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Oddawana w ręce Czytelnika publikacja Grody średnio-
wiecznego Mazowsza jest poświęcona pamięci tragicz-
nie zmarłego dr. hab. Marka Dulinicza, profesora Pol-
skiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Powstała ona z inicjatywy 
Instytutu Archeologii UKSW i Instytutu Archeologii i Etno-
logii PAN. W przygotowaniu jej wzięli udział nauczyciele, 

współpracownicy i uczniowie Profesora, poruszając te-
matykę szczególnie bliską Jego zainteresowaniom badaw-
czym – średniowiecznych dziejów Mazowsza, a zwłaszcza 
osadnictwa grodowego tego regionu.

Magdalena Żurek i Małgorzata Krasna-Korycińska

Dr hab. Marek Dulinicz (10 maja 1957 – 6 czerwca 2010)
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W dniu 6 czerwca 2010 r. zginął tragicznie w wypadku sa-
mochodowym, wraz z Małżonką, dr hab. Marek Dulinicz, 
zastępca do spraw naukowych, a zarazem jeden z najbliż-
szych współpracowników dyrektora Instytutu Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego na-
gła i niespodziewana śmierć wstrząsnęła środowiskiem 
naukowym w kraju i za granicą. Dopiero teraz, gdy Go za-
brakło, można zrozumieć, jak wiele z Jego działalności na-
ukowej, organizacyjnej, dydaktycznej i wydawniczo-edy-
torskiej, prowadzonej zarówno na gruncie krajowym, jak 
i zagranicznym, pozostaje do zagospodarowania. Aż dziw, 
że wszystko to mógł robić jeden człowiek.

Marek Dulinicz był silnie zaangażowany w przygotowa-
nie kompleksowych reform mających na celu przystoso-
wanie Instytutu do realizacji zadań w nowych warunkach 
funkcjonowania nauki polskiej. Wymagały one nie tylko 
dodatkowego czasu, dużej wiedzy, ale i niejednokrotnie 
podporządkowania życia osobistego sprawom Instytutu. 
Na każdym odcinku tych działań radził sobie znakomi-
cie. Był perfekcyjnym administratorem, kompetentnym 
urzędnikiem, ale nade wszystko badaczem o renomie 
europejskiej. Nigdy nie odmawiał podjęcia kolejnych 
obowiązków, gdy zachodziła taka potrzeba. Tak było gdy 
zdecydowaliśmy o podjęciu realizacji nowej, wyznacza-
jącej przyszłościowe ścieżki działalności Instytutu, umo-
wy zawartej z władzami Radomia na interdyscyplinarne 
badania archeologiczne, a następnie pomoc merytorycz-
ną w przygotowaniu i re alizacji projektu Skansen i park 
archeologiczny w dolinie rzeki Mlecznej w Radomiu. To 
właśnie na Marku Duliniczu – wybitnym badaczu Mazow-
sza – ciążyć miał przez kolejne lata trud koordynacji tego 
wielkiego przedsięwzięcia.

Intensywnie kształcił następców. Cieszyliśmy się, że 
wspólne seminarium doktorskie prowadzone od kilku lat 
w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN wydaje w roku 
bieżącym obfity plon w postaci wielu prac doktorskich 
przygotowanych przez jego uczestników. Żartowaliśmy, że 
właściwie teraz można by je już zamknąć, ponieważ speł-
niło swoje zadanie. Nikt nie przewidział, że rozwiązanie 
będzie tak szybkie, tragiczne i ostateczne, i że nastąpi na 
dwa dni przed zaplanowanym przed wakacjami ostatnim 
spotkaniem z doktorantami.

Marek Dulinicz urodził się 10 maja 1957 r. w Warsza-
wie. W 1975 r. ukończył szkołę średnią i w tym samym 
roku rozpoczął studia w ówczesnej Katedrze Archeologii 
Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ukończył je w 1980 r., uzyskując stopień 
magistra na kierunku archeologia Polski, na podstawie 
pracy Osadnictwo późnego okresu wpływów rzym-
skich i wczesnego średniowiecza w Polsce południowo-
-wschodniej, której promotorem był prof. dr hab. Witold 
Hensel.

W latach 1980-1984 był słuchaczem Studium Dokto-
ranckiego przy Instytucie Historii Kultury Materialnej (da-
lej: IHKM; od 1992 r. Instytut Archeologii i Etnologii, dalej: 
IAE) Polskiej Akademii Nauk (dalej: PAN) w Warszawie. 
Już wówczas był związany z Zakładem Epoki Metali (od 
1990 r. Zakład Archeologii Mazowsza i Podlasia) IHKM, 
którego kierownik – prof. dr hab. Wojciech Szymański – 
był Jego opiekunem naukowym. Od lipca 1984 r. Marek 
Dulinicz został zatrudniony w Instytucie jako pracownik 
etatowy.

W marcu 1988 r. obronił pracę doktorską pt. Procesy 
osadnicze na Mazowszu (od młodszego okresu przedrzym-
skiego po wczesne średniowiecze), napisaną pod kierun-
kiem prof. dr. hab. Wojciecha Szymańskiego, a w kwietniu 
tego roku Rada Naukowa IHKM PAN nadała Mu stopień 
doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii.

W latach 1984-1987 był zatrudniony w IHKM PAN na 
stanowisku asystenta, a od 1988 r. – adiunkta. W lutym 
2002 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk 
humanistycznych w zakresie archeologii na podstawie do-
robku naukowego i pracy Kształtowanie się Słowiańszczy-
zny północno-zachodniej. Studium archeologiczne [58]1 

i w tym samym roku uzyskał tytuł docenta w Instytucie 
Archeologii i Etnologii PAN.

W 1993 r. pełnił obowiązki zastępcy kierownika Zakła-
du Archeologii Mazowsza i Podlasia IAE, a w latach 1994-
2002 był kierownikiem tego Zakładu. W latach 1997-2008 
wykładał w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku. W 2003 r. został zastępcą dyrekto-

1  Numery w nawiasach kwadratowych oznaczają numery pozycji 
bibliograficznych w zamieszczonej niżej Bibliografii prac Marka Du-
linicza.
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ra IAE PAN do spraw naukowych i funkcję tę pełnił aż do 
swojej tragicznej śmierci. Od roku 2009 do chwili śmierci 
prowadził wykłady na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie zatrudniony został na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Imponująca była rozległa działalność badawcza Mar-
ka Dulinicza, i to zarówno terenowa, jak i gabinetowa. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół 
węzłowych problemów polskiego [np. 17, 29, 32, 39, 41, 
42, 50, 51, 54, 55, 59, 62, 74, 78, 81, 90, 91, 92, 97, 104, 
108, 109] i środkowoeuropejskiego [33, 34, 36, 65, 77] 
średniowiecza. Dotyczyły zwłaszcza zagadnień zasiedlania 
Europy środkowej przez społeczności słowiańskie i wcze-
snych etapów ich rozwoju. Już jako słuchacz Studium 
Doktoranckiego, a następnie jako pracownik IHKM, Ma-
rek Dulinicz brał aktywny udział w badaniach archeolo-
gicznych prowadzonych przez Instytut, początkowo jako 
członek zespołów ba dawczych (przede wszystkim sta-
nowisk ze starszych faz wczesnego średniowiecza w Ra-
dzikowie, pow. płoński, i w Wyszogrodzie, pow. płocki, 
także w Haćkach, pow. bielsko-podlaski), później – tak-
że jako samodzielnie nimi kierujący (Kruszczewo, pow. 
płocki [30]). W sumie w latach 1980-1987 uczestniczył 
w pracach wykopaliskowych na kilkunastu stanowiskach 
archeologicznych badanych przez IHKM.

Następnie kierował pracami Mazowieckiej Ekspedycji 
Archeologicznej IHKM, która w latach 1988-1991 przepro-
wadziła kompleksowe badania mikroregionu osadniczego 
w okolicy Płocka, przede wszystkim rozpoznając wykopa-
liskowo 10 stanowisk (najważniejsze z nich – w Słupnie, 
Szeligach, Wykowie, pow. płocki). W 1998 r. rezultaty 
tych badań zostały opublikowane w osobnej monografii 
[40, 44-49]. Wielokrotnie brał udział w prowadzonych na 
Mazowszu i Podlasiu badaniach powierzchniowych w ra-
mach projektu Archeologiczne Zdjęcie Polski (około 20 
arkuszy). Początkowo był tylko uczestnikiem tych prac, 
później – kierownikiem i autorem opracowań ich wyni-
ków. Od 1994 r. kierował kolejnymi badaniami terenowy-
mi Zakładu Archeologii Mazowsza i Podlasia IAE. Od tegoż 
roku po rok 1999 wraz z prof. dr. hab. J. Henningiem reali-
zował program badań sondażowych wybranych grodzisk 
mazowieckich w celu zdobycia materiałów do weryfikacji 
ich datowania metodą dendrochronologii. W 1996 r. był 
koordynatorem mazowieckiej części Programu Badań Za-
mawianych Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, w la-
tach 1998-2000 kierował programem badań związanych 
z ratowaniem dziedzictwa kulturowego wschodniego 
Mazowsza, głównie wykopaliskami na grodzisku w Husz-
lewie, pow. łosicki [79]. W 2000 r. wspólnie z dr. Felixem 
Biermannem, stypendystą Fundacji im. Alexandra von 
Humboldta w Polsce, przeprowadził badania wykopali-
skowe na terenie dużej osady wczesnośredniowiecznej 
w Bocheniu, gm. Łowicz [61, 64, 68].

Uczestniczył również w latach 1985-1988 w badaniach 
wykopaliskowych za granicą, przede wszystkim na stano-
wiskach datowanych na wczesne średniowiecze (Kosel 

w północnych Niemczech oraz Delft w Holandii), ale także 
starszych (Kolhorn, osada neolityczna, Holandia).

W latach 1998-2008 realizował projekt Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN pt. Słowianie jako element 
mozaiki kulturowej średniowiecznej Europy, zwieńczo-
ny licznymi publikacjami, w tym książkowymi [56, 58, 
65, 77, 80, 82, 87, 96, 98, 99, 103], a w 2007-2008 r. 
kierował projektem Wzgórze Krasino, wykonywanym 
przez IAE PAN we współpracy z Muzeum Mazowieckim 
w Płocku, obejmującym badania wykopaliskowe i studia 
nad obrządkiem pogrzebowym na ziemiach polskich we 
wczesnym średniowieczu [107]. Począwszy od 2009 r. był 
koordynatorem badań inter dyscyplinarnych na terenie 
parku „Mleczna” w Radomiu, w których skład wchodzą 
prace wykopaliskowe, kwerendy źródłowe oraz badania 
geofizyczne i paleograficzne, a także współorganizato-
rem, wraz z prof. dr hab. Andrzejem Buko, seminarium 
naukowego Radom. Korzenie miasta i regionu (Radom, 
9 listopada 2009 r.) podsumowującego pierwszy etap 
badań. W 2010 r. koordynował współpracę między IAE 
PAN, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskie-
go i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie dotyczącą badań w Radomiu oraz prace 
wynikające z umowy między IAE PAN a miastem i Gminą 
Radom.

Do poszerzenia zakresu wiedzy i działalności badaw-
czej Marka Dulinicza przyczyniły się liczne zagraniczne 
wyjazdy naukowe: m.in. w latach 1989-1991, 2001 i 2002 
był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta 
(Institut für Ur-und Frühgeschichte, Christian Albrecht 
Universität w Kilonii, a w 2001 r. Seminar für Ur-und Früh-
geschichte, Ernst Moritz Arndt Universität w Greifswal-
dzie), w 1995-1996 r. – stypendystą Konferencji Rektorów 
Akademii Nauk Krajów Związkowych Niemiec (Seminar 
für Vor-und Frühgeschichte, Johann Wolfgang Goethe 
Universität we Frankfurcie nad Menem), w 1996 r. prze-
bywał w Szwecji (Królewska Szwedzka Akademia Nauk 
i Literatury), ponadto w latach 1991-2009 w czasie krót-
kich pobytów naukowych w Kilonii, Berlinie, Frankfurcie 
nad Menem, Lipsku, Magdeburgu, Wiedniu, Lublanie, 
Zagrzebiu, Nitrze i in. prowadził studia nad historią i ar-
cheologią Europy środkowej i południowej (V-XIII w.). 
Wynikiem tych kontaktów był udział Marka Dulinicza 
w różnych polsko-niemieckich projektach badawczych, 
np. w latach 1994-1999, wraz z prof. dr. hab. J. Hennin-
giem, kierował programem badań wykopaliskowych doty-
czących średniowiecznej historii Mazowsza (program ten 
był realizowany przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
oraz Seminar für Vor-und Frühgeschichte, Johann Wol-
fgang Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem). 
W latach 2000-2001, wspólnie z dr. F. Biermannem, kie-
rował międzynarodowym programem Archeologiczne 
badania wczesnosłowiańskiego osadnictwa w dorzeczu 
środkowej Wisły, współfinansowanym przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację im. Alexandra 
von Humboldta i Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
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Marek Dulinicz brał także aktywny udział w konferen-
cjach krajowych i zagranicznych, wygłaszając referaty 
poświęcone różnym zagadnieniom z zakresu archeologii 
wczesnego średniowiecza, np. w latach 1992-2009 wy-
głosił kilkadziesiąt referatów m.in. w Bambergu, Berlinie, 
Frankfurcie nad Menem, Greifswaldzie, Kilonii, Lipsku, 
Neubrandenburgu, Magdeburgu, St. Petersburgu, Nitrze, 
Zadarze.

Kolejnym dużym działem aktywności Marka Dulini-
cza była jego działalność dydaktyczna, zapoczątkowana 
w 1995/1996 r. wykładami i ćwiczeniami pt. Ausgrabun-
gen und Funde zur Frühgeschichte auf dem Gebiet Polens 
w Seminar für Vor-und Frühgeschichte (Johann Wolfgang 
Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem). W la-
tach 1997-2008 wygłaszał wykłady i prowadził ćwiczenia 
na tematy: 1. Archeologia wczesnego średniowiecza, 
2. Prahistoria ziem polskich, 3. Kultury pradziejowe na 
ziemiach polskich, 4. Historia wojskowości, na wydziale 
Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku, tam też w latach 2001-2008 pro-
wadził seminarium archeologiczne. W latach 1999-2001 
miał wykłady pt. Archaeologia militaris slavica w Insty-
tucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, w 2001 
r. – wykłady i ćwiczenia na temat Frühmittelalterliche Ar-
chäologie auf dem Gebiet Polens w Lehrstuhl für Vor- und 
Frühgeschichte Uniwersytetu w Greifswaldzie, a w latach 
2002-2010, wspólnie z prof. dr. hab. Andrzejem Buko, 
seminarium doktorskie z zakresu archeologii i historii 
średniowiecza, w IAE PAN. Od 2009 r. miał też wykłady 
nt. Archeologia wczesnego średniowiecza ziem polskich 
oraz prowadził seminarium magisterskie, seminarium 
licencjackie i konwersatorium Podstawy nauk o środowi-
sku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.

Marek Dulinicz był również aktywnym członkiem róż-
nych organizacji i redakcji wydawnictw naukowych: od 
2003 r. – Rady Naukowej IAE PAN, od tego roku człon-
kiem (w latach 2003-2007 także sekretarzem) Komitetu 
Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I Nauk Społecz-
nych PAN, od 2007 r. – członkiem Prezydium tego Komi-
tetu, w latach 2003-2007 – członkiem Rady Naukowej 
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, 
od 2007 r. – członkiem Rady Programowej Muzeum Ma-
zowieckiego w Płocku. Był zastępcą redaktora serii Ar-
cheologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały (od 
2005 r.) i redaktorem większości tomów (t. 1: 1998; t. 3: 
2005; t. 4: 2006). Od 2006 r. był redaktorem serii Polskie 
Badania Archeologiczne i od tego roku członkiem Rady 
Redakcyjnej serii Studien zur Archäologie Europas, od 
2007 r. – Rady Redakcyjnej rocznika „Światowit”.

Jest autorem 112 prac publikowanych zarówno w Pol-
sce, jak i za granicą (zob. niżej Bibliografię prac Marka 
Dulinicza).

Marka Dulinicza zapamiętamy jako człowieka bardzo 
pracowitego, pogodnego, szukającego optymalnych roz-
wiązań w sprawach trudnych, zawsze zrównoważonego, 
a zarazem konsekwentnego, przedstawiającego w rze-
czowy sposób również racje odmienne. Był człowiekiem 
wielkiej kultury osobistej.

Powiada się, że nie ma ludzi niezastąpionych. W tym 
przypadku trudno zgodzić się z tą opinią. Pozostaje żywe 
wspomnienie o Uczonym, Koledze, Współpracowniku, 
wychowawcy młodego pokolenia polskich archeologów, 
a nade wszystko pamięć o bogatych i trwałych dokona-
niach tego nagle przerwanego, zbyt krótkiego życia2.

2  Przedruk za zgodą autorów z minimalnymi skrótami za Archeolo-
gia Polski 55 (2010): 8-13.

Marek Dulinicz  
(10th May 1957 – 6th June 2010)

Dr hab. Marek Dulinicz, a researcher at the Institute of 
Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sci-
ences, deputy director of the Institute for scientific af-
fairs, Professor at the Cardinal Stefan Wyszyński Univer-
sity in Warsaw and lecturer in the Aleksander Gieysztor 
Pułtusk Academy of Humanities, specialist on Early Me-
dieval European archaeology and especially the archae-
ology of Western Slavs, died together with his wife in 
a car accident on 6 June 2010. Marek Dulinicz had been 
part of the Institute of Archaeology and Ethnology (until 
1991 the Institute of the History of Material Culture) of 
the Polish Academy of Sciences for thirty years, having 
joined the staff right after receiving his diploma from the 
University of Warsaw on the grounds of an MA study on 
Settlement in the late period of Roman influences and 

Early Middle Ages in south-eastern Poland supervised 
by Prof. Dr. Witold Hensel. He was first associated with 
the Institute as a PhD candidate (in 1980-1984), and rose 
to full-time employment in 1984. In 1988 he obtained 
his doctoral degree for the dissertation in the field of 
archaeology on Settlement processes in Masovia (from 
the younger Pre-Roman period until the Early Middle 
Ages), written under the supervision of Prof. Dr. Wojciech 
Szymański. In 2002, he received a habilitation degree in 
archaeology (his habilitation book was devoted to The 
emergence of northwestern Slavdom. Archaeological 
study [58]1).

In 1994-2002, Marek Dulinicz headed the Institute’s 
Department of the Archaeology of Masovia and Podla-
chia; in 2003, he was nominated deputy director of the 
Institute for scientific affairs (a post which he held until 

1  The numbers in parentheses refer to items in the Bibliography of 
Marek Dulinicz, included below.
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his tragic death), remaining a constant source of well 
considered support for the Institute’s Director in diffi-
cult matters. In 1997-2008, he lectured at the Alexander 
Gieysztor Pułtusk Academy of Humanities and in 2009 
he joined the professorial staff of the Cardinal Stefan 
Wyszyński University in Warsaw.

Both his field and office research were impressive to 
say the least. Marek Dulinicz’s research interests were 
concentrated around key issues of the Middle Ages in 
Poland (mainly Masovia and Podlachia [17, 29, 32, 39, 
41, 42, 50, 51, 54, 55, 59, 62, 74, 78, 81, 90, 91, 92, 97, 
104, 108, 109]) and central Europe [33, 34, 36, 65, 77]. 
He was a member or head of research teams and author 
of comprehensive reports on excavations conducted on 
several dozen archaeological sites, mainly in Masovia [40, 
44-49, 61, 64, 68, 79]; among others, in 1987-1991, he di-
rected the work of the Masovian Archaeological Expedi-
tion of the Institute of the History of Material Culture, in 
1996 he coordinated the Masovian part of the Research 
Program Poland in the Days of the Gniezno Assembly, 
and in 1998-2000 he headed research connected with 
rescuing the cultural heritage of eastern Masovia. Some 
of these projects were carried out in association with 
other institutions, including ones abroad. One should 
mention the Krasino Hill project, which M. Dulinicz di-
rected in 2007-2008 and which was carried out by the 
Institute of Archaeology and Ethnology in cooperation 
with the Muzeum Mazowieckie in Płock; a joint project 
co-directed in 1994-1999 with Prof. Dr. J. Henning (within 
the framework of a cooperation agreement between the 
Institute and the Seminar für Vor- und Frühgeschichte of 
the Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am 
Main), aimed at, among others, archaeological verifica-
tion of Early Medieval strongholds in Masovia; finally, in 
2000-2001, the program Archeological research on early 
Slavic settlement in the Middle Vistula basin, co-financed 
by the Polish-German Cooperation Foundation, the Alex-
ander von Humboldt Foundation and the Institute, which 
M. Dulinicz directed together with Dr. Felix Biermann. In 
2009, the Institute signed an agreement with the town 
and community of Radom to conduct interdisciplinary 
archaeological research connected with the project 
Open-air museum and archaeological park in the valley 
of the Mleczna River in Radom. The coordination of this 
substantial undertaking was to have been Dulinicz’s ma-
jor task in the coming years.

