz nasypów i fos otaczających 
grodzisko.

Pierwszym etapem prac wykopaliskowych było zerwa-
nie darni. Następnie przystąpiono do eksploracji warstwy 
humusu (nr 1). Była to naturalna warstwa orna powstała 
w wyniku rolniczej eksploatacji terenu. Warstwa humusu 
w poszczególnych częściach wykopu nieznacznie różni-
ła się od siebie kolorem i wilgotnością. W obniżeniach 
terenowych na odcinkach 4-7 m, 17-21 m i 30-33 m, 
a więc w miejscach przebiegu fos warstwa była ciemniej-
sza, bardziej czarna i wilgotna, natomiast na pozostałych 
odcinkach humus miał barwę ciemnobrunatną (ryc. 20). 

45  Deptuła 1976: 166. 
46  Ościłowski 2008: 1-2. 

Nr próby Datowanie Prawdopodobieństwo
1 605-680 68,2 %
1 560-770 95,4 %
2 660-780 68,2 %
2 660-880 95,4 %
3 770-940 68,2 %
3 710-990 95,4 %
4 652-759 68,2 %
4 645-770 95,4 %
5 782-885 68,2 %
5 723-950 95,4 %

Tabela 1. Wyniki analiz radiowęglowych z grodziska  
w Susku Nowym
Table. 1. Results of the radiocarbon analysis of the strong-
hold at Susk Nowy



79Grody średniowieczneGo Mazowsza • Księga poświęcona pamięci Marka dulinicza

Jarosław ościłowski Badania archeologiczne grodzisk północno-wschodniego Mazowsza w latach 2008-2009

Ryc. 17. Podosie, st. 1, 
gm. Miastkowo. Zdjęcie 
lotnicze grodziska  
(fot. M. Gąsiński, 2010)
Fig. 17. Podosie, site 
1, Miastkowo community. 
Aerial photograph of the 
stronghold (photo by M. Gą-
siński in 2010)

Ryc. 18. Podosie, st. 1, gm. Miastkowo. Plan przestrzenny grodziska (wyk. P. Zagórski i P. Demczuk, 2008)
Fig. 18. Podosie, site 1, Miastkowo community. Spatial plan of the stronghold (executed by P. Zagórski and P. Demczuk in 2008)
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Ryc. 19. Podosie, st. 1, gm. Miastkowo. Plan warstwicowy grodziska (wyk. P. Zagórski i P. Demczuk, 2008). Kolor biały – odci-
nek 1-40 m wykopu badany do calca, kolor niebieski – odcinek 41-45 m wykopu badany do poziomu warstwy nr 3 (oprac. J. Ości-
łowski)
Fig. 19. Podosie, site 1, Miastkowo community. Contour plan of the stronghold (executed by P. Zagórski and P. Demczuk in 
2008). White colour – 1-40 m segment of the trench excavated to the sterile earth, blue colour – 41-45 m segment of the trench 
excavated to the level of layer 3 (elaborated by J. Ościłowski)

W pierwszym i trzecim zagłębieniu terenowym (fosa 3), 
na 4-7 i 30-33 m warstwa humusu miejscami dzieliła się 
na dwa poziomy, przy czym jej granice tylko częściowo 
były czytelne. Górny poziom warstwy był ciemniejszy, co 
wskazuje, że powstał niedawno, zapewne podczas prac 
rolnych. Wydaje się więc, że teren ten jest cały czas wy-
równywany. Warstwa zalegała na całej powierzchni wyko-

pu, jej miąższość wahała się od 20 do 40 cm. Pozyskano 
z niej 10 fragmentów naczyń glinianych, które wstępnie 
można datować na okres starożytny, czasy średniowiecza 
i nowożytności. Z warstwy nie pozyskano żadnych zabyt-
ków wydzielonych, natomiast w obniżeniu terenowym – 
fosie nr 3 – odnaleziono pojedyncze fragmenty węgla 
drzewnego. O warstwie niewiele można powiedzieć 
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Ryc. 20. Podosie, st. 1, gm. Miastkowo (grodzisko). Profil wykopu (rys. i oprac. J. Ościłowski)
Fig. 20. Podosie, site 1, Miastkowo community (stronghold). Section of the trench (drawn and elaborated by J. Ościłowski)

na podstawie odkrytego materiału archeologicznego, 
miejsca położenia, jak również warstw zalegających po-
niżej, można jedynie założyć, że warstwa humusu ciem-
nobrunatnego i czarnego była przynajmniej częściowo 
użytkowana w okresie funkcjonowania stanowiska. Po 
zdjęciu warstwy humusu ciemnobrunatnego i miejscami 
czarnego (nr 1), na odcinku 1-20 m wykopu zanotowa-
no następującą sytuację stratygraficzną: wystąpiły tutaj 
dwie piaszczyste warstwy: koloru kremowego (nr 5) i sza-
robrązowego (nr 4). Na odcinku od 1-3 m do 14-18 m 
zalegała pod humusem piaszczysta warstwa (nr 5) koloru 
kremowego, jej miąższość na odcinku 1-3 m wynosiła 
około 5 cm, natomiast na odcinku 14-18 m była znacznie 
szersza i wahała się od 12 cm do 23 cm. W tych miejscach 
zalegająca powyżej dolna część humusu brunatnego po 
odsłonięciu nie wysychała na profilach. Dodatkowo piasz-
czysta kremowa warstwa wystąpiła również pod warstwą 
szaro-brązowego piasku na odcinku 9-12 m, jej miąższość 
wynosiła 5 cm (ryc. 20). Warstwa nie zawierała zabytków 
archeologicznych, pod nią zalegały dwa obiekty – obiekt 
E i obiekt H. Na odcinku 3-13 m, pod ciemnobrunatnym 

humusem pojawiła się warstwa szaro-brązowego, miej-
scami rdzawego piasku (nr 4), dodatkowo warstwa wy-
stąpiła jeszcze na 1-3 m pod warstwą kremowego piasku 
(nr 5); jej miąższość wahała się od 5 cm do 25 cm. Na jej 
powierzchni nie zaobserwowano zabytków kultury ma-
terialnej, natomiast na granicy 11 i 12 m wykopu w jej 
stropie wystąpiło kilkanaście luźno ułożonych niewielkich 
kamieni (otoczaków), przy profilu północno-zachodnim 
skupionych razem. Nie był to jednak płaszcz kamienny 
nasypu wału, ponieważ szerokość tej konstrukcji wynosiła 
tylko 30 cm. Jak wyżej zaznaczono warstwa (nr 4) szaro-
brązowego piasku w kilku miejscach przemieszana była 
poziomami z piaszczystą warstwą koloru kremowego 
(nr 5), tzn. na 1-3 m znajdowała się pod nią, natomiast 
na 9-12 m nad nią. Może to wskazywać, że oba poziomy 
powstały w jednym okresie i mogą mieć ze sobą związek 
(ryc. 20). Moim zdaniem piaszczysta warstwa koloru sza-
ro-brązowego (nr 4) mogła zaistnieć w wyniku przemyć 
warstwy humusu zalegającej powyżej i pomarańczowego 
piasku calcowego znajdującego się poniżej warstwy. Pod 
warstwą zalegały dwa obiekty – obiekt F i obiekt G.
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