Other research projects included, among others, in 
1998-2008 the Institute’s Slavs as an ele ment of the Me-
dieval European cultural mosaic, engendering numerous 
publications, including books [56, 58, 65, 77, 80, 82, 87, 
96, 98, 99, 103].

Marek Dulinicz was also actively involved in prepar-
ing comprehensive reforms that were to adapt the Insti-
tute to the new conditions set before Polish science. He 
never refused new responsi bilities whenever the situ-

ation demanded, despite the demands that this placed 
on his time.

Marek Dulinicz was part of the international schol-
arly circuit from the very beginning. In 1989-1991, 2001 
and 2002, he held scholarship grants from the Alexan-
der von Humboldt Foun dation and in 1995-1996 he was 
a scholarship holder of the Conference of Rectors of 
Science Academies in Germany’s Federation Lands; he 
frequently visited scholarly centers abroad, in Germany, 
Austria, Slovakia and in countries of southern Europe. He 
combined research with lectures and student classes (in 
1995/1996 at the Seminar für Vor-und Frühgeschichte 
of the Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt 
am Main, in 2001 at the Lehrstuhl für Vor-und Frühge-
schichte of the Ernst Moritz Arndt Universität in Greif-
swald). Lecturing for students was also an intensive field 
of activity for Marek Dulinicz in Poland: at the Aleksander 
Gieysztor Pułtusk Academy of Humanities (1997-2008), 
the Institute of Archaeology of the University of Warsaw 
(1999-2001), the Cardinal Stefan Wyszyński University in 
Warsaw (from 2009 until his death); together with Prof. 
Dr. Andrzej Buko, he supervised a doctoral seminar in the 
archaeology and history of the Middle Ages run by the 
Institute of Archaeology and Ethnology (2002-2010).

Marek Dulinicz was an active member of various or-
ganizations and scientific editorial boards: from 2003 of 
the Institute’s of Archaeology and Ethnology Scientific 
Council, from the same year member (in 2003-2007 he 
was also secretary) of the Committee for Pre-and Proto-
historic Sciences of the Social Sciences Department I of 
the Polish Academy of Sciences, from 2007 member of 
the Committee’s presidium, in 2003-2007 member of the 
Scientific Council of the State Archaeological Museum in 
Warsaw, from 2007 member of the Program Council of 
the Mazowieckie Museum in Płock. He was deputy edi-
tor of the series Archeologia Mazowsza i Podlasia. Stu-
dia i Materiały (Archaeology of Masovia and Podlaquia. 
Studies and Materials; from 2005) and editor of most 
of the volumes (vol. 1: 1998; vol. 3: 2005; vol. 4: 2006). 
From 2006 he was also editor of the series Polskie Bada-
nia Archeologiczne (Polish Archaeological Research) and 
from the same year member of the Editorial Council of 
the Studien zur Archäologie Europas series.

He is the author of 112 publications, published both in 
Poland and abroad (see bibliography below).

Marek Dulinicz was a prudent and industrious man, 
searching for optimal solutions to difficult problems, 
a perfect administrator, but foremost a researcher of Eu-
ropean standing. We shall remember Him as a Scholar, 
Colleague, Associate, teacher of a generation of young 
Polish archae ologists and a man whose lifetime achieve-
ment and extensive plans for the future were rudely in-
terrupted by an untimely and tragic death.

Translated by Iwona Zych
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1  Przedruk za zgodą autorów za Archeologia Polski 55 (2010): 14-
21.
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Niewielu jest badaczy, których zainteresowania naukowe 
znajdowałyby tak wyraziste i konsekwentne odbicie w pu-
blikacjach, jak w przypadku Marka Dulinicza. W dorobku 
naukowym tego autora wydzielić można dwa wiodące 
nurty zainteresowań. Pierwszy z nich stanowią kwestie 
odnoszące się do szeroko rozumianej kultury Słowian we 
wczesnym średniowieczu. Zwieńczeniem tego kierunku 
badań była praca habilitacyjna o kształtowaniu się Sło-
wiańszczyzny północno-zachodniej, wydana w 2001 ro-
ku1. Zamyka ona określony etap, ale nie kres zaintereso-
wań tą problematyką. Z biegiem lat wachlarz zagadnień 
ulegał bowiem stopniowemu rozszerzeniu, co dokumen-
tują kolejne publikacje, a nade wszystko niedokończona, 
przygotowywana do druku tuż przed tragiczną śmiercią 
monografia Zachodnie i południowe obrzeża świata sło-
wiańskiego.

Drugim nurtem zainteresowań, któremu badacz ten 
pozostał wierny do końca, pozostawały dzieje wczesno-
średniowiecznego Mazowsza. Można bez przesady po-
wiedzieć, że nikt inny nie był tak głęboko zaangażowany 
w najdawniejszą historię regionu. Do realizacji tych zadań 
potrafił on skupić wokół siebie pokaźną grupę młodszych 
pracowników naukowych Instytutu Archeologii i Etnolo-
gii PAN oraz badaczy reprezentujących ośrodki muzealne 
i konserwatorskie Mazowsza. Tak konstruowane zespoły 
badawcze podejmowały kluczowe dla dziejów regionu 
zadania badawcze. Krystalizowaniu i ugruntowaniu tych 
zainteresowań służyło prowadzone wspólnie z autorem 
niniejszego artykułu międzyinstytucjonalne seminarium 
doktorskie wczesnego średniowiecza Instytutu Archeolo-
gii i Etnologii PAN oraz Instytutu Archeologii UW. W cią-
gu ostatniej dekady ukształtowała się w obrębie naszego 
seminarium wspólnota zainteresowań, która w części 
dotyczącej Mazowsza średniowiecznego skupiona była 
wokół niekwestionowanego lidera, mającego wybitne 
predyspozycje dydaktyczne oraz szerokie uznanie na ni-
wie krajowej i europejskiej.

Predyspozycje do pracy zespołowej w kontekście sze-
roko rozumianych studiów osadniczych uwidoczniły się 
już w najwcześniejszych publikacjach Marka Dulinicza, 
sięgających początku lat 80. XX wieku. Doskonałym po-

1  Dulinicz 2001c.

ligonem badawczym okazały się prowadzone wówczas 
z ramienia Instytutu Historii Kultury Materialnej (dziś In-
stytut Archeologii i Etnologii PAN) prace wykopaliskowe 
na wczesnośredniowiecznym zespole osadniczym w Wy-
szogrodzie. Elementem tych prac były nowatorskie, jak 
na owe czasy, metody badawcze. Dotyczy to m.in. wpro-
wadzonej w Polsce do praktyki metody fosforanowej. 
Przypomnijmy w tym miejscu, że obecność tego składni-
ka w glebie łączy się najczęściej z występowaniem stref 
antropogenicznych, wywołanych najczęściej hodowlą 
zwierząt domowych, które pozostawiały po sobie bogaty 
w fosfor nawóz. Pozwala to na wydzielenie zróżnicowa-
nych stref aktywności osadniczych w obrębie osiedla, 
wykrywanie ich zaplecza osadniczego oraz szerzej – iden-
tyfikację w terenie nieznanych wcześniej stanowisk ar-
cheologicznych. Zastosowana na stanowisku 2a (Drwały) 
w Wyszogrodzie opisywana metoda była interesującym 
przyczynkiem do sformułowania wniosków na temat stref 
użytkowania terenu w przeszłości2.

Metodyczny aspekt badań znalazł rozwinięcie wkrót-
ce potem w kolejnych latach. Rozwijane z powodzeniem 
w Europie w latach 80. XX wieku metody próbkowania 
w badaniach osadniczych owocowały wdrożeniem do 
praktyki metody reprezentacyjnej. Poligonem doświad-
czalnym pozostawał nadal kompleks osadniczy w Wy-
szogrodzie. Punktem wyjścia podejmowanych wówczas 
analiz była gęstość występowania ceramiki na powierzch-
ni terenu, uzupełniona strategią próbkowania losowego 
oraz testowymi badaniami wykopaliskowymi. Na tej 
podstawie podjęto próbę określenia miejsc występowa-
nia warstw kulturowych, tym samym wyznaczenia granic 
osady (ryc. 1).

W opisywanych analizach wykorzystano na szerszą 
skalę programy komputerowe służące określaniu mini-
malnej liczby punktów, optymalnej wielkości próby oraz 
rozkładów statystycznych danych. Zastosowanie tej meto-
dy wpływało korzystnie na efektywność prac terenowych, 
poprzez wyeliminowanie obszarów jałowych kulturowo. 
Uzyskane wówczas wyniki były wielokrotnie prezentowa-
ne zarówno w kraju, jak i za granicą3.

2  Brzeziński, Dulinicz i Kobyliński 1983; Brzeziński et al. 1984. 
3  Brzeziński et al. 1985.
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Przedstawione przykłady z lat 80. XX wieku ilustrują 
pierwszy etap zainteresowań badawczych Marka Dulini-
cza archeologią wczesnośredniowiecznego Mazowsza, 
kiedy to postrzegalna jest jego fascynacja zaawansowa-
nymi metodami badań osadniczych. Obiekty osadnicze 
jako takie na tym etapie badań zdają się być czymś wtór-
nym, w stosunku do priorytetu metody. Tego typu inicja-
tywy wymagały pracy zespołowej i interdyscyplinarnej. 
W kolejnych latach Marek Dulinicz daje się poznać jako 
badacz samodzielny, nie unikający analiz źródłowych, ale 
i nie stroniący od cząstkowych podsumowań. Widoczne 
jest to na przykładzie obszernego artykułu dotyczącego 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego obszaru dzisiejszej 
Warszawy4. Jest to obszerne podsumowanie ówczesne-
go stanu wiedzy, poczynając od najstarszych znalezisk 
kultury wczesnosłowiańskiej, wskazujących na zasiedle-
nie terenów dzisiejszego miasta już w progu wczesnego 
średniowiecza. Istotnym ograniczeniem wnioskowania 
tamtych lat był wszakże brak czytelnych kontekstów 
archeologicznych znalezisk. W artykule znalazły się też 

4  Dulinicz 1987.

istotne uwagi na temat domniemanej dwuczłonowości 
grodziska w Bródnie Starym i jego dwufazowości. Zda-
niem Dulinicza, przyjmowana chronologia początków ze-
społu osadniczego w Bródnie Starym poddana winna być 
krytycznej weryfikacji, gdyż starszy – IX-wieczny horyzont 
zespołu osadniczego wydaje się godny dyskusji5. Innym 
wątkiem omawianej pracy są interesująco przedstawione 
uwarunkowania środowiskowe osadnictwa terenu War-
szawy. Tematyka ta wyznacza zarazem kierunek nowych 
doświadczeń badawczych, które w dalszych latach odgry-
wać miały znaczącą rolę6.

W 1988 roku M. Dulinicz opublikował wraz z L. Łoź-
nym artykuł na temat cech obrządku pogrzebowe-
go. Poligonem doświadczalnym stało się XI-wieczne 
cmentarzysko szkieletowe w Końskich koło Radomia7. 
Przedmiotem analizy było 171 pochowków, dla któ-
rych porównywano wybrane cechy, takie jak płeć i wiek 
zmarłego, orientacja, wyposażenie i formy konstrukcji 

5  Dulinicz 1987: 129.
6  Dulinicz 1987.
7  Dulinicz i Łoźny 1988.

Ryc. 1. Wyszogród-Drwały, osada 2A. Plan stanowiska z naniesionymi wykopami archeologicznymi i zaznaczonymi granicami 
stanowiska. Punkty zaciemnione oznaczają miejsca z warstwa kulturową (wg Brzeziński et al. 1985)
Fig. 1. Wyszogród-Drwały, site 2A. Plan of the site with archaeological trenches and marked boundaries of the site. Places 
with cultural layers marked with dark points (after: Brzeziński et al. 1985)
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grobów. Zmienne te zliczano, obliczając współczynnik 
siły związku dwu cech. Dla niektórych zmiennych (np. 
różnych kategorii ozdób) zastosowano dodatkowo skalę 
punktową. Tak przeprowadzone analizy (ryc. 2) ujawniły 
wszakże trudności interpretacyjne badanych współzależ-
ności. Sformułowano natomiast tezę o nikłym wpływie 
ideologii chrześcijańskiej na obszar badanego cmentarza 
oraz o czytelnym obrazie synkretyzmu tamtejszej obrzę-
dowości sepulkralnej.

W kolejnym roku Marek Dulinicz powraca do problema-
tyki badań osadniczych i ich aspektów metodycznych. Tym 
razem przedmiotem zainteresowań było porównanie wa-
runków środowiskowych i sposobu wykorzystania środo-
wiska przez człowieka do analizy procesów osadniczych8. 
Konfrontowano dane Archeologicznego Zdjęcia Polski dla 
stanowisk Wyżyny Płockiej w 6 odcinkach chronologicz-
nych, obejmujących stanowiska kultury wielbarskiej. Na 
tej podstawie sformułowano wnioski o wpływie środowi-
ska naturalnego na zmiany charakteru osadnictwa.

W tym samym roku opublikowano wyniki badań ra-
towniczych osady wczesnośredniowiecznej w Zdziarce 
(woj. płockie). Analizowane obiekty, datowane na okres 
XI-XII wieku próbowano połączyć z szeroko rozumianym 
zapleczem osadniczym i ekonomicznym klasztoru w Czer-
wińsku9.

W 1992 roku ukazało się obszerne opracowanie, 
w którym podjęto próbę oceny stanu badań nad osad-
nictwem wczesnośredniowiecznym na Mazowszu10. Pod-
stawę oceny stanowiło około 500 stanowisk archeolo-
gicznych, z czego dla ponad połowy analizowanych byty 

8  Dulinicz i Kobyliński 1991a.
9  Dulinicz i Kobyliński 1991b.

10  Dulinicz 1992a.

to określenia intuicyjne. Uznano, że przyjętym kryteriom 
oceny odpowiadało nieco ponad 11% analizowanych sta-
nowisk. Najlepiej rozpoznane zostały grodziska, których 
stan rozpoznania, w przeciwieństwie do osad otwartych, 
pozostaje niewystarczający. W omawianej pracy znaleźć 
można uwagi na temat topografii badanych stanowisk, 
ich związków z siecią rzeczną oraz wstępną próbę wy-
dzielenia zasięgu najstarszych mazowieckich organiza-
cji plemiennych określonych tam mianem „drohickiej”, 
„płockiej” i „łęczyckiej”.

Równolegle powstawały opracowania monograficzne 
wybranych stanowisk. Dobrym przykładem jest wydany 
w tym samym roku artykuł o wynikach badań wczesno-
średniowiecznej osady w Kruszczewie11. Jest to jedna 
z osad zlokalizowana w bezpośrednim zapleczu grodu 
doby przedpaństwowej w Proboszczewicach k. Płocka. 
Interesująca jest strona metodyczna opracowania, jako 
że całe stanowisko zostało rozpoznane za pomocą 3000 
odwiertów geologicznych, a następnie poprzez prace 
wykopaliskowe. Odnotować warto szczegółową analizę 
obiektów oraz pochodzących z nich różnych grup znale-
zisk, co umożliwiło zdefiniowanie dwóch faz funkcjono-
wania osady datowanej ceramiką na okres VII-VIII wieku. 
Ograniczeniem realizowanych wówczas badań był brak 
kontekstu porównawczego materiałów z dobrze datowa-
nych stanowisk regionu. W tym i kilku innych opracowa-
niach Marek Dulinicz występuje samodzielnie, bądź też, 
co widoczne jest zwłaszcza u progu kolejnej dekady, we 
współpracy z młodszą generacją archeologów.

Rok 1993 przyniósł poszerzenie zainteresowań ba-
dawczych o osadnictwo grodowe Mazowsza. Zwiastu-
nem tego kierunku badań jest opublikowany w tym sa-

11  Dulinicz 1992b.

Ryc. 2. Diagram ilu-
strujący korelacje cech na 
cmentarzysku w Końskich 
koło Radomia (wg Dulinicz 
i Łoźny 1988)
Fig. 2. Diagram showing 
correlation of attributes on 
the cemetery at Końskie 
near Radom (after: Dulinicz 
and Łoźny 1988)
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mym roku artykuł o sieci grodowej Mazowsza płockiego 
w XI wieku12. Dokonano w nim interesującego połączenia 
w jedną całość danych ze źródeł pisanych (szczególnie po-
mocną była tu analiza tzw. falsyfikatu mogileńskiego) do-
tyczących nazw miejscowości na Mazowszu, w tym osad 
służebnych, z danymi archeologicznymi. W pracy znaleźć 
też można próbę rozdzielenia chronologicznego grodzisk 
dla okresów pomiędzy IX a XI wiekiem i scharakteryzowa-
nia ich cech szczególnych (ryc. 3). Zdaniem Dulinicza na 
szczególną uwagę zasługują w tym kontekście dwie ob-
serwacje: znacząca liczba inwestycji grodowych podjęta 
w latach 30. XI wieku oraz znikoma liczba grodów dato-
wanych na okres VIII-IX wiek. Autor nie znajduje wówczas 
jednoznacznej odpowiedzi na temat przyczyn tego stanu 
rzeczy. Czy wchodził tu w grę niewielki potencjał demo-
graficzny regionu, czy też niedostateczny stan badań – to 
pytania czekające wówczas na wyjaśnienie drogą nowych 
prac wykopaliskowych13.

Wkrótce potem zainicjowano nowy etap badań nad 
wczesnośredniowiecznym osadnictwem mazowieckim. 
Decydującą rolę odegrało w tym okresie podjęcie przez 
M. Dulinicza współpracy z badaczami niemieckimi, sto-
sującymi od początku lat 70. XX wieku na szeroką skalę 
metody datowania absolutnego (14C oraz dendrochrono-
logię) do celów datowania tamtejszych stanowisk, zwłasz-
cza tzw. horyzontu tornowskiego (grody typu Tornow-Kle-
nica). Okazało się, że uzyskane wyniki zmieniają, niekiedy 
radykalnie, dotychczasowe poglądy na czas powstawania 
tych obiektów, który był średnio o około 100-150 lat za 
wczesny w stosunku do uzyskiwanych dat absolutnych. 
Również zastosowanie metody datowania 14C w przy-
padku Szelig – najstarszego grodziska wczesnośrednio-
wiecznego na Mazowszu wykazało, że czas powstania 
tego obiektu odnieść należy raczej do początku, a nie do 
końca VI wieku14.

Omawiana problematyka nabrała rozwinięcia i roz-
machu w kolejnych latach. Nawiązanie bliższej współ-
pracy z badaczami niemieckimi, zwłaszcza skupionymi 
wokół J. Henninga na Uniwersytecie we Frankfurcie nad 
Menem, owocowało przełomowymi w skali Mazowsza 
ustaleniami. W programie pilotażowym analizami den-
drochronologicznymi objęto 10 grodów mazowieckich, 
których chronologia została wcześniej ustalona na pod-
stawie danych archeologicznych. Już pierwsze wyniki 
wskazywały, że przyjmowane dotąd datowania dla takich 
obiektów jak Wola Szydłowska, Raciąż, Mokrzk czy Słupno 
są za późne i zamiast na wiek XI, czas ich powstania od-
nieść należy do okresu IX-X wieku. Pojawiły się też kolejne 
pytania dotyczące okoliczności i czasu powstania Płocka 
– czołowego ośrodka regionu, przyczyn będących u źródeł 
powstawania grodów mazowieckich i wiele innych15. Te 
i wiele innych ustaleń legło u podstaw programu badań 

12  Dulinicz 1993.
13  Dulinicz 1993: 58.
14  Dulinicz 1994: 28.
15  Dulinicz 1997.

grodzisk mazowieckich realizowanego w latach następ-
nych (ryc. 4).

Rok 1998 otwiera nowy etap publikacji źródłowych 
wczesnośredniowiecznego Mazowsza. Z zainicjowanej 
wówczas nowej serii IAE PAN zatytułowanej: Archeolo-
gia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, wydawanej 
pod redakcją W. Szymańskiego, ukazał się pierwszy tom 
zatytułowany: Osadnictwo pradziejowe i wczesnośre-
dniowieczne w dorzeczu Słupianki pod Płockiem, które-
go redaktorem jest M. Dulinicz. Inicjatywa narodzin serii 
pojawiła się w ówczesnym Zakładzie Archeologii Mazow-
sza i Podlasia. Intencją redaktorów było włączenie do 
współpracy również kontrahentów zewnętrznych. W po-
czątkowym etapie badań rekrutowali się oni z Instytutu 
Historii PAN oraz Instytutu Geografii i Zagospodarowania 
Przestrzennego PAN. Jak czytamy we wstępie, zamiarem 
redakcji miało być publikowanie monografii problemo-
wych, wyników prac wykopaliskowych oraz studiów źró-
dłowych różnych kategorii znalezisk. W tomie znalazło 
się aż 8 rozdziałów, których autorem (lub współautorem) 
jest M. Dulinicz. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę 
na kilka spośród nich. Przygotowany wraz z A. Moszczyń-
skim rozdział poświęcony jest nowym danym dotyczącym 
grodu w Szeligach. Chodzi o analizy radiowęglowe prób 
z resztek konstrukcyjnych elementów zabudowy, wskazu-
jących na 1. połowę VI wieku jako najbardziej prawdopo-
dobny czas jej powstania. Datowanie to znacznie przesu-
wa wstecz dotychczasowe koncepcje na temat początków 
grodu w Szeligach. W tym samym tomie czytelnik znaj-
dzie rozdział poświęcony materiałom z badań wykopa-
liskowych osady w Miszewku Strzałkowskim i Wykowie, 
badanych w latach 60. – 90. XX wieku. Jest to o tyle in-
teresujące, że chodzi o osadę założoną już w 1. połowie 
VII wieku, której czas trwania określono na około 100 lat. 
Druga, młodsza chronologicznie, dostarczyła materiałów 
z dwóch faz chronologicznych datowanych odpowiednio 
na czas przed X wiekiem i z okresu XI-XIII wieku16. Inny 
rozdział zatytułowany został: Problem datowania zespo-
łów, obiektów i stanowisk ze starszych faz wczesnego śre-
dniowiecza17. Czytelnik znajdzie w nim sporo istotnych 
uwag na temat cech znaczących chronologicznie dla ma-
teriałów ceramicznych z okresu pomiędzy VI a X wiekiem, 
a nade wszystko dotyczących zagadnienia obtaczania 
wyrobów garncarskich. Wreszcie w końcowym rozdziale, 
zatytułowanym: Rozwój osadnictwa w dolinie Słupianki 
w pradziejach i średniowieczu18, dokonano pierwszej dla 
Mazowsza próby syntetycznego podsumowania faz zasie-
dlenia terenu w skali badań mikroregionalnych (ryc. 5). 
Cennym uzupełnieniem omawianej monografii jest boga-
ty katalog znalezisk. Omawiany tom – to pierwszy trwały, 
a przez to reperowy punkt odniesienia dla dalszych badań 
wczesnośredniowiecznego Mazowsza.

16  Dulinicz 1997: 109-143.
17  Dulinicz 1997: 145-149.
18  Dulinicz 1997: 199-217.
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W tym samym roku pojawił się nowy wątek zaintere-
sowań badawczych Marka Dulinicza. Jego istotę najlepiej 
oddaje tytuł opublikowanego w 1998 roku artykułu: Jaki 
obrządek pogrzebowy panował na wczesnośredniowiecz-

nym Mazowszu19. Punktem wyjścia są występujące we 
wczesnym średniowieczu i badane szeroko w okresie po II 
wojnie światowej tzw. groby w obudowach kamiennych. 

19  Dulinicz 1998.

Ryc. 3. Grodziska wymie-
nione (pełne punkty) i nie-
wymienione w falsyfikacie 
mogileńskim jako centra 
poligonów Thiessena  
(wg Dulinicz 1993)
Fig. 3. Strongholds 
mentioned (points) and 
unmentioned in the Mogil-
no Falsificate as centres of 
Thiessen polygons (after: 
Dulinicz 1993) 

Ryc. 4. Grody w dorzeczu 
środkowej Wisły: 1 – dato-
wane za pomocą metody 
dendrochronologicznej, 
2 – datowane za pomocą 
metody radiowęglowej, 
3 – datowane za pomocą 
obu metod (wg Dulinicz 
1993)
Fig. 4. Strongholds in the 
basin of the middle Vistula 
River: 1 – dendrochronolo-
gically dated, 2 – dated by 
14C method, 3 – dated with 
using both methods (after: 
Dulinicz 1993)
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Hipotezie wskazującej na pogańskie (rodowe) korzenie 
tego obyczaju autor przeciwstawia opinie, w myśl któ-
rych groby te wykazują wiele podobieństw do znanych 
z terenów Skandynawii, co widoczne jest zwłaszcza na 
przykładzie analizy cmentarzysk z Birki i Lutomierska. 
Dulinicz polemizuje też z tezą, jakoby w grobach tego ro-
dzaju mieli być chowani „wolni rycerze”, zwracając uwa-
gę na obecność na Mazowszu wczesnośredniowiecznych 
cmentarzy płaskich bez obudów kamiennych, zwłaszcza 
w zachodniej części regionu, gdzie jednocześnie grobów 
z konstrukcjami kamiennymi ewidentnie brak. Te i wiele 
innych kwestii poruszanych na stronach omawianego ar-
tykułu stanowiły punkt wyjścia do ponownego podjęcia 
dyskusji na temat tego intrygującego i nadal nie do końca 
rozpoznanego zjawiska ze sfery kultury funeralnej.

U schyłku minionego stulecia w pracach Marka Duli-
nicza dostrzec można jeszcze dwa godne odnotowania 
wątki. Pierwszy z nich dotyczy klasycznej analizy źródła 
archeologicznego. Punktem wyjścia było w tym przy-
padku intrygujące odkrycie na osadzie z Bródna Starego 
trzewika pochwy miecza. To nieopracowane wcześniej, 
niepozorne znalezisko, okazało się w świetle analiz au-
tora kapitalnym źródłem wiedzy na temat powiązań 
handlowych Mazowsza i jego kontaktach zewnętrznych, 
zwłaszcza na szlaku prowadzącym z Rusi przez Mazowsze 
i Wielkopolskę do krajów Europy Zachodniej20. Ta ściśle 
źródłoznawcza problematyka w kolejnych latach jest na-
dal obecna w innych pracach naukowych tego autora21.

Drugi, symptomatyczny kierunek zainteresowań znaj-
duje odbicie w serii artykułów o archeologii Mazowsza 
w kontekście narodzin państwa polskiego22. Zwrócono 
w nich uwagę na dotychczasowe opracowania syntetycz-
ne dotyczące regionu, w tym funkcjonujące w literaturze 
przedmiotu obiegowe koncepcje na temat początków Ma-
zowsza. Nowym doświadczeniem badawczym 2. połowy 
lat 90. XX wieku była realizacja badań wybranych obiek-
tów Mazowsza, w ramach ogólnopolskiego programu Pol-
ska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego. Do badań wyselek-
cjonowano wówczas kilka obiektów, kluczowych z punktu 
widzenia znaczenia ich funkcji i chronologii (ryc. 6)23.

Nadal najwięcej zainteresowań w tym okresie przycią-
gały początki osadnictwa grodowego Mazowsza, metody 
dokumentacji grodów i podstawy ich datowania24. Sporo 
uwagi poświęcano zwłaszcza początkom Płocka, w kon-
tekście osadnictwa rzeki Słupianki. Zdaniem M. Dulinicza, 
w okresie przedpaństwowym rejon późniejszego miasta 
nie odgrywał istotnej roli, wzrasta ona natomiast w cią-
gu X i na początku XI wieku, kiedy to z kolei obszary nad 
Słupianką traciły swe dawne znaczenie (ryc. 7). Czy było 
to efektem świadomej polityki władców piastowskich? – 
trudno jednoznacznie rozstrzygnąć. Nie ulega natomiast 

20  Dulinicz 1999c.
21  Dulinicz 2003b; Dulinicz i Natuniewicz-Sekuła 2004.
22  Dulinicz 1999a, 1999b, 2000b, 2001a, 2002b.
23  Dulinicz 2000a.
24  Dulinicz 2004.

wątpliwości, że wiek XI traktować należy jako drugi etap 
organizacji sieci grodów na Mazowszu25. Interesującym 
elementem dociekań autora było zaprezentowanie po raz 
pierwszy możliwego scenariusza ekspansji piastowskiej 
na Mazowsze (ryc. 8).

Schyłek minionego stulecia owocował jeszcze jednym 
artykułem wartym komentarza – mam na myśli poświę-
cony najstarszym grodom na Mazowszu, w kontekście ich 
topografii i innych cech szczególnych26. Obiekty te (ryc. 9), 
zdaniem autora, mają kilka cech wyróżniających. Dotyczą 
one form krajobrazu, niewielkich rozmiarów, występowa-
nia cennych znalezisk, świadectw produkcji żelaza i od-
lewnictwa metali kolorowych oraz zagadkowych praktyk 
pogrzebowych. Są to – zdaniem M. Dulinicza – wyraźne 
wskazówki na rzecz ich funkcji obrzędowo-sakralnych, 
wobec których funkcje militarne pozostawały drugorzęd-
ne. W takim rozumieniu byłyby to wielofunkcyjne ośrodki 
„nadawania władzy”27.

Początek trzeciego tysiąclecia przyniósł kilka kolejnych 
interesujących publikacji. Odnotujmy w tym kontekście 
najnowsze datowania dendrochronologiczne studni z osa-
dy w Bocheniu, wskazujące na jej chronologię sięgającą 
początków państwa polskiego28. Godne odnotowania są 
też uwagi na temat problemów identyfikacji tajemniczego 
castrum Galli, o którym znajduje się wzmianka w kronice 
Galla Anonima29. Wymieńmy też kolejne artykuły o Ma-
zowszu we wczesnym średniowieczu i jego związkach 
z początkami państwa polskiego. Podsumowano w nich 
aktualny stan wiedzy na temat najstarszych dziejów re-
gionu i mechanizmach włączania go do państwa piastow-
skiego30. Sformułowano też kolejne sugestie i obserwacje 
dotyczące okoliczności powstawania najstarszych miast 
na Mazowszu (ryc. 10)31.

W 2003 roku autor ten uzasadnił szerzej podziały ple-
mienne wczesnośredniowiecznego Mazowsza, wydzie-
lając w rejonie środkowej Wisły cztery czytelne strefy 
osadnicze (ryc. 11)32. Sygnalizowany jest też w ukazują-
cych się publikacjach kolejny problem badawczy, jakim 
są występujące na wschód od Wisły wielowałowe, koli-
ste grodziska określane mianem typu Chodlik-Huszlew, 
znane również z terenów Białorusi i Ukrainy33. Do sieci 
grodowej rozmieszczanej na szlakach komunikacyjno-mi-
litarnych nawiązuje z kolei artykuł traktujący o grodach 
pogranicza nad górną Wkrą34.

U schyłku pierwszej dekady XXI wieku w zainteresowa-
niach naukowych M. Dulinicza pojawia się kolejny wątek 

25  Dulinicz 1999a, 1999b, 2000b.
26  Dulinicz 2000c.
27  Dulinicz 2000c: 95.
28  Biermann i Dulinicz 2001, 2002.
29  Dulinicz 2002a.
30  Dulinicz 2003a, 2004, 2006a, 2006b.
31  Dulinicz 2001b.
32  Dulinicz 2003a.
33  Dulinicz i Żukowski 2005.
34  Dulinicz i Moszczyński 2007.
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Ryc. 5. Osadnictwo VI-IX (X?) wieku w dolinie 
rzeki Słupianki. Cyframi 1-2, 7 oznaczono stanowi-
ska w Szeligach; 8, 9, 11, 14, 15 – w Słupnie; 3, 4, 
6 – w Miszewku Strzałkowskim; 10 – w Wykowie. 
Na diagramach zaznaczono stanowiska z datami 
radiowęglowymi (wg Dulinicz 1998)
Fig. 5. 6th-9th (10th?)-century settlement in the 
Słupianka River valley. With numbers 1-2, 7 sites 
at Szeligi were marked; 8, 9, 11, 14, 15 – at Słupno; 
3, 4, 6 – at Miszewko Strzałkowskie; 10 – at Wyko-
wo. On diagrams sites with 14C dates were marked 
(after: Dulinicz 1998)

Ryc. 6. Grodziska wczesnośre-
dniowieczne objęte programem 
Polska w dobie Zjazdu Gnieźnień-
skiego na tle Mazowsza w grani-
cach z XII wieku. Objaśnienia:  
1 – grodziska objęte programem, 
2 – inne grody, 3 – inne miejscowo-
ści, 4 – granica Mazowsza w 1. po-
łowie XII wieku, 6 – szlak handlowy 
Bug – Wisła (wg Dulinicz 2000a)
Fig. 6. Early Medieval strong-
holds included in the programme: 
Poland in the time of the Congress 
of Gniezno against the back-
ground of boundaries of Masovia 
in the 12th century. Clarifications: 
1 – strongholds included in the 
program, 2 – other strongholds, 
3 – other towns, 4 – boundaries 
of Masovia in the 1st half of the 
12th century, 6 – Bug-Vistula trade 
route (after: Dulinicz 2000a)
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Ryc. 7. Wczesnośredniowieczne stanowiska w okolicy Płocka i nad rzeką Słupianką: z lewej – VI – połowa X wieku, z prawej – 
X-XIII wiek (wg Dulinicz 1998)
Fig. 7. Early Medieval sites near Płock and on the Słupianka River: left – 6th – the half of the 10th century, right – 10th-13th 
century (after: Dulinicz 1998)

Ryc. 8. Etapy i kierunki 
ekspansji piastowskiej na 
Mazowsze w X-XI wieku  
(wg Dulinicz 2000a)
Fig. 8. Phases and direc-
tions of the Piast’s expansion 
in Masovia in the 10th-11th 
century (after: Dulinicz 2000a)
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Ryc. 9. Najstarsze grody słowiańskie 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Cyframi 
1, 2 oznaczono obiekty w Szeligach i Hać-
kach (wg Dulinicz 2004a)
Fig. 9. The oldest Slavic strongholds in 
the South-Eastern Europe. With numbers 
1, 2 strongholds at Szeligi and Haćki were 
marked (after: Dulinicz 2004a) 

Ryc. 10. Zalążki miast na Mazowszu (wg Dulinicz 2001b). 1 – ośrodki władzy świeckiej; 2 – ośrodki władzy kościel-
nej; 3 – obiekty i warsztaty produkcyjne; 4 – miejscowości dłużej zamieszkiwane przez różne grupy narodowe; 5 – ko-
mory celne z XI w.; 6 – znaleziska pojedynczych monet w warstwach kulturowych; 7 – znaleziska wag lub odważników; 
8 – port
Fig. 10. Beginnings of towns in Masovia (after: Dulinicz 2001b). 1 – centres of secular power; 2 – centres of eccle-
siastical authority; 3 – facilities and production workshops; 4 – places inhabited by various national groups; 5 – cu-
stoms chambers of the eleventh century; 6 – finds of the single  coins in cultural layers; 7 – finds of scales or weights; 
8 – port
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dotyczący osadnictwa terenów puszczańskich. Okazją ku 
temu stały się projekty interdyscyplinarne realizowane 
we współpracy z przyrodnikami na terenach Puszczy Bia-
łowieskiej35. Pierwsze rekonesansowe prace terenowe 
wykazały stabilny rozwój rozrzedzonego osadnictwa na 
obecnych terenach puszczańskich od okresu wpływów 
rzymskich po okres wędrówek ludów. Sugerowana jest 
przy tym możliwość wydzielenia, poprzez kryteria arche-
ologiczno-przyrodnicze, stref wypasu bydła, szlaków ko-
munikacyjnych czy upraw roli. Odnotowano, że te wyle-
sione uprzednio tereny dopiero od V wieku n.e. porastały 
zwartym lasem. W okresie tym na szerszą skalę powraca 
też wątek badań interdyscyplinarnych, w kontekście ana-
liz środowiska naturalnego Mazowsza36.

Ostatnie publikacje Marka Dulinicza pochodzą z 2009 
roku. Widoczny jest w nich wyraźny powrót do tema-
tyki, której poświęcał on od ponad dwu dekad wiele 
uwagi. Mam na myśli kwestie obrzędowości pogrzebo-
wej wczesnośredniowiecznego Mazowsza, a zwłaszcza 
tej intrygującej jej części, jaką od wielu dziesięcioleci 
pozostają groby z konstrukcjami kamiennymi37. Zainte-
resowaniom tym towarzyszyła inicjacja nowego, niedo-
kończonego projektu, związanego z badaniami tereno-
wymi tej grupy nekropoli na przykładzie badań wzgórza 
Krasino38.

Zawarte w ostatnich publikacjach uwagi i obserwacje 
pozostają dzisiaj przesłaniem dla kolejnych generacji ba-
daczy. Dotyczy to zwłaszcza zjawiska określonego mia-

35  Dulinicz et al. 2008.
36  Dulinicz i Waszczuk 2008.
37  Dulinicz 2009a, 2009b.
38  Dulinicz i Kordala 2009.

nem „kultury grobów kamiennych” i jego szeroko rozu-
mianej wymowy symbolicznej i społeczno-kulturowej39. 
Zdaniem tego autora, źródła inspiracji tej obyczajowości 
sięgają okresu pogańskiego, ale były związane z czasami 
budowy struktur państwa polskiego. Stąd twórcy i użyt-
kownicy tych cmentarzy byli częścią świata należącego do 
europejskich elit wojowników i zdobywców, początkowo 
słabo powiązanymi ze strukturami wczesnego państwa40. 
W momencie, kiedy te powiązania stały się faktem doko-
nanym, ta część obyczajowości pogrzebowej na Mazow-
szu bezpowrotnie zanikła41.

W ostatnim okresie życia Marek Dulinicz pracował in-
tensywnie nad monografią, która promować miała region 
poza granicami naszego kraju, a zarazem byłaby zwieńcze-
niem wieloletniej współpracy polsko-niemieckiej. Mam 
na myśli: Frühe Burgen in Masowien und die Entstehung 
des Piastenstaates. Archäeologie und Dendrochronologie 
zur Geschichte Europa im 9. und 10. Jahrhundert, przy-
gotowywaną przy współpracy z Joachimem Henningiem 
we Frankfurcie nad Menem w ramach serii wydawniczej 
Studien zur Archäeologie Europas. Stan zaawansowania 
tych prac pozwala żywić nadzieję, że zadanie to uda się 
doprowadzić do pomyślnego końca.

Jak można podsumować dokonania Marka Dulinicza, 
jako badacza średniowiecznego Mazowsza? Rozpatrywać 
je można na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich jest wy-
razista perspektywa metodyczna, w jakich prace te zostały 
osadzone. Mam na myśli działania, które określić można 
mianem wielowymiarowych studiów osadniczych, z szero-

39  Dulinicz 2009a: 746.
40  Dulinicz 2009a.
41  Dulinicz 2009b: 392.

Ryc. 11. Regiony osad-
niczne wczesnośredniowiecz-
nego Mazowsza w okresie 
przedpaństwowym: 1 – pół-
nocnomazowieckie,  
2 – chełmińsko-dobrzyńskie, 
3 – zachodniomazowieckie, 
4 – wschodniomazowieckie 
(podlaskie) (wg Dulinicz 
2003a)
Fig. 11. Settlement re-
gions of the Early Medieval 
Masovia in the pre-state pha-
se: 1 – northern Masovian, 
2 – Chełm-Dobrzyń, 3 – we-
stern Masovian, 4 – eastern 
Masovian (Podlachian) (after: 
Dulinicz 2003a) 
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kim wykorzystaniem metod nauk przyrodniczych. W tym 
samym nurcie mieszczą się nowatorskie, podjęte z niezna-
nym wcześniej rozmachem, studia nad metodami datowa-
nia absolutnego grodzisk mazowieckich z wykorzystaniem 
metod radiowęglowej i dendrochronologicznej42.

Drugim nurtem aktywności badawczej pozostają 
najstarsze dzieje Mazowsza i jego czołowych ośrodków 
w kontekście procesów formowania się regionu i pań-
stwa polskiego. Owocowały one znaczącą liczbą publika-
cji, w których prezentowano najnowszą wiedzę archeolo-
giczną, w umiejętny sposób korelowaną z danymi źródeł 
pisanych i opracowań mediewistycznych.

Trzecim nurtem badań pozostają studia źródłoznaw-
cze. Efektem ich realizacji są cenne przyczynki na temat 
wybranych kategorii znalezisk. Wreszcie czwartą, ostat-
nią grupę, stanowią publikacje poświęcone obrzędowości 
pogrzebowej wczesnośredniowiecznego Mazowsza, a ści-
ślej, nierozstrzygniętemu do końca zjawisku określonego 
mianem „kultury grobów kamiennych”. To właśnie ten 
nurt badań nabierał ostatnio nowego wymiaru i odpo-
wiedniej perspektywy badawczej.

Marek Dulinicz pozostawia zatem niekwestionowane 
dokonania, ale i zadania na najbliższą przyszłość. Określił 
je lapidarnie pisząc: „dotychczasowy dorobek archeologii 

42  Dulinicz i Ważny 2004.

wczesnośredniowiecznego Mazowsza uważam za bardzo 
znaczący: to dzięki niej coraz lepiej poznajemy wczesną 
historię tej krainy. Jednak u progu XXI w. wiele proble-
mów czeka jeszcze na rozstrzygnięcie. Dlatego z pełnym 
przekonaniem chcę wyrazić opinię, że już wkrótce za-
czniemy pisać nową, pełniejszą historię wczesnośrednio-
wiecznego Mazowsza”43.

Dzisiaj wiemy, że zadanie to nie zostanie przez Niego 
zrealizowane. Kto się zatem tego podejmie, skoro w po-
wszechnej świadomości pozostaje odczuwalny brak tak 
wyrazistego lidera? Nadzieją napawa fakt, że ten znako-
mity badacz pozostawił po sobie nie tylko bogatą spuści-
znę naukową, w której nadzwyczaj trafnie zdiagnozowa-
no aktualny stan wiedzy, ale zarazem wytyczono węzłowe 
punkty dojścia. Pozostaje też całkiem liczna już grupa 
Jego wychowanków i współpracowników, działających 
zarówno w Warszawie, jak i w ośrodkach konserwator-
skich i muzealnych regionu. Są również wieloletni partne-
rzy naukowi z krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Niemiec, 
z którymi Marek Dulinicz związany był wieloletnią współ-
pracą. Na nich wszystkich spoczywa zatem zarówno obo-
wiązek kontynuacji, jak i wypełniania nowymi treściami 
kart historii wczesnośredniowiecznego Mazowsza. 

43  Dulinicz 2005: 200.

Wykaz cytowanej literatury:

Biermann, F. i M. Dulinicz 
2001.  Studnia z Bochenia a problem chronologii starszych faz 

wczesnego średniowiecza na Mazowszu zachodnim. 
Archeologia Polski 46(1-2): 85-114.

2002.  Eine frühmittelalterliche Siedlung von Bocheń in mit-
tleren Polen. Germania 80(2): 243-267.

Brzeziński, W., M. Dulinicz, i Z. Kobyliński 
1983.  Zawartość fosforu w glebie jako wskaźnik dawnej dzia-

łalności ludzkiej. Kwartalnik Historii Kultury Material-
nej 31(3): 277-297. 

Brzeziński, W., M. Dulinicz, Z. Kobyliński, B. Lichy i W.A. Mosz-
czyński
1984.  Multistage strategy for sampling settlement sites: an 

example from Poland. Proceedings of the Prehistoric So-
ciety 50: 377-382. 

1985.  Rozpoznawanie stanowisk osadniczych metodą re-
prezentacyjną: badania w Wyszogrodzie, woj. płockie, 
stan. 2A. Sprawozdania Archeologiczne 37: 251-270. 

Dulinicz, M. 
1987.  Wczesnośredniowieczne stosunki osadnicze, [w:] J. Pyr-

gała (red.), Osadnictwo obszaru Warszawy na tle śro-
dowiska naturalnego (V w. p.n.e.-XII w. n.e.), 117-139. 
Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

1992a.  Stan i potrzeby badań nad osadnictwem wczesnośre-
dniowiecznym na Mazowszu (VI-XI w.), [w:] Z. Kurna-
towska (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym 

średniowieczem w Polsce, 243-261. Wrocław: Osso-
lineum.

1992b.  Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 1 
w Kruszczewie, gm. Stara Biała, woj. płockie. Spra-
wozdania Archeologiczne 44: 187-215. 

1993.  Sieć grodowa Mazowsza Płockiego w XI w., [w:] S. Moź-
dzioch (red.), Lokalne ośrodki władzy państwowej 
w XI-XII wieku w Europie środkowo-wschodniej, 47-
58. Studia Bytomskie 1. Wrocław: Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN. 

1994.  Datowanie absolutne i względne wybranych stanowisk 
wczesnośredniowiecznych Słowiańszczyzny zachodniej. 
Światowit 39: 14-31. 

1997.  The first dendrochronological dating of the strongholds 
in Northern Mazovia, [w:] P. Urbańczyk (red.), Origins 
of Central Europe, 137-141. Warsaw: Instytut Archeolo-
gii i Etnologii PAN.

1998.  Jaki obrządek pogrzebowy panował na wczesnośre-
dniowiecznym Mazowszu?, [w:] A. Buko (red.), Studia 
z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane Profesorowi 
Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pra-
cy naukowej, 103-113. Warszawa: Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN.

1999a.  Archeologia o Mazowszu w czasie powstawania Pań-
stwa Polskiego. Zarys problematyki. Archeologia Pol-
ski 44 (1-2): 93-116. 



28 ArchAeologicA Hereditas • 4

Andrzej Buko

1999b.  Czy Płock był stolicą Mazowsza na przełomie X i XI., 
[w:] S. Moździoch (red.), Centrum i zaplecze we wcze-
snośredniowiecznej Europie środkowej, 155-171. 
Spotkania Bytomskie 3. Wrocław: Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN.

1999c.  Trzewik pochwy miecza z Warszawy-Starego Bródna 
(ze studiów nad zabytkami z wczesnośredniowieczne-
go Mazowsza). Światowit 1 (42), B: 51-58. 

2000a.  Badania grodzisk mazowieckich, [w:] A. Buko i Z. Świe-
chowski (red), Osadnictwo i architektura ziem pol-
skich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, 145-158. War-
szawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. 

2000b.  Mazowsze w X wieku, [w:] H. Samsonowicz (red.), 
Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształ-
towaniu się nowej mapy Europy, 200-220. Kraków: 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
Uniwersitas. 

2000c.  Miejsca, które rodzą władzę. Najstarsze grody sło-
wiańskie na wschód od Wisły, [w:] S. Moździoch (red.), 
Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wcze-
snym średniowieczu, 85-96. Spotkania Bytomskie 4. 
Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

2001a.  Mazowsze w IX-XII w., [w:] M. Dulinicz i W. Brzeziński 
(red.), Dziedzictwo kulturowe Mazowsza. Archeolo-
gia-Architektura-Etnologia, 211-223. Warszawa: Lu-
dowa Spółdzielnia Wydawnicza.

2001b.  Zalążki miast na wczesnośredniowiecznym Mazowszu. 
Rocznik Mazowiecki 13: 11-23.

2001c.  Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Warszawa: In-
stytut Archeologii i Etnologii PAN.

2002a.  „Castrum Galli” w kronice Galla Anonima, [w:] A. Abra-
mowicz i J. Maik (red.), Budownictwo i budowniczo-
wie w przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi 
Tadeuszowi Poklewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin, 127-136. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN.

2002b.  Forschungen zu den Herrschaftszentren in Polen im 
10.-11. Jahrhundert, [w:] J. Henning (red.), Europa 
im 10. Jahrhundert, Archäologie einer Aufbruchszeit, 
145-160. Mainz: Zabern.

2003a.  Mazowsze we wczesnym średniowieczu i jego związki 
z państwem Gnieźnieńskim, [w:] W. Chudziak (red.), 
Civitas Schinesghe cum pertinentiis, 89-119. Toruń: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika.

2003b.  Pałasz z cmentarzyska w Płocku-Podolszycach (ze 
studiów nad zabytkami z wczesnośredniowiecznego 
Mazowsza), [w:] M. Dulinicz (red.), Słowianie i ich są-
siedzi we wczesnym średniowieczu, 337-343. Warsza-
wa-Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii  
Skłodowskiej-Curie.

2004.  Najstarsze grody słowiańskie, [w:] A. Kośko i E. Kalečic 
(red.), Wspólnota dziedzictwa kulturowego ziem Bia-
łorusi i Polski, 305-324. Warszawa: Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN.

2005.  Mazowsze w IX-XIII w., [w:] M. Dulinicz (red.), Problemy 
przeszłości Mazowsza i Podlasia, Archeologia Mazow-

sza i Podlasia, 187-206. Warszawa: Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN.

2006a.   Mazowsze we wcześniejszym średniowieczu (do koń-
ca X w.), [w:] H. Samsonowicz (red.), Dzieje Mazow-
sza 1, 67-108. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im 
Aleksandra Gieysztora.

2006b.  Najważniejsze problemy archeologii wczesnośrednio-
wiecznego Mazowsza, [w:] M. Dulinicz (red.), Starożyt-
ne Mazowsze. Materiały z sesji archeologicznej, która 
odbyła się dnia 19 października 2006 r. w Pułtusku, 
75-102. Warszawa: Stowarzyszenie Starożytników.

2009a.  Tradycja czy innowacja? Mazowieckie groby z XI i XII 
wieku, [w:] A. Bitner-Wróblewska i G. Iwanowska 
(red), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in 
memoriam, 735-751. Warszawa: PMA. 

2009b.  Wczesnośredniowieczny przełom w obrządku po-
grzebowym na Mazowszu, [w:] S. Moździoch (red.), 
Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją 
a tradycją, 379-399. Spotkania Bytomskie 6. Wrocław: 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN. 

Dulinicz, M. i L. Łoźny 
1988.  Synkretyczny model wczesnośredniowiecznego obrząd-

ku pogrzebowego na ziemiach polskich na przykładzie 
cmentarzyska w Końskich, woj. radomskie, [w:] Z. Koby-
liński, B. Lichy i P. Urbańczyk (red.), Myśl przez pryzmat 
rzeczy. Możliwości poznania kultury duchowej poprzez 
jej materialne przejawy. Scripta Archaeologica 3: 119-
130. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne 
i Numizmatyczne.

Dulinicz, M. i Z. Kobyliński 
1991a.  Archeologiczne mapy osadnicze i ich przydatność do 

komputerowej analizy przestrzennej. Archeologia Pol-
ski 35(2): 241-266. 

1991b.  Badania ratownicze osady wczesnośredniowiecznej na 
stanowisku 3 w Zdziarce, woj. Płock. Sprawozdania 
Archeologiczne 43: 289-299. 

Dulinicz, M. i T. Kordala 
2009.  Wzgórze Krasino odsłania tajemnice przeszłości. 

Pierwsze rezultaty projektu naukowego Instytutu Ar-
cheologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku. Warszawa-Płock: Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN.

Dulinicz, M., D. Krasnodębski, M. Samojlik, H. Olczak 
i B. Jędrzejewska 
2008.  Cmentarzysko ciałopalne kultury wielbarskiej w uro-

czysku Wielka Kletna (Białowieski Park Narodowy, woj.
podlaskie). Wiadomości Archeologiczne 60, 361-376. 

Dulinicz, M. i W.A. Moszczyński 
2007.  Grody pogranicza – system czy chaos?, [w:] K. Grą-

żawski (ed.), Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie II, 
61-88. Włocławek-Brodnica: Włocławskie Towarzystwo 
Naukowe, Muzeum w Brodnicy.

Dulinicz, M. i M. Natuniewicz-Sekuła.
2004.  Grzebień z osady w Poświętnem w woj. mazowieckim, 

[w:] Z. Kobyliński (red.), Hereditatem cognoscere. Stu-
dia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz, 
205-217. Warszawa: UKSW, PMA, IA UW. 



29Grody średniowieczneGo Mazowsza • Księga poświęcona pamięci Marka dulinicza

andrzej Buko Marek dulinicz jako badacz wczesnośredniowiecznego Mazowsza

Dulinicz, M. i U. Waszczuk 
2008.  Interdyscyplinarne badania wybranych stanowisk wcze-

snośredniowiecznych Mazowsza, [w:] W. Chudziak 
(ed.), Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym 
średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, 
151-172. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika.

Dulinicz M. i T. Ważny 
2004.  Dendrochronologia o datowaniu mazowieckich gro-

dzisk (chronologia bezwzględna wybranych ośrodków 
wczesnośredniowiecznych). Rocznik Mazowiecki (16): 
9-28. 

Dulinicz, M. i R. Żukowski 
2005.  Grodzisko w Huszlewie, pow. Łosice, [w:] M. Dulinicz 

(red.), Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia, 263-
275. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Andrzej Buko

Marek Dulinicz as a researcher  
of the Early Medieval Masovia

Summary

Marek Dulinicz was a researcher with specified scientific inter-
ests. One of the main fields of his studies were issues related 
to a broadly defined Slavic culture in the Early Middle Ages. 
One of the stages of his research in this area was his habili-
tation concerning formation of the north-western Slavs, pub-
lished in 2001, another was the unfinished, prepared for print 
just before his tragic death, monograph Western and Southern 
borders of the Slavic world. The second field of his interests 
remained the early history of the Masovia region.

Accomplishments of Marek Dulinicz as a researcher of the 
Medieval Masovia can be seen on several levels. The first of 
these is the distinctive methodological perspective, in which 
his works were embedded – a multi-dimensional settlement 
studies with a broad usage of the natural sciences methods. 
The same approach incorporates innovative, undertaken on 
a scale previously unknown, study of methods of the absolute 
dating of the Masovian strongholds using radiocarbon and 
dendrochronological methods. The second field of his research 
was the oldest history of Masovia and its leading centers in 
the context of the formation processes of the region and the 
Polish state. It brought a significant number of publications, 
which presented the latest archaeological knowledge in a skill-

ful manner correlated with the data from written sources and 
Medieval studies. The third area of research remained stud-
ies of sources. The results of this work are valuable contribu-
tions about selected categories of finds. Finally, the fourth, the 
last group are the publications on the funeral rites of the Early 
Medieval Masovia, more precisely, yet inclusive phenomenon 
known as “stone graves culture”. It is this research objective 
that was recently taking on a new dimension and an appropri-
ate research perspective.

In the last period of his life Marek Dulinicz worked inten-
sively on the monograph, which was ought to promote the 
region beyond the borders of our country, and at the same 
time would be the culmination of many years of the Polish-
German cooperation. I refer to Frühe Burgen in Masowien und 
die Entstehung des Piastenstaates. Archäologie und Dendro-
chronologie zur Geschichte Europa im 9. und 10. Jahrhundert, 
prepared in cooperation with Joachim Henning in Frankfurt am 
Main as a part of a series Studien zur Archäologie Europas. 
State of progress of the work allows to hope that this task will 
be brought to a successful end.  

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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Od początku swej pracy zawodowej Marek Dulinicz miał 
sprecyzowane zainteresowania badawcze, które kon-
tynuował i rozwijał aż do momentu tragicznej śmierci. 
Jak doskonale wiadomo – i co zostało potwierdzone 
w niniejszym tomie – była to w pierwszym rzędzie te-
matyka rozwoju wczesnośredniowiecznego osadnictwa 
słowiańskiego, w której obrębie wiele miejsca poświę-
cał On tak istotnemu elementowi, jakim były grody. Był 
inicjatorem różnokierunkowych działań w tym zakresie, 
zwłaszcza badań sondażowych grodzisk mazowieckich 
w celu pozyskiwania materiałów do badań dendrochro-
nologicznych, pozwalających na uściślanie ich chrono-
logii. Stanowiło to część Jego rozleglejszego działania, 
obejmującego weryfikację i precyzowanie datowania 
stanowisk archeologicznych istotnych dla rekonstrukcji 
osadnictwa słowiańskiego, zwłaszcza tych ze starszych 
faz wczesnego średniowiecza. Poza konkretnymi, wła-
snymi osiągnięciami w tej dziedzinie śledził pilnie i szyb-
ko udostępniał w krajowych wydawnictwach to wszyst-
ko, co w tej dziedzinie poczyniono za granicą, głównie 
na obszarze Niemiec. Ponieważ te zagraniczne badania 
(zwłaszcza dendrochronologiczne) prowadziły przeważ-
nie do znacznego odmładzania niektórych kluczowych 
stanowisk słowiańskich, Marek – trzymający się zawsze 
twardo źródłowych realiów – konsekwentnie weryfiko-
wał datowanie początków rozwoju osadnictwa Słowian 
Zachodnich1. Jak można było oczekiwać, nie spotkało się 
to z powszechną aprobatą polskich badaczy, zaintereso-
wanych tą tematyką.

Ja jednak nie mam do Niego pretensji z powodu 
ustalenia bądź akceptacji późniejszego, aniżeli kiedyś 
przypuszczano, datowania początków części grodów 
słowiańskich, bowiem po opracowaniu i opublikowaniu 
wyników swoich badań zespołu osadniczego ze starszych 
faz wczesnego średniowiecza w Szeligach koło Płocka (co 
miało miejsce – przypominam – w latach 60. XX wieku), 
stopniowo utwierdzałem się w przekonaniu o konieczno-
ści rewizji chronologii znacznej części grodzisk z terenu 
Polski i z sąsiednich obszarów. Dotyczyło to tych obiek-
tów dawnych i aktualnych wówczas badań, które po-
wszechnie uważano za bardzo wczesne, do czego i ja się 

1  Dulinicz 1994, 2001: 27n.

wtedy przychylałem. Nie przetrwały jednak próby czasu 
rozmaite, wyglądające na wiarygodne, podstawy takiej 
ich kwalifikacji. Dotyczy to zwłaszcza, kuszącej szczegóło-
wością, rozbudowanej chronologii najstarszych słowiań-
skich ostróg z zaczepami zagiętymi do środka, uporczywie 
bronionej do końca przez jej twórcę – Jana Żaka, wbrew 
jednoznacznej wymowie dostępnych źródeł porównaw-
czych. Nadmiernie optymistyczna okazała się również 
ocena (także pierwotnie – moja) poziomu umiejętności 
słowiańskich garncarzy w zaraniu wczesnego średnio-
wiecza. Wyrażała się ona w przyjmowaniu zbyt wczesnej 
daty upowszechnienia się wśród nich umiejętności pracy 
na kole, czyli obtaczania naczyń ręcznie lepionych. Miało 
to istotne konsekwencje dla przeprowadzanej tradycyj-
nymi metodami analizy typologiczno-chronologicznej 
wczesnej ceramiki słowiańskiej. W konsekwencji takich 
i innych podobnych ustaleń, z omawianego tu horyzontu 
czasowego musiały zostać wyeliminowane nie tylko poje-
dyncze stanowiska, ale i całe kulturowe prowincje, takie 
jak wyznaczone przez tzw. gródki śląskie (z Gostyniem 
i Klenicą na czele), Bonikowo i inne grodziska z obszaru 
południowo-zachodniej Wielkopolski, oraz Tornow i po-
dobne obiekty z obszaru Łużyc. Do takich ustaleń docho-
dzili w różnym czasie niezależnie od siebie różni badacze, 
zarówno polscy, jak i zagraniczni, których opinie sumował 
w swoich opracowaniach Marek Dulinicz. Ja na przykład 
zweryfikowałem, po 20 latach od daty monograficznej 
publikacji, moje początkowe ustalenia dotyczące dato-
wania zespołu osadniczego w Szeligach, wprowadzając 
do nich szczegółowe, odmładzające korekty, ale nadal – 
po upływie blisko pół wieku od daty zakończenia badań 
tego obiektu – nie jestem przekonany, że wszystko na ten 
temat zostało już powiedziane2.

W rezultacie powyższych weryfikacji lista obiektów, 
które z całą pewnością można obecnie klasyfikować jako 
najstarsze wczesnośredniowieczne grodziska słowiańskie 
skurczyła się do kilku zaledwie znanych mi pozycji: Ha-
ciek na Podlasiu3, Szelig na Mazowszu4, Zimna na Wo-

2  Szymański 1987, 2000: 357-358, 366-367, 2005: 181, 182; Dulinicz 
i Moszczyński 1998.
3  Kobyliński i Szymański 2005.
4  Szymański 1967.
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łyniu5 i być może Nikodimowa nad górnym Dnieprem6. 
W tym ostatnim przypadku – podobnie jak w odniesie-
niu do innych wcześnie datowanych obiektów z tej strefy, 
przynależnych do kręgów wyznaczanych przez grodziska 
Bancerowszczyzna, Kołoczyn i Tuszemla – niezbędna jest 
rzetelna, kompleksowa dyskusja na temat obecności tu 
i roli bałtyckiego substratu, tak w aspekcie terytorialnym, 
jak i chronologicznym. Dotykamy jednak w ten sposób 
jednego ze spornych problemów słowiańskiej etnogene-
zy, znacznie wykraczającego poza skromne ramy mojego 
przyczynku.

Taki stan źródeł wymusza dodatkowo spojrzenie 
na szerszy problem badawczy, dotyczący w pierwszym 
rzędzie obszaru naszych ziem. Otóż rozwój w ostatnich 
dziesiątkach lat różnorodnych przedsięwzięć terenowych, 
takich jak wcześniejsza akcja AZP, czy trwające do dziś 
badania ratownicze (często wielkopłaszczyznowe), tylko 
lokalnie dostarczyły znaczących źródeł z interesującego 
nas okresu. Dla mnie na przykład wielkim rozczarowa-
niem było nieujawnienie nowych świadectw osadnic-
twa z początku wczesnego średniowiecza na Mazowszu, 
w rejonie szeroko znanego cmentarzyska ciałopalnego 
w Międzyborowie i sąsiadującej z nim niewielkiej osady 
w Feliksowie7. Myślę tu oczywiście o – jak mi wiadomo 
– negatywnych w tym względzie rezultatach ostatnich 
badań ratowniczych na odpowiednim odcinku autostra-
dy A-2 w okolicach Żyrardowa. Oczywiście nie można tu 
całkiem wykluczyć roli niefortunnego przypadku i obec-
ny stan rzeczy nie ma mocy rozstrzygającego argumentu 
na „nie”, ale w konsekwencji wydaje się z niego wynikać 
obraz co najwyżej krótkotrwałego i mało intensywnego 
(mobilnego!?) zasiedlenia tych okolic w najwcześniejszej 
fazie wczesnego średniowiecza. Dotyczyć to mogło także 
innych części Mazowsza.

Taki poziom znajomości źródeł archeologicznych dla 
interesującej nas tu materii skłania do sięgnięcia po inne 
informacje. Uczyniłem to kilka lat temu w komunikacie 
przeznaczonym na mini sesję dedykowaną prof. Witol-
dowi Henslowi w związku z jubileuszem Jego 90-lecia. 
Przypominam, że wróciłem tam do od dawna dobrze 
znanych, głównie bizantyńskich źródeł pisanych z VI-VII 
wieku. Odnośne ich fragmenty były już niejednokrotnie 
przytaczane i interpretowane przez różnych badaczy, ale 
nie zawsze w sposób trafny. W warstwie szczegółowej 
rzecz dotyczy jednostkowych wzmianek w Strategikonie, 
traktacie anonimowego autora z początku VII wieku (ina-
czej to tzw. Pseudo-Maurycy), mówiących o słowiańskich 
miejscach obwarowanych, umocnionych lub po prostu – 
o umocnieniach (tak rozmaicie tłumaczono odpowied-
nie greckie terminy). Natomiast w warstwie ogólnej, 
porównawczej – wszelkich informacji o sztuce wojennej 
Słowian, których interpretacja może być w tym miejscu 
użyteczna. W przywoływanych tu tekstach brakuje jed-

5  Aulih 1972.
6  Sedin 1995.
7  Szymański 2005: 174-176.

nak nawet najbardziej ogólnej charakterystyki owych 
umocnień. Mamy jedynie wskazówkę, jakiego należy użyć 
podstępu w celu ich zdobycia oraz banalne i oczywiste 
stwierdzenie, że niezbędne jest do tego użycie piecho-
ty. Uprawnione wydaje się wobec tego przypuszczenie, 
że dla Bizantyńczyków nie były one czymś zaskakującym 
i dotychczas nieznanym, ale mieściły się doskonale w sys-
temach dokonań fortyfikacyjnych innych ludów barba-
rzyńskich, z którymi armii cesarskiej przychodziło walczyć 
już wcześniej. W cytowanym wyżej artykule wysunąłem 
przypuszczenie, na podstawie analizy fragmentów źró-
deł relacjonujących konkretne epizody z konfrontacji 
bizantyńsko-słowiańskiej w VI-VII wieku, że owe miejsca 
umocnione były to głównie doraźnie wznoszone fortyfi-
kacje polowe. Jedną z ich form była obrona taborowa, 
szeroko znany od starożytności różnym ludom Europy 
i Azji sposób tworzenia warownego obozu z zatoczonych 
w koło wozów, zespalanych ze sobą na różne sposoby. 
W przypadku Słowian działających na bałkańskim teatrze 
wojennym zwraca dodatkowo uwagę jeden istotny szcze-
gół pojawiający się w bizantyńskich opisach – lokowanie 
takiego taboru na wzniesieniu górującym nad najbliższą 
okolicą, co stwarzało korzystniejszą sytuację dla obroń-
ców i dodatkowe utrudnienie dla oblegających8.

Za tym, że źródła bizantyńskie nie mówią tu o jakiejś 
formie obrony zwykłych słowiańskich osiedli ulokowanych 
w strefie naddunajskiej9 przemawia dodatkowo uważna 
lektura innych ich fragmentów, opisujących wprost lub 
w sposób pośredni obraz owego osadnictwa. Nie znajdu-
jemy tam bowiem nigdzie najmniejszych nawet aluzji, że 
były one ochraniane inaczej, aniżeli naturalnymi warun-
kami środowiskowymi – wodami i bagnami oraz lasami, 
no i oczywiście bronione siłami ich mieszkańców. Precy-
zując: w żadnym z tekstów – szczególnie Teofilakta Simo-
kattesa – relacjonujących działania armii bizantyńskiej 
w VI/VII wieku na terenach zasiedlonych przez Słowian 
nie natrafiamy na wzmiankę o obwarowanych osiedlach 
i o ich zdobywaniu. Dotyczyło to również siedziby Muso-
kiosa, według źródeł „zwanego w języku barbarzyńców 
rex”, co sugeruje, że było to ważne centrum osadnicze 
jakiegoś większego słowiańskiego ugrupowania (plemie-
nia?), mieszkającego na północ od Dunaju. Do jej zdoby-
cia wyznaczono kilkutysięczny oddział wojsk cesarskich. 
Została ona jednak szybko i bez odnotowanych większych 
utrudnień opanowana, choć trzeba to odnotować – pod-
stępem10. 

Natomiast już od pierwszych zetknięć Bizantyńczyków 
z tymi nowymi barbarzyńskimi przybyszami z północy zo-
stały zauważone i odnotowane w źródłach ich ogromne 
umiejętności w wykorzystywaniu podczas walki natural-
nych warunków terenowych i to zarówno w trakcie natar-
cia, jak i podczas obrony. Dotyczy to urządzania zasadzek 
z wykorzystaniem najmniejszych nawet nierówności te-

8  Szymański 2008.
9  Kurnatowska 1977: 57-58.

10  Testimonia 1989: 267-269, 285.
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renu, chętnego podejmowania boju w trudnym dla wojsk 
bizantyńskich (dla konnicy wręcz niedostępnym) gęsto 
zalesionym terenie, czy w miejscach rozmaitych wąskich 
przejść. Jako wielka osobliwość został dosyć szczegółowo 
opisany w Strategikonie słowiański fortel – ukrywanie się 
pod wodą i oddychanie przez trzcinową rurkę11. Sumując, 
pozwolę sobie powrócić do sformułowanego wyżej przy-
puszczenia i wyartykułować je dobitniej w formie stwier-
dzenia, że Słowianie nie przynieśli ze sobą do strefy nad-
dunajskiej takich umiejętności wznoszenia fortyfikacji, 
jakie byłyby tam dotychczas nieznane i które zadziwiłyby 
Romajów tak, jak owe egzotyczne dla nich stosowanie 
podwodnych kryjówek.

Rodzi się pytanie, co z tych zabiegów obronnych i spo-
sobów walki stanowiło dawne, o wielowiekowej metryce 
obyczaje Słowian, „przywiezione” przez nich nad Dunaj 
z dawnej ojczyzny (obojętne, gdzie dokładnie zlokalizo-
wanej?!), a co wynikało z ich przyrodzonych umiejętno-
ści łatwego i szybkiego dostosowywania się do nowych 
warunków środowiskowych. W interesującej nas tu 
najbardziej dziedzinie genezy umiejętności wznoszenia 
urządzeń służących obronie biernej, niewiele uzyskamy 
odwołując się do kolejnej kategorii źródeł nie archeolo-
gicznych. Co prawda, lingwistom znany jest powszechny 
zasięg nazw wywodzących się z sięgającego doby prasło-
wiańskiej wspólnoty językowej słowa gord, w różniących 
się szczegółami historycznych wersjach, właściwych po-
szczególnym językom (gród, gorod, grad, horod, hrad, 
itp.). Jednak z takiego stwierdzenia niewiele dla nas 
archeologów wynika, ponieważ w swoim pierwotnym 
znaczeniu było to tylko określenie miejsca ogrodzonego/
wygrodzonego, nie zawierające nawet cienia sugestii, 
w jakim celu i w jaki sposób taki zabieg został wykona-
ny12. Czyli z samego archaizmu tej nazwy nie wynikają 
wprost wnioski sugerujące dawność u Słowian obyczaju 
wznoszenia obiektów umocnionych – grodów.

W takiej sytuacji wypadnie wrócić do źródeł material-
nych, które – choć dla poruszonych tu zagadnień nadal 
dalekie są od pełności i jednoznacznej wymowy – to jed-
nak przyrosły znacznie przez minionych 50-60 lat. Ogólnie 
mówią nam one, że obszarem, gdzie obyczaj wznoszenia 
różnego rodzaju umocnionych siedzib ma najstarsze tra-
dycje i najkrótsze, odnotowywane przez badaczy przerwy 
w jego kultywowaniu, jest dorzecze Dniepru. Najpełniej 
wyrażało się to na terenach położonych na północ od linii 
Prypeci – jak się przypuszcza – objętych z dawna osadnic-

11  Testimonia 1989: 139-140. Wątpiącym w wiarygodność tej relacji, 
chciałbym przekazać informację, że dokładnie taki sam fortel stosowa-
li partyzanci Vietkongu podczas walk z Amerykanami. Znam to z roz-
mowy przeprowadzonej przed laty z bezpośrednim obserwatorem 
podobnego wydarzenia – moim dawnym szkolnym kolegą Zbigniewem 
Salą, niegdyś polskim członkiem międzynarodowej komisji rozjemczej 
w Wietnamie. Jest to – jak sądzę – pouczający przykład podejmowania 
analogicznych działań przez społeczności tak odległe w czasie i prze-
strzeni, ale bytujące w zbliżonych warunkach środowiskowych, deter-
minujących określone zachowanie w chwili zagrożenia. 
12  Nalepa 1964.

twem plemion bałtyckich13, które to ziemie w pewnym 
czasie (o dyskutowanym początku: pierwsze wieki naszej 
ery czy dopiero VIII wiek?) stały się przedmiotem zrazu 
infiltracji, a potem masowego przesiedlania się z połu-
dnia plemion wiązanych ze słowiańskim etnosem. Jednak 
przy rozpatrywaniu różnych aspektów tytułowej proble-
matyki bardziej obiecujące wydaje się skierowanie uwagi 
właśnie na te południowe obszary, czyli na terytorium 
środkowego Naddnieprza. Składa się na to kilka powo-
dów. Po pierwsze, są to ziemie o bardziej jednoznacznym 
i lepiej rozpoznanym obliczu etno-kulturowym: od II wie-
ku p.n.e. do II wieku n.e. zamieszkują tu plemiona będą-
ce twórcami (dzielącej się na kilka grup i przechodzącej 
kolejne fazy rozwoju i przemian) kultury zarubinieckiej, 
którą według przeważających w nauce opinii wiązać nale-
ży przede wszystkim ze Słowianami14. Po drugie, obszary 
te znajdują się bliżej strefy naddunajskiej, której dotyczą 
nie tylko przytaczane wyżej bizantyńskie obserwacje na 
temat słowiańskich obyczajów, ale i w ogóle pierwsze, 
pochodzące z początku VI wieku, bezsporne informacje 
o obecności tego ludu na europejskiej arenie wydarzeń. 
Po trzecie, jak się dalej okaże, nawet ogólna znajomość 
form osadnictwa zarubinieckiego jest wielce przydatna 
przy budowaniu hipotez związanych z podstawową te-
matyką moich rozważań.

Od samych początków tej kultury osadnictwo zaru-
binieckie preferowało lokalizację siedzib na różnych, 
wydzielonych formach wysoczyznowych, stwarzających 
naturalne warunki obronności. Dodatkowo, poczynając 
od końca I wieku p.n.e., pojawiają się na jej obszarach 
podobnie zlokalizowane, niekiedy rozległe (o powierzchni 
do 1,5 ha) osady ze sztucznymi umocnieniami. Dotych-
czas zidentyfikowano kilkadziesiąt obiektów (około 30 
według niektórych opracowań) mogących stanowić po-
zostałości zarubinieckich osiedli obronnych. Skupiają się 
one na stosunkowo niewielkim obszarze, położonym na 
południe od Kijowa, a spośród nich najlepiej rozpoznane 
i najczęściej cytowane są stanowiska Pilipenkowa Gora 
i Babina Gora. Osiedli tych broniły głównie systemy zło-
żone z kilku wałów ziemnych, przeważnie niezbyt wyso-
kich, niekiedy zwieńczonych drewnianymi płotami bliżej 
nieokreślonej konstrukcji oraz towarzyszących im płytkich 
rowów. Zarówno otaczały one górną platformę z zabudo-
wą mieszkalną, jak i schodziły na stoki wzniesień, w miej-
scach ich łatwiejszej dostępności. Obiektom obronnym 
towarzyszyły posadowione nisko osiedla otwarte, uloko-
wane bezpośrednio przy nich lub w bliskim sąsiedztwie.

Archeolodzy ukraińscy są przeważnie skłonni tłuma-
czyć genezę powstania tego systemu osadniczego zagro-
żeniem zewnętrznym, wywołanym głównie pojawieniem 
się na stepach nadczarnomorskich nowej fali koczowni-
ków ze wschodu – Sarmatów15. Z wydarzeniem tym wiąże 
się również upadek klasycznej kultury zarubinieckiej i za-

13  Kobyliński 1988: 196-198.
14  Maksimow 1982.
15  Maksimow 1982: 41-44, 100-101; Slavjane 1990: 30-32.
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nik jej interesującego nas tu głównie czynnika – obwa-
rowanych osiedli. Ostatnio pojawiły się jednak również 
opinie, że składać się na to mogły także wewnętrzne przy-
czyny – procesy zachodzące w obrębie samych plemion, 
twórców kultury zarubinieckiej (dokładniej – jej późnego 
wariantu). W wyniku przemieszczania się poszczególnych 
ugrupowań miało dochodzić do dezintegracji i do zakłó-
cenia stabilnej dotychczas sytuacji. W rezultacie, schył-
kowa (głównie z II wieku n.e.) faza tej kultury, nazywana 
późnozarubiniecką, ma nie stanowić prostej kontynuacji 
wyjściowego, klasycznego modelu i to także w dziedzinie 
struktury osadnictwa. Schodzi ono bowiem odtąd zdecy-
dowanie na tarasy zalewowe, gdzie sadowiły się przeważ-
nie niewielkie osady otwarte16.

W następnych stuleciach (III-IV wiek), na części obsza-
ru zajętego wcześniej przez kulturę zarubiniecką wykształ-
ca się nowy kompleks zwany kulturą kijowską. Nawiązy-
wała ona pewnymi cechami do poprzedniej i traktowana 
jest zwykle jako ograniczona i zmodyfikowana jej konty-
nuacja. Wyodrębnienie i sklasyfikowanie tej jednostki 
kulturowej to stosunkowo nowe dokonania archeologów 
ukraińskich – badania jej stanowisk rozwinęły się na do-
bre poczynając od lat 70. XX wieku i nadal trwają17. Tu 
odnotować należy, że w dotychczasowych, stale przyra-
stających opracowaniach dotyczących kultury kijowskiej 
brak wzmianek o występowaniu na zajmowanym przez 
nią obszarze innych form osadniczych, aniżeli nisko lo-
kowane osady otwarte. Dotyczy to zresztą również tych 
zespołów kultury czerniachowskiej, które wykształciły się 
na pozostałych obszarach dawnego osadnictwa zarubi-
nieckiego. Jak należy mniemać, imperatyw zapewniania 
bezpieczeństwa członkom owych społeczności plemien-
nych i ochrony ich majętności był tu już realizowany w in-
nej (wyższej?) formie, aniżeli lokalna obrona bierna. Na 
marginesie trzeba w tym miejscu przypomnieć, że wią-
zanie twórców kultury kijowskiej z Wenetami, czyli Sło-
wianami, występującymi później w źródłach ze starszych 
faz wczesnego średniowiecza, jest raczej powszechnie 
akceptowaną hipotezą. Natomiast kulturę czerniachow-
ską tłumaczy się racjonalnie jako materialną emanację 
polietnicznej federacji plemiennej, zdominowanej przez 
Gotów, ale mogącej także mieścić – acz w ograniczonym 
wymiarze – jakieś grupy słowiańskie18.

Owe cykliczne zmiany zachodzące w tak istotnej sferze 
codziennego bytowania, których mechanizm daleki jest 
na razie od w pełni satysfakcjonującego wyjaśnienia, skła-
niają do szeregu refleksji. Najistotniejsze są potencjalne 
nawiązania struktur osadniczych znanych z najstarszych 
faz słowiańskiego wczesnego średniowiecza (zarówno ze 
źródeł pisanych, jak i archeologicznych) do przedstawio-
nych wyżej starszych systemów. Obecny stan wiedzy (nie 
zawsze satysfakcjonujący) podpowiada nam dwie, wyżej 
już sygnalizowane, sytuacje istniejące w tej dziedzinie. Po 

16  Terpilovskij 2004: 21nn.
17  Terpilovskij 2004: 35nn.
18  Terpilovskij: 2004: 94-95.

pierwsze, kontynuację obyczaju sadowienia osad otwar-
tych na obszarach nizinnych, w pobliżu różnej wielkości 
cieków wodnych (kultury: późnozarubiniecka i kijowska) 
– źródła bizantyńskie piszą o ich lokowaniu nad rzeka-
mi, w pobliżu bagien i obszarów podmokłych (zastoisk 
wodnych?) porośniętych trzciną. Wybór takiej lokaliza-
cji potwierdzają w dużym stopniu wyniki badań arche-
ologicznych prowadzonych w różnych częściach dawnej 
Słowiańszczyzny19. Po drugie, wznowienie przez Słowian 
po kilkuwiekowej przerwie i w bardzo ograniczonym 
zakresie, systemu sadowienia obiektów o specjalnym 
przeznaczeniu w miejscach górujących wysokością nad 
okolicą i z tej przyczyny z natury obronnych (kultura zaru-
biniecka). Przypominam, potwierdzają to przede wszyst-
kim wyniki badań cytowanych wyżej grodzisk w Szeligach, 
Zimnem i Nikodimowie. Dotyczy to takich wskaźników 
jak wybór odpowiedniego miejsca pod lokalizację, za-
pewniającego podstawowe bezpieczeństwo ludziom 
i ich majętności po wykonaniu robót fortyfikacyjnych 
o ograniczonym zakresie. Składały się na nie proste za-
biegi, stwierdzone wcześniej na obiektach zarubinieckich, 
czyli sypanie ziemnych wałów stowarzyszonych z rowami 
i wznoszenie drewnianych płotów. Przy tym ogólną skalą 
wykonanych w znanych nam wypadkach robót, te starsze 
obiekty zdecydowanie dominują nad tymi z samego po-
czątku wczesnego średniowiecza.

Już dawno wysunąłem przypuszczenie, oparte na 
analizie wyników badań grodziska w Szeligach (datowa-
nego od VI wieku) oraz na materiałach porównawczych, 
że podstawowym typem grodzenia stosowanego na 
obiektach z tego czasu nie był częstokół, ale płot/zasiek 
z całych lub rozłupanych bierwion rzucanych między pa-
rzyście zabijane pale20. Był on zdecydowanie prostszy 
w realizacji od płotu palisadowego (nawet jego najprost-
szego wariantu – z przerwami między poszczególnymi 
słupami) i dlatego doskonale nadawał się do szybkiego 
zorganizowania doraźnej obrony. W przypadku najstar-
szej fazy grodziska w Szeligach takie przypuszczenie 
wspierają wyniki analizy dendrologicznej, wskazujące na 
posłużenie się niewyselekcjonowanym, nieokorowanym 
materiałem pochodzącym z różnych gatunków drzew. 
Jak się domyślać należy, było to wynikiem wyrębu lasu 
mieszanego, rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca wybranego do zasiedlenia i zabezpieczanego 
przed ewentualnym zagrożeniem przez niewielką grupę 
nowych przybyszów21. Powstaje pytanie, czy przy pełnej 
świadomości występujących tu różnic można je lokować 
w podobnej kategorii jak owe „miejsca obronne” ze źró-
deł bizantyńskich?

Sumując, owe mało skomplikowane zabiegi forty-
fikacyjne całkowicie mieściły się w możliwościach re-
alizacyjnych ówczesnych wspólnot różnego szczebla 

19  Zob. np. Szymański 1969: 218-219, 2005: 180; Kurnatowska 1977: 
55-56; Parczewski 1993: 102-105.
20  Szymański 1969: 226-227.
21  Szymański 1967: 27, 33, 2008: 93.
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– od niewielkich (rodowych?), jak w przypadku obiektu 
z Szelig, po ludniejsze (zapewne plemienne), vide przede 
wszystkim grodzisko w Zimnie na Wołyniu (wiązane z Du-
lebami). Podobnie rzecz wyglądała z pewnością w stre-
fie naddunajskiej konfrontacji bizantyńsko-słowiańskiej 
z tymi (archeologicznie niepotwierdzonymi) miejscami 
obronnymi, którymi na przykład poza warownymi obo-
zami taborowymi, o których była mowa wyżej, mogły 
być także inne urządzenia, w tym doraźne umocnienia 
osad otwartych22. Zastanawiać może ograniczony walor 
obronny fortalicji rozpoznanych wykopaliskowo obiektów, 
w tym również tych starszych – zarubinieckich. Uzasad-
nione w tym względzie wydaje się mniemanie, wsparte 
również pośrednio informacjami bizantyńskimi, że ich za-
daniem były w pierwszym rzędzie działania opóźniające, 
a w szczególności ograniczenie swobody ruchu konnicy 
przez przymuszenie jeźdźców do podjęcia walki pieszo. 
Takie przypuszczenie uprawdopodobnia wiązanie genezy 
fortalicji zarubinieckich z zagrożeniem sarmackim. Kom-
binacje wałów, rowów, płotów i innych urządzeń, uloko-
wane m.in. na łagodnych stokach wzniesień, zapewne 
dosyć skutecznie hamowały szarże nomadzkich jeźdźców. 
Później, w dobie konfrontacji bizantyńsko-słowiańskiej 
podobną rolę odgrywała w strefie naddunajskiej również 
lokalizacja siedlisk Słowian pośród lasów i bagien; wynika 
to niedwuznacznie głównie z lektury Strategikonu.

Głębsza analiza takich sytuacji prowadzi nieuchronnie 
do postawienia pytania o genezę tych umiejętności u Sło-
wian. Według mnie mają one głęboko sięgającą w prze-
szłość metrykę i były po prostu przyrodzone dla różnych 
ludów zamieszkujących europejską strefę leśną i leśno-
stepową. Przy tym wiązały się bezpośrednio ze struktu-
rami osadniczymi i systemami społeczno-gospodarczymi, 
a niekoniecznie i nie w pierwszym rzędzie – z potrzebami 
obronnymi. Tu godzi się przede wszystkim przypomnieć 
przytoczoną wyżej pojemną etymologię prasłowiańskiego 
słowa gord, wprost oznaczającego wszelką wygrodzoną 
przestrzeń, w starożytności na przykład dla zaznaczenia 
rozmaitych podziałów, wyodrębnienia przestrzeni o spe-
cjalnym (kultowym, wiecowym) przeznaczeniu, czy dla 
ochrony pól i inwentarza przed intruzami (dziką zwierzy-
ną?). Pouczające w zakresie rekonstrukcji wyglądu owych 
grodzeń może być dodatkowe sięgnięcie do materiałów 
etnograficznych, przede wszystkim z Polesia, które do 
okresu międzywojennego stanowiło żywy skansen wiej-
skiego budownictwa i rozmaitych urządzeń mu towarzy-
szących, niekiedy żywcem nawiązujących do wzorców 
rodem z wczesnego średniowiecza. W odpowiednich 
opracowaniach, ale także w zbiorach fotografii znajdzie-
my bez trudu na przykład archaiczne odpowiedniki róż-
nych typów drewnianych grodzeń, podobnych do tych 
potwierdzonych archeologicznie, o których była mowa 
wyżej23.

22  Kurnatowska 1977: 58.
23  Moszyński 1967: 573-575; Ruszczyk i Engelking 1997: 48, 61, 83, 
119, 134.

Taka hipoteza mogłaby objaśnić fenomen pojawienia 
się ufortyfikowanych osiedli na środkowym Naddnie-
przu, w środowisku twórców kultury zarubinieckiej i ich 
późniejszego zaniku. Sytuacja zewnętrzna (a może i do-
datkowo – wewnętrzna?), stwarzająca zagrożenie dla 
bytowania poszczególnych wspólnot osadniczych, stano-
wić mogła bodziec służący uruchomieniu na pożądaną 
(zwielokrotnioną) skalę zespołu umiejętności i działań 
służących wcześniej innym, bardziej pokojowym celom. 
Z powodzeniem mieszczą się tu, poza stawianiem roz-
maitych płotów, również wszelkie prace ziemne: kopanie 
rowów i piętrzenie nasypów, czyli proste czynności, nie-
obce przecież na obszarze o głębokich tradycjach budow-
nictwa zagłębionego w ziemię. Jak już sygnalizowałem 
wyżej, w III-IV wieku bezpieczeństwo miały zapewniać 
mieszkańcom tej strefy jakieś inne sposoby, wykraczają-
ce zapewne poza formy obrony biernej (brak jej arche-
ologicznych śladów!?). Być może zastąpiła ją większa 
konsolidacja społeczno-polityczna tamtejszych Słowian 
i koncentracja ich siły zbrojnej na skalę plemienną. Z re-
lacji Jordanesa wynika jednak, że nie było to skuteczne 
w obliczu ich (Wenetów) konfrontacji z Ostrogotami24. 
Natomiast w VI-VII wieku, w okresie wędrówek ludów 
i wtórnej dezintegracji, nastąpił w różnych częściach zaj-
mowanego wówczas przez Słowian obszaru powrót do 
stosowanych dawniej metod i wzbogacenie ich o nowe 
doświadczenia/zapożyczenia, jak choćby obronę taboro-
wą. Odbywało się to zarówno w sytuacji ekspansji i zaj-
mowania nowych siedzib, jak też utrwalania i stabilizacji 
osadnictwa w dawnych domenach.

Oczywistym wydaje się stwierdzenie, że taki zasób 
doświadczeń był dalece niewystarczający, aby zapewnić 
stały postęp w dziedzinie słowiańskiego budownictwa 
grodowego we wczesnym średniowieczu. Wedle naszej 
dotychczasowej wiedzy, po jego skromnych początkach 
w pierwszych wiekach tego okresu, w VIII-IX wieku na-
stąpił tu wyrazisty wzrost ilościowy i jakościowy, którego 
apogeum w skali ogólnosłowiańskiej obserwujemy w na-
stępnych stuleciach. Tę wyspecjalizowaną dziedzinę bu-
downictwa wzbogacały stopniowo szczegółowe doświad-
czenia czerpane z kontaktów z różnym cywilizacjami: 
najwcześniej z Bizancjum oraz kolejnymi koczownikami, 
zwłaszcza Awarami i Bułgarami, później przede wszystkim 
z zachodnimi sąsiadami – państwem frankońskim i Sasa-
mi, ale również, w strefie bałtyckiej – ze Skandynawami. 
Jednak połączenie tych wątków różnego pochodzenia 
w spójne – choć odmienne dla różnych części Słowiańsz-
czyzny – całości nie byłoby możliwe bez obserwowanego 
jednoczesnego, wyraźnego postępu w zakresie ciesiołki, 
służącej na co dzień wznoszeniu budynków o różnym 
przeznaczeniu i rozmaitych urządzeń im towarzyszą-
cych. Tu nasuwa się przykład izbicowej konstrukcji wa-
łów, szczególnie popularnej na obszarze Słowiańszczyzny 
Wschodniej, w swej istocie wyraźnie nawiązującej do zrę-
bowej konstrukcji ścian domostw. Natomiast inną, choć 

24  Plezia 1952: 61.
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równie pokojową, z życia codziennego wziętą genezę 
może mieć konstrukcja rusztowa, pospolitsza na terenie 
Słowiańszczyzny Zachodniej. Rozważania na ten temat 
podjął przed laty Witold Hensel25, ale ich następnie nie 
rozwijał; sugerował ostrożnie pośrednie oddziaływanie 
kultury dackiej (ikonografia kolumny Trajana!), aby w fi-
nale wskazać na ewentualność rodzimych, słowiańskich 
(bliżej nieokreślonych) doświadczeń. Może więc warto 
odwołać się w tym względzie do znanego do dziś sposo-
bu gromadzenia drewna w różnej postaci, w stabilnych, 
często wysokich stosach, formowanych z warstw układa-
nych przemiennie (wzdłużnie i poprzecznie) elementów. 
Obserwujemy go również w – jak pisałem wyżej – bliskiej 
wczesnemu średniowieczu codzienności Poleszuków26 
i nie widzę powodów, aby odmawiać wczesnośrednio-
wiecznym Słowianom tej prostej umiejętności – prak-
tycznego stosowania podstawowych zasad statyki. Nieza-
leżnie od tego jak sprawdzi się trafność sformułowanych 
tu hipotez, jedno stwierdzenie pozostanie poza wszelką 
wątpliwością: słowiańskie grody z doby rozwiniętego 
wczesnego średniowiecza stanowią zjawisko niewiele 
mające wspólnego z najstarszym poziomem wyjściowym 
z początku tego okresu. Dotyczy to zarówno ich liczby, jak 
i jakości ufortyfikowania (czyli ich skuteczności obronnej), 
a wreszcie – zróżnicowania funkcji.

25  Hensel 1948: 216-218.
26  Ruszczyk i Engelking 1997: 81.

Miarą tego rozwojowego procesu jest – poza jego 
ogromną materialną, coraz lepiej rozpoznaną, arche-
ologiczną spuścizną – także jego odbicie w informa-
cjach w źródłach pisanych. Rozpoczyna je enigmatyczna 
wzmianka Fredegara z VII wieku, mówiąca o zagadkowym 
obiekcie (o dyskutowanej tożsamości) Wogastisburgu na 
obszarze słowiańskiego państwa Samona. Kontynuują – 
mnożące się od IX wieku – informacje różnej kategorii 
i rozmaitego pochodzenia. Szczególnie wymowne w tym 
względzie są relacje pisarzy arabskich z IX-X wieku, dla 
których obyczaj wznoszenia przez Słowian drewniano-
ziemnych fortalicji stanowić musiał najwidoczniej niezna-
ny im skądinąd, egzotyczny i dlatego warty odnotowania 
– fenomen. Samo nasuwa się tu skojarzenie z odnoto-
wanym wyżej zadziwieniem Bizantyńczyków słowiańskim 
fortelem ukrywania się pod wodą i ich równoczesnym 
brakiem głębszego zainteresowania wyglądem (i opisem) 
„miejsc umocnionych” tego ludu, traktowanych jako stan-
dardowy przedmiot działań militarnych.

Na koniec pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że spojrze-
nie na problem genezy grodów u Słowian z uwzględnie-
niem szerokiego spectrum codziennego bytowania, tra-
dycyjnych obyczajów i umiejętności, ale także zdolności 
adaptacyjnych tego ludu, może stanowić obiecującą pro-
pozycję ukierunkowania postępowania badawczego.
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Wojciech Szymański

Reflections on beginnings  
of the Early Medieval Slavic strongholds

Summary

Research conducted by Marek Dulinicz and popularised by him 
achievements of foreign archaeologists contributed greatly to 
the verification of the previous dating of the Early Medieval 
Slavic strongholds. As a result, only to a few have been nar-
rowed a group of sites that can be dated to the 6th-7th centuries. 
These are: Szeligi in Mazovia, Haćki in Podlasie (Poland), Zimno 
in Volhynia (Ukraine), and probably also Nikodimovo over upper 
Dnieper (Belarus). Byzantine sources from that time mention-
ing the Slavs in the Danube area are not helpful in this matter. 
According to these accounts it was model of open lowland set-
tlements was the predominant one.

In that situation we should refer rather to earlier centuries 
and the area located relatively close to the Danube area. It is 
the Dnieper River basin, where the construction of fortifica-
tions had the greatest extent and very old traditions. For the 
discussion presented here, first of all, of importance is the situ-
ation observed in areas south of Kiev. During the 2nd century 
BC – 2nd century AD it was occupied by one of the groups of 
the Zarubintsy Culture, which was subject to many transfor-

mations. Its relationship with the Slavic ethnos is now rarely 
questioned. In this area, there were numerous, ranging from 
the 1st century BC, upland defensive settlements, protected by 
earthen embankments (sometimes with wooden fences) and 
ditches. This phenomenon is usually associated with the threat 
of the Sarmatians, a new wave of nomads from the east, settled 
in the steppes of the Black Sea. It disappears in the 1st century 
AD and settlement clearly moves into the area of the low-lying 
floodplains. This model is also valid for the next population 
located here – dated to the 3rd-4th centuries Kievan Culture, 
whose relationship with the Slavs (Jordanes’s Veneti), is even 
more widely accepted.

As it is known, similar settlement preferences where 
shown by the Danube Slavs in the 6th-7th century, who were 
using perfectly, both in defence and attack characteristics of 
the environment, such as the abundance of water, swamps 
and forests. They used, among others, an amazing Byzantine 
trick: hiding underwater and breathing through a reed pipe. 
However, when setting up Slavic defensive settlements in other 
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areas, just like in the Zarubintsy Culture, upland landforms, 
naturally separated or easy to separate were often chosen. 
Used were also simple security systems (earth embankments, 
primitive fences) as well similar to the older examples from 
Zarubintsy Culture. This might be explained by the hypoth-
esis that in the case of these two, time-distant events, when 
faced with a threat, communities were reaching to the tradi-
tional ways, known from everyday activities of the settlements. 
These were ground works and fencing of designated space, in 
different ways and for different purposes. Comparative mate-
rial for Slavic defence fences from the beginning of the Early 
Middle Ages is provided by ethnographic sources, especially 
those from Polesie, which was still in the 20-30s of the previ-

ous century a true living museum of wooden buildings and 
equipment accompanying them.

Article is concluded with a general statement that the de-
fence systems of the Slavic strongholds of the developed Early 
Middle Ages, especially those of the 10th-11th centuries had lit-
tle in common with their predecessors, described above. Great 
progress in this area had mainly indigenous roots, and was con-
nected with the development of the carpenter craft. But one 
should not forget about the influence of close neighbours, dif-
ferent for different groups of Slavs (from Avars and Bulgars to 
the Francs and Scandinavians).

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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Very typical for the Early Medieval archaeology of North-
ern Masovia are small ringforts in the lowlands, which 
met the special interest of the late Marek Dulinicz1. In 
the 1990s, together with Joachim Henning, he carried 
out excavations at several strongholds of this kind. They 
delivered the first dendrochronological data of this re-
gion2. Furthermore, he initiated the analysis of Irena Gór-
ska’s excavations at the Sypniewo stronghold, which were 
carried out in the year 2000 by the author (fig. 1)3. Marek 
Dulinicz induced and realized excavations at other Maso-
vian and Podlasian strongholds – for instance at Nowy 
Dwór and Bocheń4, Huszlew5 – and later he also dealt 
with the investigation of these fortifications6. At an early 
stage Marek Dulinicz understood that the North-Maso-
vian ringforts are not only a regional phenomenon. Rath-
er he noted the similarities between them and the small 
lowland strongholds of the so-called “Tornow-Klenica” 
type in Lower Lusatia, Lower Silesia and Western Great 
Poland7. However, by that time still numerous uncertain-
ties existed, in particular about the dating. The situation 
then was not as clear as it appears today, after more than 
15 years of intensive research. In the 1990s the dendro-
chronological data from Lower Lusatian strongholds, indi-
cating their construction between 860/70 and 970, often 
were interpreted as a special case. In other regions the 
old dating attempts, setting these ringforts in the seventh 
or eighth century, were still widely in use.

In North-Masovia the assumed chronology of the ring-
forts was manifold, too. Few strongholds of this kind were 
dated to the seventh to ninth centuries, most of them to 
the eleventh/twelfth century8. Responsible for this in sev-
eral cases erroneous dating was an inappropriate dating 
system for the ceramics, especially a too late dating of 

1  Dulinicz 1997: 137-141, 1998: 267-274, 2000a: 145-158, 2000b: 
199-220; Dulinicz (red.) 1998. 
2  Dulinicz 1998: 267-274.
3  Biermann 2006.
4  Dulinicz 2000a: 150-156.
5  Dulinicz and Żukowski 2005: 263-275.
6  Dulinicz 2005: 187-206.
7  Dulinicz 1994: 31-49.
8  Górska et al. 1976; Szymański 1983: 90; Tyszkiewicz 1994: 77.

the beginnings of the fully wheel-thrown pottery, to some 
extent still to the present day9. Only gradually tree-ring 
data from different regions confirm that these ringforts 
generally date from the period between the mid-ninth 
and the late tenth century10. In this article the small low-
land ringforts of Northern Masovia will be compared with 
their analogies in the other Western-Slavic territories and 
examined in respect of their function.

Typical for this type of fortification is their position 
in the marsh, on a peninsula or an island in a lake, their 
round or (sometimes irregular) oval form (fig. 2; 3), the 
closed and very strong rampart as well as the small size, 
which hardly ever exceeds an external diameter of 60-
80 m. Normally these strongholds have only one ring of 
rampart fortification; however, at least the main strong-
hold is stronger fortified than the outer bailey (fig. 4). 
The interior is usually intensively settled, with surface 
buildings and sunken huts, storage pits and often sev-
eral wells; sometimes finds indicate some cultic activi-
ties. In Northern Masovia approximately 15 strongholds 
correspond to this type, e.g., Bogurzyn, Grzebsk, Mokrzk, 
Nasielsk, Plońsk, Słupno, Sońsk, Stupsk, Świerze, Tańsk-
Przedbory, Wola Szydłowska11 and Sypniewo12. The best 
known example of this fortification type in Masovia is the 
stronghold of Warszawa-Bródno Stare, which is situated 
a little further to the South13.

Similar strongholds can be ascertained in wide areas 
of the Western Slavic territory: From Eastern Holstein, 
Western Mecklenburg and the Hannoverian Wendland in 
the West (fig. 5)14 up to the Western Ukraine, Belorussia 
and North-Western Russia in the East15, from the Baltic 
coast and the Baltic territories in the North to Greater 

9  Biermann 2002: 73-75; Dulinicz 2005: 200.
10  Henning 1998: 9-29; Heußner and Westphal 1998: 223-234; Kara 

and Krąpiec 2000: 303-327.
11  Górska et al. 1976: 24-26, 63, 81-83, 98-100, 122-124, 127-129, 
130-132, 140-141, 195-196. 
12  Biermann 2006.
13  Musianowicz 1956: 7-96.
14  Struve 1981; Schuldt 1985; Wachter 1998: 235-247.
15  Nosov 2001: 29-34; Rappoport 1967; Zverugo 1989: 89-90, 
fig. 49.3.
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Fig. 1. Sypniewo (Masovia). 
Stronghold, reconstruction (after: 
Biermann 2006: 175, fig. 118)
Ryc. 1. Sypniewo (Mazowsze). 
Grodzisko, rekonstrukcja (za: Bier-
mann 2006: 175, ryc. 118)

Fig. 2. Köpenick (Berlin). Strong-
hold, reconstruction (after: Nath 
2007: 311, fig. 5)
Ryc. 2. Köpenick (Berlin). Grodzi-
sko, rekonstrukcja (za: Nath 2007: 
311, fig. 5)

Fig. 3. Spandau (Berlin). Strong-
hold, phase 3, reconstruction 
(after: von Müller and Müller-Muči 
1983: addendum 4)
Ryc. 3. Spandau (Berlin). Grodzi-
sko, faza 3, rekonstrukcja (za: von 
Müller i Müller-Muči 1983: adden-
dum 4)
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Poland (fig. 6-8), Lower Silesia, Lower and Upper Lusatia 
(fig. 9), the western parts of Brandenburg and the Alt-
mark in the South16. Most of them were built in the low-
lands, but there are also few examples of such strong-
holds that had been constructed on hilltops (fig. 10)17. 
Moreover, they spread out irregularly on this large ter-
ritory. In some areas they are very numerous, in others 
only infrequent.

This fortification type is only known from the North of 
the Western Slavic area, but not from the Southern Slavic 
territories (South Poland, Czechia and neighbouring ar-

16  Grimm 1958; Hilczerówna 1967; Moździoch 1998: 275-291; Bier-
mann 2000; Brzostowicz 2002.
17  Chudziakowa (ed.) 1994: 155-156; Jaworski 2005: 101-116; Pater-
noga and Rzeźnik 2005: 52-54; Biermann, Kieseler and Nowakowski 
2011: 110-111.

eas), although the natural conditions, humid lowlands, 
exist also there. Such small strongholds seem to be com-
pletely absent in the South. According to this, specific 
power structures and not only practical aspects of the 
natural environment were responsible for this stronghold 
type.

A group of these strongholds in Lower Lusatia 
and adjoining Lower Silesia is called “Tornow type”18 
(fig. 11; 12). However, these are characterized only by 
their always existing post houses in the interior19. Rather 
the uniform appearance of all these strongholds between 
Elbe and Narew is to be stressed.

18  Herrmann 1966.
19  Biermann 2000: 137.

Fig. 4. Mittenwalde (Teltow). 
Stronghold “Pennigsberg”, recon-
struction (after: Biermann (ed.) 
2001: 341, fig. 137)
Ryc. 4. Mittenwalde (Teltow). 
Grodzisko „Pennigsberg”, rekon-
strukcja (za: Biermann (red.) 2001: 
341, ryc. 137)

Fig. 5. Groß Raden (Mecklen-
burg). Stronghold, reconstruction 
(after: Schuldt 1985: 212, fig. 160)
Ryc. 5. Groß Raden (Meklembur-
gia). Grodzisko, rekonstrukcja (za: 
Schuldt 1985: 212, ryc. 160)
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Fig. 6. Spławie-Wodzisko 
(Greater Poland). Stronghold, 
reconstruction (after: Brzostowicz 
2003, front cover)
Ryc. 6. Spławie-Wodzisko (Wiel-
kopolska). Grodzisko, rekonstrukcja 
(za: Brzostowicz 2003, okładka)

Fig. 7. Stare Drawsko (Pomera-
nia). Stronghold, reconstruction 
(after: Janocha, Lachowicz and 
Ptaszyńska 1972: 29, fig. 23) 
Ryc. 7. Stare Drawsko (Pomo-
rze). Grodzisko, rekonstrukcja (za: 
Janocha, Lachowicz i Ptaszyńska 
1972: 29, ryc. 23)

Fig. 8. Bruszczewo (Greater 
Poland). Stronghold, reconstruc-
tion (after: Brzostowicz 2002, front 
cover)
Ryc. 8. Bruszczewo (Wielkopol-
ska). Grodzisko, rekonstrukcja (za: 
Brzostowicz 2002, okładka)
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Fig. 9. Brohna (Upper Lusatia). 
Stronghold, reconstruction (after: 
Leciejewicz 1982: 103, fig. 74)
Ryc. 9. Brohna (Górne Łużyce). 
Grodzisko, rekonstrukcja (za: Lecie-
jewicz 1982: 103, ryc. 74)

Fig. 10. Chobienia (Lower Si-
lesia). Stronghold, reconstruction 
(after: Biermann, Kieseler and 
Nowakowski 2011: 122, fig. 25)
Ryc. 10. Chobienia (Dolny 
Śląsk). Grodzisko, rekonstrukcja 
(za: Biermann, Kieseler i Nowakow-
ski 2011: 122, ryc. 25)

Fig. 11. Tornow (Lower Lusatia). 
Stronghold, reconstruction (after: 
Henning 1991: 127, fig. 7)
Ryc. 11. Tornow (Dolne Łużyce). 
Grodzisko, rekonstrukcja (za: Hen-
ning 1991: 127, ryc. 7)
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Concerning the chronology, there are regional differ-
ences in the time of the appearance, the supremacy and 
the end of this type of strongholds. Though they seem 
to have been used in some Polish areas still in the elev-
enth century20, they came out of use in almost all Pola-
bian areas already in the tenth century21. However, the 
construction of such ringforts already in the seventh or 
eighth century can be ruled out. As numerous tree-ring 
data of the last two decades testify, the period of pros-
perity of the small lowland ringforts was between about 
850 and 970.

On the whole, these strongholds show a large resem-
blance to each other as well as different architectural de-
tails. Because of this and because of the similar chrono-
logical conditions it is supposable that mutual influences 
came into effect at the time of their building in the dif-
ferent parts of their distribution area. We may also easily 
assume that the construction of such a stronghold was 
immediately imitated by neighbours. This holds because 
of the cultural contacts between neighbouring commu-
nities in general, but also because of the need to react 
to the action of the practically or potentially menacing 
neighbour.

The basic model of this stronghold type, the initial 
point of its development, can probably be found in Great 
Poland and Northern Silesia. There, several strongholds 
have produced relatively early tree-ring data, for instance 
Bonikowo22, Klenica23 and Chobienia24. This suggests the 
beginnings of the ringfort type in the middle third of the 
ninth century in the approximate centre of its spreading. 
This underlines the importance of autochthonous fac-
tors for their development. A connection to Early-Slavic 
fortifications like Szeligi and Haćki25 must be ruled out 

20  For instance in Masovia: Dulinicz 1998: 267-274; Biermann 2006: 
70-72.
21  Biermann 2000: 94-95; 2010. 
22  After 815, after 826: Kara and Krąpiec 2000: 320; Kara 2009: 87-109.
23  Around 844-893: Biermann, Kieseler and Nowakowski 2011: 87.
24  Around 848-855, 860 +/-10: Biermann, Kieseler and Nowakowski 
2011: 121.
25  Szymański 1967; Kobyliński 1990: 147-156; Kobyliński and Szy-
mański 2005: 43-73; Dulinicz (ed.) 1998: 85-98.

on account of the unbridgeable differences in architec-
ture and chronology. However, still to be considered are 
western patterns, with the so-called “Saxon ringforts“ of 
the late Carolingian and Ottonian periods as models for 
the western Slavic strongholds26. In many aspects these 
strongholds are analogous phenomena27. Frankish influ-
ence on the social-political systems in the East becomes 
also visible by other historical and material sources. This 
hypothesis might be supported by quite early dendro-
chronological data (approximately 840-900) from the 
Scharstorf stronghold in Eastern Holstein (fig. 13), far to 
the West of the Slavic settlement territory. The fortifica-
tion delivered mainly Sukow and Feldberg ceramics but 
already represents the small lowland ringfort type28.

Only for a few northern Masovian ringforts we have 
tree-ring data. They were obviously in use from the late 
ninth to the late tenth century, some still in the eleventh 
century. At the time around and after 900 this kind of 
strongholds was the favorite type of fortification in this 
area. Dendrochronological data are known from Sypnie-
wo29, Wola Szydłowska (882-901/902), Mokrsk (around 
904), Słupno (after 908-909), and Raciąż (around 909). 
The wells of the Święck Strumiany stronghold, located not 
far away in neighbouring Podlasie, delivered data around 
914 as well as around 966/96730. According to new exca-
vations by M. Błoński, also Nasielsk dates to these (and 
later) periods (personal communication). Only a few oth-
er stronghold types can be assigned in this area during 
that period; the few large strongholds mostly seem to 
be younger, for instance Płock and Proboszczewice31. In 
this period Northern Masovia seems to have been domi-
nated by small ringforts, just like Greater Poland as well 
as some Brandenburg regions, among them Lower Lusa-
tia. According to the present data, the building of such 
strongholds originated in northern Masovia rather sud-

26  Henning 1991: 119-133.
27  Uslar 1964: 68-69; Brachmann 1993: 152-153.
28  Meier 1990.
29  905-907, 1028/29: Biermann 2006: 71-72.
30  Dulinicz 1998: 268-272, 1999: 93-116, 2000b: 206, 2005: 191; 
Jaskanis 1998:179.
31  Gołembnik 2000: 13-47; Dulinicz 2000a: 147-48.

Fig. 12. Presenchen (Lower Lu-
satia). Stronghold, reconstruction 
(after: Henning 1991: 127, fig. 6)
Ryc. 12. Presenchen (Dolne Łu-
życe). Grodzisko, rekonstrukcja (za: 
Henning 1991: 127, ryc. 6)
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denly in the decades around 900, as in the other areas 
between Elbe and Narew. We may interpret this interest-
ing phenomenon against the background of the historical 
developments of the ninth and tenth centuries in what is 
today the Polish and East German plains.

In most cases the many small ringforts were the first 
fortifications in those regions. Earlier strongholds existed 
in Upper Silesia, in Little Poland and the South of Eastern 
Germany, as well as in the hinterland of the Baltic coast. As 
a result of favorable economic conditions, there developed 
great and powerful lordships already in the eighth century, 
which built strongholds of enormous size32. But the West-
ern Slavic midlands, rather cut-off from external influences, 
developed socio-economically more slowly. The simple so-
cial and political conditions of the people in these areas 
had not required strongholds for a long time, and there 
was no organisational basis to do so. 

The building of strongholds, starting in the middle 
third or (mostly) second half of the ninth century, had 
a manorial background; the many archaeological find-
ings of weapons, spurs and prestigious dress ornaments 
from these strongholds underline this hypothesis. It is 
very likely that the rulers responsible for these strong-
holds based their power on older social hierarchies. But 
by controlling a stronghold the position of these rulers 
was strengthened, however, and led to a new quality of 
the power structures. From the mid-ninth century on, 
local powers – chieftains of tribes or large sibs – increas-
ingly started competing with each other; responsible for 
this might have been the strong population growth in the 
ninth century, not only in the western Slavic areas but 
throughout large parts of Europe. This resulted in com-
petition for land, and the great number of people was 
also the basis for larger military activities. In the course 
of these conflicts the building of strongholds was started, 
presumably in Greater Poland and Lower Silesia, to in-
crease one´s power over people, lands and resources.

32  Brather 1998: 115-126; Kurnatowska 2000b: 257-258; Poleski 
2004; Jaworski 2005.

The strongholds arose from an atmosphere of war and 
violence, as it is indicated by findings of human bones. 
The most impressive examples we know from Lower Si-
lesia: in the stronghold of Gostyń numerous skeletons 
were excavated from the fire debris of destroyed houses, 
obviously victims of a raid33; even if this place really was 
a centre of cult worship, as S. Moździoch34 suggests, 
it would indicate the same cruel mentality. At Klenica 
a human skull-offering was buried under the rampart, at 
Popęszyce and Chobienia there several parts of human 
bones were found in cultural and destruction layers35. 

When a chieftain built a ringfort, the only appropriate 
reaction of his competitor was to also erect one – on ac-
count of the real increase of military strength which the 
fortification meant for the opponent, but also on account 
of the representative meaning of the castle as a symbol 
of power. This was of great importance for the legitimi-
sation of rule. Naturally, his new building was orientated 
at the stronghold of his neighbour. Thus hundreds of 
very similar strongholds were built in a large area within 
a short period of time. The assumed connection of the 
stronghold building with the expansion of the Eastern 
Frankish empire in the Slavic territories in the East of the 
river Elbe36 is plausible in some regions but does not ex-
plain the beginnings of strongholds in the wide Western-
Slavic settlement territory37.

The political processes were connected with the eco-
nomic development. Since the middle third of the ninth 
century the economy – trade and crafts – increased in the 
western Slavic midlands, especially we observe a rise of 
iron processing. Stronger economic territories were more 
attractive for foreign traders and potentially allowed 
for participation in trade. Thus, more than before they 

33  Langenheim 1939: 108-110, 123, fig. 2, pl. 24, 25; 108-110, 123, 
fig. 2, pl. 24, 25; Rzeźnik 1997: 263-286.
34  Moździoch 2000: 158-175.
35  Biermann, Kieseler and Nowakowski 2008: 79-80, 2011: 121.
36  Henning 2002: 134-136, 144.
37  Ruchhöft 2003: 387-409; Biermann 2004: 158.

Fig. 13. Scharstorf (Holstein). 
Stronghold, reconstruction (after: 
Struve 1975: 107, fig. 8)
Ryc. 13. Scharstorf (Holstein). 
Grodzisko, rekonstrukcja (za: Stru-
ve 1975: 107, ryc. 8)
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were included into the far-distance commercial network. 
These contacts brought influences from other areas. The 
great importance of autochthonous developments in 
early-medieval communities cannot be disputed, but the 
role of external stimulations may not at all be underes-
timated. Among these impetuses there might also have 
been stimuli for the construction of strongholds. Maso-
via is the north-eastern extension of the described large 
area to show similar strongholds. The analogies that are 
recognizable in the ringforts in this wide area indicate 
comparable political structures in the decades around 
900 – small chieftain rules in tribal areas.

These were small powers in larger tribal organisa-
tions, as we know from several written sources from the 
ninth/tenth century. The name of the tribe settling in 
Northern Masovia is unknown. Maybe they were already 
those Masovians mentioned in the eleventh century38. If 
we judge by the stronghold structure in many parts of 
today´s Eastern German and Polish plains, these tribes 
might have had decentralised and multi-polar power 
structures; perhaps there were larger and smaller chiefs, 
but, however, no central powers. Their strongholds de-
termine, in any case, the so-called Tribal Period before 
the establishment of large, more complex and more cen-
tralized powers in the course of the tenth century39.

In Greater Poland, however, one family arose trium-
phantly from the described struggles between small rul-
ers of the tribal period: the Piasts. This family might have 
come from one of the small ringforts in Greater Poland. 
From there they could gain a great lordship by militarily 
subduing other chiefs or winning them over by their 
reputation as successful warriors. Archaeologically, this 
process is recognisable by the changes of the Greater 
Polish stronghold structure: most of the small tribal ring-
forts were given up in the course of the tenth century. 
Instead, since about 940, there developed new large 
fortified settlements, like Gniezno, Poznań, Giecz and 
Ostrów Lednicki, which in written sources can often be 
recognized as seats of the Piasts in the late tenth century. 

38  Dulinicz (ed.) 1998: 421; Dulinicz 2000b: 203, 207.
39  Dulinicz 2000a: 99-117.

The first historical princes Mieszko I († 992) and Bolesław 
Chrobry (the Brave) (966/67-1025) already ruled a gigan-
tic territory which approximately corresponds to today’s 
Poland40. One of them also subjected Northern Masovia. 
According to some scholars, the expansion already could 
have happened among the half-legendary predecessors 
of Mieszko – Ziemowit, Leszek or Ziemomysł. However, 
the dendrochronological data for the large strongholds in 
Greater Poland around 940 are a kind of terminus post 
quem for the eastern expansion of the Piasts41.

Also in other regions between Elbe and Narew most 
of the small ringforts were given up in the course of the 
tenth century, often by force. Instead, large and often 
multipartite strongholds were built, in Northern Maso-
via for instance Serock, Płock and Proboszczewice42. After 
the submission of that area the Piasts might have based 
their power primarily on the existing small chiefdoms 
which had to accept their supremacy; on the one hand 
this was reasonable because of the peripheric position 
of Northern Masovia, on the other hand because of the 
significance of these chiefs as border guards against the 
warlike Old Prussians. They might have been more ef-
fective than other forms of military border organisation 
protecting their own lordships. This explains why several 
strongholds survived the changes of the tenth century 
and still existed in the eleventh century, like Sypniewo, 
for example43.

As the small strongholds indicate, in the tribal period 
Northern Masovia was a part of the large area between 
Elbe and Narew with a political structure conditioned by 
chiefdoms and small tribal powers. These conditions, and 
strongholds like Sypniewo and Tornow, were typical for 
the Western Slavic history on the eve of the formation of 
powerful lordships and empires44.

40  Dulinicz 2000a: 99-117, 2002: 147-148, 2005: 290-317.
41  Dulinicz 1998: 272, 2000b: 201.
42  Zawadzka-Antosik 1968: 362-367; Gołembnik 2000: 13-47; Du-
linicz 2000a: 147-148.
43  Biermann 2006: 70-72. 
44  For the English correction author would like to thank Ottilie Blum 
M. A. (Berlin) and Dr. Mirko Wittwar (Morsbach).
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Felix Biermann

Niewielkie, wczesnośredniowieczne grody pierścieniowe z północnego Mazowsza  
i ich odpowiednki w północnej części Słowiańszczyzny Zachodniej

Streszczenie

Artykuł przedstawia problem wczesnośredniowiecznych, niewiel-
kich grodów pierścieniowych północnego Mazowsza, stanowią-
cych przedmiot badań Marka Dulinicza w ostatnich latach oraz 
podobnych grodów położonych w północnej części Słowiańsz-
czyzny Zachodniej. Pokrótce omawiane są ich cechy, chronologia 
i funkcje. Autor sądzi, że grody te były siedzibami wodzów nie-

wielkich plemion w latach około 850-970. Funkcjonowały licznie 
na obszarze między Łabą i Narwią, a ich strukturę polityczną wa-
runkowały plemiona. Tradycyjnie grody północnego Mazowsza 
datuje się przeważnie na XI i XII wiek, chociaż badania dendro-
chronologiczne wskazują na okres około 900 roku, co potwierdza 
istnienie jednakowych warunków na tym obszarze.
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W referacie na sesję poświęconą ziemiom polskim w X 
wieku, która odbyła się w 1999 roku w Kaliszu, Marek 
Dulinicz przygotował wystąpienie na temat Mazowsza 
w X wieku. Omówił w nim przede wszystkim procesy 
rozwojowe następujące na obszarze tak zwanego sta-
rego Mazowsza, czyli na ziemiach zlewiska środkowej 
Wisły, głównie po prawej stronie jej dorzecza, aż po Bug 
i Narew na północnym-wschodzie1. W późniejszych la-
tach rozwijał tę tematykę, ale mniej swych rozważań po-
święcił obszarom Mazowsza wschodniego, współcześnie 
zwanego Podlasiem. Dlatego dziś chciałabym uzupełnić 
Jego rozważania o te właśnie ziemie, poszerzając zakres 
terytorialny o tereny północnej Lubelszczyzny. W świetle 
przybywających danych archeologicznych mamy bowiem 
prawo sądzić, że pogranicze rusko-mazowieckie, szczegól-
nie w dorzeczu środkowego Bugu i międzyrzecza Bugu, 
Liwca i Krzny oraz Bugu i Narwi, charakteryzuje się dość 
czytelnym układem osadnictwa (ryc. 1), pozwalającym na 
przedstawienie pewnej syntezy w tym zakresie. Wpraw-
dzie stan pozyskania materiałów jest spory, ale już publi-
kacja wyników – niepełna, nie można jednak uchylać się 
od stawiania hipotez dotyczących tej części ziem później-
szego państwa polskiego.

Młodsze fazy wczesnego średniowiecza poświadczone 
są na omawianym terenie zarówno osadnictwem otwar-
tym, jak i cmentarzyskami. W dorzeczu środkowego Bugu 
pojawiają się kurhany z grobami ciałopalnymi, ze zróżni-
cowanymi formami grobów warstwowych, nakurhano-
wych i nasypowych oraz pochówkami popielnicowymi 
i bezpopielnicowymi2. Ich datowanie na czas od X do XIII 
wieku współgra ze wznoszeniem grodów, powstaje rów-
nież sporo osad otwartych. Od połowy XI wieku obserwu-
jemy również zakładanie nowych cmentarzy, z grobami 
w obstawach kamiennych.

Po powstaniu najstarszych grodów, dalszy rozwój 
budownictwa obronnego nastąpił na terenach Podlasia 
i północnej Lubelszczyzny dopiero w IX wieku, zapewne 
w jego końcu, oraz w X wieku. To jednocześnie okres for-
mowania się początków państwowości polskiej, budowy 
wielkich grodów w Wielkopolsce północno-zachodniej 

1  Dulinicz 2000: 201.
2  Kalaga 2006: 182.

(Gniezno, Poznań, itd.), wreszcie ekspansji Piastów na te-
reny ościenne. Wydaje się, że ta ekspansja nie otarła się 
w żadnej mierze o omawiane tu ziemie; przeciwnie, ob-
serwujemy raczej spokojny rozwój w obrębie nieco póź-
niej ukształtowanej rubieży między wschodnią i zachod-
nią Słowiańszczyzną. Powstały wówczas nowe założenia, 
szczególnie na terenie na północ od Krzny, jak na przykład 
datowany od IX wieku gród w Huszlewie i Dołhołęce, czy 
założony w X wieku obiekt w Niewęgłoszu. Były to grody 
nizinne, kształtu pierścieniowatego, o pojedynczej bądź 
podwójnej linii obwałowań. Jedyne większe badania wy-
kopaliskowe przeprowadzono na grodzie w Huszlewie 
(ryc. 2), za to w konsekwencji tych badań zostało ono 
całkowicie rozwiezione przez właściciela. Te grody miały 
– jak się wydaje – tylko jedną fazę użytkowania, kończą-
cą się w XI wieku. Badania w Huszlewie wykazały brak 
obiektów na majdanie, stwierdzono jedynie niewielkie 
ślady zabudowy przywałowej, co skłoniło autorów wy-
kopalisk do postawienia tezy, że obiekt ten funkcjonował 
jako obóz wojskowy3.

Pod koniec X wieku obserwujemy za to kolejne, znacz-
ne prace fortyfikacyjne w obrębie obiektów, którym pod-
dano dwa grody: w Krzesku i w Niewiadomej. Dlaczego 
do nich doszło i kto miał w tym swój cel – postaram się 
zasygnalizować w dalszej części artykułu.

W Niewiadomej, na miejscu dawnego grodu cyplo-
wego, datowanego na koniec VI-VIII wieku, wzniesiono 
potężne obwałowania, kilkakrotnie je rozbudowując 
oraz przerabiając. Nowa dyspozycja fortecy obejmowała 
przestrzeń około 250 na 230 m, z nieregularnym maj-
danem o wymiarach około 150 na 110 m i ze skompli-
kowanym układem bramnym (ryc. 3). Wał dookolny nie 
był jednolity. Od strony naturalnie niedostępnego cypla 
jedynie uczyniono stromymi jego ściany, wznosząc na 
obrzeżach pojedynczy wał ziemny, obłożony płaszczem 
kamiennym. W pozostałej części, po raz pierwszy objętej 
fortyfikacjami, dookolny wał został posadowiony na wy-
równanej warstwie humusu pierwotnego. Wzniesiono go 
w konstrukcji rusztowej, kilkakrotnie reperowanej, prze-
budowywanej i podwyższanej (ryc. 4). Drugi wał – pół-
księżycowaty, chroniący gród od strony pól – wzniesiono 

3  Bienia 1998: 22.
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Ryc. 1. Stanowiska archeologiczne z XI/XII-XIII wieku na tle granic Mazowsza: 1 – granica Mazowsza w XI wieku wg Z. Sulew-
skiego; 2 – granica Mazowsza w XII wieku wg J. Natansona-Leskiego; 3 – granica Mazowsza w XII wieku wg T. Lalika
Fig. 1. Archaeological sites from the 11th/12th to the 13th centuries on the background of the Masovia boundaries: 1 – Maso-
vian boundary in the 11th century (according to Z. Sulewski); 2 – Masovian boundary in the 12th century (according to J. Natan-
son-Leski); 3 – Masovian boundary in the 12th century (according to T. Lalik)

Ryc. 2. Huszlew, gm. loco. Plan grodziska
Fig. 2. Huszlew, Huszlew community. Plan of 
the stronghold
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Ryc. 3. Niewiadoma, gm. Sabnie. Plan grodziska
Fig. 3. Niewiadoma, Sabnie community. Plan of the stronghold

Ryc. 4. Niewiadoma, gm. Sabnie. Przekrój wału I
Fig. 4. Niewiadoma, Sabnie community. Section of the rampart No I
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z warstw gliny i kamieni, umocnionych na szczycie wielo-
krotnym kołkowaniem. Od zewnątrz i od wnętrza wał ten 
oddzielały od pozostałych umocnień dwie fosy, szerokie 
na 6-7 m i głębokie na 3 m. Razem z rowem wydzielają-
cym majdan grodu i umocnionym przejściem bramnym 
system ten tworzył potężną fortyfikację. Ale na majdanie, 
który dość dokładnie przebadano, stwierdzono w znacz-
nej części brak nawarstwień kulturowych. Odkryto na 
nim jedynie dwie naziemne chaty drewniane z moszczo-
nymi drewnem podłogami oraz kilka otwartych palenisk. 
Zachowany wymiar jednej ze ścian z tych chat to około 
2,60 m, a co istotne, to zarówno w nich, jak i na całym 
stanowisku uderzający był niezwykle skromny liczbowo 
zestaw zabytków ceramicznych i sporadycznie innych 
(noże, przęśliki) (ryc. 5). W Niewiadomej, w pobliżu gro-
du znajdowały się osady otwarte. Wiemy o co najmniej 
11 punktach osadniczych ulokowanych w najbliższej jego 
okolicy. Część z nich niewątpliwie funkcjonowała w XI-XII 
wieku, czyli w okresie największego rozwoju fortyfikacji 
grodowych. W pobliżu powstało również cmentarzysko 
szkieletowe z kilkudziesięcioma grobami w obstawach 
kamiennych, datowane na okres od połowy XI do XIII 
wieku, które w całości wyeksplorowano (ryc. 6). Kilka 
z osad poddano również sondażowym badaniom wyko-
paliskowym, stąd wiemy, że występowała na nich dość 
intensywna warstwa kulturowa, dochodząca do kilkudzie-
sięciu centymetrów miąższości. Można więc sądzić, że 
tak rozległa, zbudowana z wielkim nakładem pracy, cza-
su i materiałów forteca była zamieszkana jedynie przez 
niewielką liczbę osób, sprawujących zapewne straż nad 
okolicą, a pozostali mieszkańcy zespołu mieszkali w towa-
rzyszących grodowi osadach. Dalsze osadnictwo, między 
innymi w Kupiętynie, Sabniach, Paderewku i Szwejkach, 
głównie rozlokowało się wzdłuż biegu rzeki Cetyni – do-
pływu Bugu.

Gród w Krzesku, położony w zabagnionej dolinie nie-
wielkich strumieni spływających do źródlisk Liwca, miał 
swoje zaplecze osadnicze w postaci 27 odkrytych w jego 
pobliżu stanowisk archeologicznych, w tym dwu ciałopal-
nych pochówków z Izdebek-Błażejów (grób popielnicowy) 
i Izdebek-Wąsów (kurhan). Abstrahując od tego, ile z tych 
punktów osadniczych było współczesnych powstawaniu 
grodu, nie ulega wątpliwości, że zamieniono jedną z tych 
osad w ufortyfikowaną warownię, otoczoną podwójnym 
wałem dookolnym. Już od dawna funkcjonująca tradycja 
osadnicza zapewne i tutaj przyczyniła się do decyzji o wy-
borze miejsca pod budowę grodu. Koncentracja osadnic-
twa wokół grodu w Krzesku jest dodatkowo wsparta kil-
koma innymi, mniejszymi grodziskami w pobliżu, a także 
nazwą miejscową „Opole”, w odległości około 20 km na 
północny zachód od Krzeska. Gród miał kształt pierście-
niowaty, o średnicy około 200 m, z wałami szerokimi 
u podstawy na 15 m i wysokości 1,5 m (wał zewnętrzny) 
i 2,5 m (wał wewnętrzny) (ryc. 7). Przedzielała je płyt-
ka fosa o szerokości dochodzącej do 15 m. Od wnętrza 
widoczny jest również rów okalający majdan, z którego 
ziemią podsypywano drewnianą konstrukcję wału. Zacho-

wał się również rów odgradzający od pól wał zewnętrz-
ny. Same wały grodu w Krzesku wzniesiono w konstrukcji 
drewniano-ziemnej, o niejednolitym założeniu. W wale 
zewnętrznym częściowo były to skrzynie wypełnione 
gliną, piaskiem i otoczakami granitowymi, w części zaś 
wał ten tworzyły poziomo ułożone belki, podtrzymywane 
pionowo wbijanymi słupami. Wał wewnętrzny składał się 
z drewnianego płotu z połówek dranic, z których spalo-
ne fragmenty zachowały się do wysokości około 1,5 m. 
Układano je w stosunku do przebiegu linii tej konstrukcji 
pod kątem prostym lub pochylonych lekko do wnętrza 
i podpartych poziomymi belkami (ryc. 8). Całość osa-
dzona była na podbitce z gliny, którą zasypano starsze 
warstwy osady otwartej4. We wnętrzu majdanu odkryto 
ślady kilku półziemianek oraz jamy gospodarcze. Mate-
riał ceramiczny nie został szerzej opublikowany; z wyboru 
dokonanego we wcześniejszym przekopie przez fragment 
wału pochodzą ułamki naczyń charakterystycznych dla 
X-XI wieku, nawiązujące do wschodniosłowiańskiej tra-
dycji wytwórczej. Konstrukcje obronne Krzeska wykona-
no z wielkim nakładem pracy i środków. Dość pobieżne 
obliczenia dotyczące nakładu sił i materiału, obejmują-
cych konieczność przygotowania budulca, jego obróbkę, 
a wreszcie spożytkowanie do budowy fortyfikacji wska-
zują, że w Krzesku co najmniej 10 ludzi musiało pracować 
po kilkanaście godzin dziennie przez rok – dwa lata, przy 
czym dostarczano by im przez cały czas pożywienie oraz 
nie odrywano by ich do innej pracy. Takie dane pokazują 
więc, że wzniesienie dużego grodu o skomplikowanej linii 
obronnej nie było przedsięwzięciem łatwym.

Oba grody – w Niewiadomej i w Krzesku, a być może 
również trzeci, równie potężny, lecz prawie nie bada-
ny – w Dzięciołach (ryc. 9) – stanowią specyficzny rys 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego tej części ziem 
polskich. Rozległe, dobrze umocnione warownie two-
rzyły centrum okolicznego osadnictwa. Kilkanaście osad 
otwartych w najbliższej ich okolicy mogło dostarczać ludzi 
potrzebnych do wznoszenia fortyfikacji, oni też zapewne 
mieli szansę by chronić się wewnątrz obwałowań w razie 
najazdów i innych zagrożeń. Nie ulega też wątpliwości, że 
w czasie, gdy owe wielkie grody rozbudowywano, musiał 
istnieć na tych terenach społeczny system podległości, 
pozwalający na zorganizowanie, a co ważniejsze, na na-
rzucenie rolniczej ludności osad otwartych wznoszenie 
silnie umocnionych grodów. Obraz kulturowy uzyskany 
w trakcie badań wykopaliskowych daje wyraźne wskaza-
nie na środowisko wschodniosłowiańskie, z którym po-
wiązane było omawiane osadnictwo. To zarówno sposób 
budowy umocnionych konstrukcji, jak i wznoszenie wa-
łów ziemnych, obłożonych na szczycie kamieniami bądź 
przekładkowych, czy stosowanie bermy (jak w jednej 
z faz istnienia grodu w Niewiadomej), kołkowań i płotów 
(jak w Krzesku) dają wyraźny obraz owych wschodnich 
nawiązań. Podobnie ceramika, pierwotnie typu Korczak 
i pochodna, później bliska typowi Łuka Rajkowiecka ma 

4  Kalaga 1980: 10.
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Ryc. 5. Niewiadoma, gm. Sabnie. Ceramika
Fig. 5. Niewiadoma, Sabnie community. Pottery
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Ryc. 6. Niewiadoma, gm. Sabnie. Drobne znaleziska z cmentarzyska
Fig. 6. Niewiadoma, Sabnie community. Small finds from the cemetery
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Ryc. 7. Krzesk, gm. Zbuczyn. Plan grodziska
Fig. 7. Krzesk, Zbuczyn community. Plan of the stronghold

również konotacje wschodnie, dnieprzańskie. Można 
więc przyjąć, że budowa rozległych grodów na Podla-
siu i północnej Lubelszczyźnie rozwijała się z inspiracji 
wschodnich. Które z plemion bużańskich czy naddnie-
przańskich było w ten proces najbardziej zaangażowa-
ne – nie wiemy. Można natomiast uznać, że duże grody 
młodszej fazy wczesnego średniowiecza najpewniej cią-
żyły gospodarczo do czoła tej ziemi i znacznego ośrodka 
handlowego owych czasów w Drohiczynie nad Bugiem. To 
nie tylko względy terytorialne, czyli stosunkowa łatwość 
komunikacji, ale i wzajemne zależności gospodarcze mo-
gły przyczyniać się do bliskich kontaktów. Świadczą o tym 
dość wyraźnie dane archeologiczne. Na majdanie grodu 
w Krzesku odkryto między innymi jamę gospodarczą, do-
słownie wypełnioną kośćmi zwierząt hodowlanych. To-
warzysząca im ceramika wskazuje, że obiekt ten należy 
datować na XI wiek. Badania archeozoologiczne dowio-

dły, że w jamie tej – prawie zupełnie pozbawionej ziemi, 
a wypełnionej kośćmi – występują wyłącznie kości głów 
i nóg bydła z niewielką domieszką kości świni. Gdzież 
więc podziały się tusze? Można sądzić, że albo je sprze-
dano, wywożąc np. do Drohiczyna lub – co bardziej praw-
dopodobne – że mamy do czynienia z archeologicznym 
odzwierciedleniem renty feudalnej, w której użytkownicy 
grodu byli zobowiązani do płacenia daniny w naturze – 
w tym przypadku w tuszach zwierzęcych.

Istotne znaczenie dla naszych rozważań mają wyniki 
badań na cmentarzyskach towarzyszącym dwóm oma-
wianym tu grodom. Cmentarzysko w Niewiadomej liczy-
ło kilkadziesiąt grobów z pochówkami wyposażonymi 
w ozdoby i przedmioty codziennego użytku. Do wyjątków 
zaliczyć trzeba znalezione przy jednym z pochówków (nr 
3) fragmenty uzbrojenia ochronnego. Analogiczna, kolista 
blaszka z nitem w środku została odkryta w okolicy przej-
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Ryc. 8. Krzesk, gm. Zbuczyn. Wewnętrz-
ny wał – płot z połówek dranic
Fig. 8. Krzesk, Zbuczyn community. In-
ner rampart – construction of half-timbers

ścia bramnego na grodzie (ryc. 6:1). Wschodnie elementy 
wyposażenia to część ozdób kobiecych, przęśliki z różo-
wego łupku, masywne żelazne gwoździe i ceramika typu 
drohiczyńskiego. Wpływy mazowieckie potwierdza forma 
grobu – skrzynia kamienna – część ozdób kobiecych i na-
czynia z cylindryczną szyjką.

Podobne cmentarzysko zapewne znajdowało się rów-
nież w Krzesku, także lokowane w niewielkiej odległości 
od grodu, ale znakomita część jego grobów została znisz-
czona przez wybieranie żwiru. Do badań J. Kalagi w latach 
90. XX wieku przetrwało jedynie kilka grobów, z resztkami 
obudów kamiennych, a zachowane wyposażenie (cera-
mika i szklane paciorki) pozwalają rozkopaną jego część 
odnieść na czas od XII aż po XVII wiek5.

Sądzę, że zapewne u progu XI wieku musiały zajść na 
omawianym obszarze poważne zmiany społeczne i po-
lityczne. Dawne podłoże wschodniosłowiańskie zyskało 
nowy impuls mazowiecki, co można łączyć ze zmianami 
politycznymi. Wiemy, że Mazowsze nie weszło początko-
wo w skład państwa polskiego. Wiemy również ze źródeł 

5  Kalaga 1980: 12.

pisanych o wypadkach zainicjowanych przez Miecława, 
dążącego do stworzenia osobnej państwowości na tere-
nie Mazowsza. Po jego śmierci w 1047 roku upadł projekt 
autonomii mazowieckiej. Znamy również relacje kronik 
ruskich o ingerencjach Jarosława Mądrego, który zaan-
gażował się w pomoc Kazimierzowi Odnowicielowi i co 
najmniej dwukrotnie wspierał zbrojnie polskie dążenia 
do zdobycia mazowieckich pertynencji. Zrozumiałe, że 
odbywało się to na zasadzie jakichś wzajemnych korzyści. 
Janusz Bieniak sądzi – wydaje się, że słusznie – iż mogło 
tu chodzić o zwierzchnictwo nad Grodami Czerwieński-
mi, może także do rozstrzygnięcia pozostawała kwestia 
pogranicza jaćwiesko-litewskiego6. Wobec takiego ukła-
du sił trzeba by uznać, że wzniesienie na początku XI 
wieku kilku potężnych grodów w dawnym środowisku 
plemiennym o tradycjach wschodniosłowiańskich mia-
ło na celu ruską kontrolę nad pogranicznym terytorium. 
Jednak zmiany polityczne spowodowały kolejne obsa-
dzenie owych ośrodków ludnością mazowiecką, która 
wprawdzie zachowała własne tło kulturowe, ale chętnie 

6  Bieniak 2010: 165.



59Grody średniowieczneGo Mazowsza • Księga poświęcona pamięci Marka dulinicza

Maria Miśkiewicz wielkie grody Podlasia na przykładzie obiektów w niewiadomej i Krzesku

Ryc. 9. Dzięcioły, gm. Łosice. Plan grodziska
Fig. 9. Dzięcioły, Łosice community. Plan of the stronghold

przyłączyła się do korzyści płynących z handlu szlakiem 
bużańskim przez Drohiczyn. W rezultacie, pod względem 
kulturowym, obserwujemy zjawisko hybrydyzacji, w któ-
rym uczestniczył głównie element mazowiecki i ruski, 
ale nie można też wykluczyć mniej wyraźnych wpływów 
jaćwiesko-bałtyjskich7. Taka organizacja ziem Mazowsza 
wschodniego i północnej Lubelszczyzny powoli likwido-
wała także szeroki pas rubieży pogranicznej, wykorzy-

7  Miśkiewicz 1981: 112.

stywanej w systemie plemiennym przez napływ grup 
ludzkich i rozwój sieci osadniczej. Przechodzenie tych 
terenów z rąk do rąk zależało od okoliczności rzeczywi-
stości historycznej, w której dochodziło do walk (pożary 
i przebudowy wałów) bądź pokojowego współistnienia. 
Jego śladem stała się w końcu granica lingwistyczna, bie-
gnąca ze wschodu na zachód mniej więcej po linii Krzny 
oraz pas nazw miejscowych typu Stok Lacki – Stok Ruski, 
Lachy – Rusy, itd., oddzielająca na północnej Lubelsz-
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Ryc. 10. Grodzisko koło Liwu, gm. Liw. Plan grodziska
Fig. 10. Grodzisko near Liw, Liw community. Plan of the stronghold

czyźnie wyraźniej oba główne etnosy omawianych wyżej 
obszarów.

Na zakończenie parę słów o kolejnym wielkim założe-
niu grodowym, tym razem w środkowym biegu Liwca – 
w Grodzisku koło Liwu. Obiekt ten, rozpoznany w niewiel-
kim stopniu, badany był wykopaliskowo przez Wojciecha 
Wróblewskiego w latach 80. XX wieku. Położony na wy-
sokim brzegu Liwca miał w podstawie wałów około 180 
na 200 m, a wraz ze zniszczoną częścią mógł pierwotnie 
obejmować około 5 ha powierzchni (ryc. 10). Wewnątrz, 
na majdanie, gród był słabo zabudowany, co skłoniło W. 
Wróblewskiego do uznania go za obiekt głównie militar-
ny, chroniący ziemie Mazowsza południowego przed ata-
kami ze strony księstw ruskich8. Drugą fazę istnienia tego 

8  Wróblewski 1990: 78.

założenia omawiany autor odnosi do czasów po śmierci 
Masława w 1047 roku, może już za panowania Bolesława 
Śmiałego (zm. 1081)9. Mielibyśmy więc archeologiczną 
odpowiedź na ruskie założenia militarne w południowo-
wschodniej stronie rubieży, realizowaną przez etnos pol-
ski, ze szczegółowym wskazaniem na ludność Mazowsza. 
Wynikiem takich działań była hybrydyzacja kulturowa po 
obu stronach granicy, z infiltracją wzorów ruskich na zie-
mie polskie i mazowieckich na ziemie ruskie. Stąd rów-
nież i rozwój Drohiczyna, mimo wielu walk o jego przyna-
leżność polityczną, można uznać za sukces kulturowy we 
wzajemnych kontaktach rusko-mazowieckich.

9  Wróblewski 1990: 89.
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Maria Miśkiewicz

Great strongholds of Podlasie on the example  
of sites at Niewiadoma and Krzesk

Summary

Maria Miśkiewicz discusses the problems connected with the 
development processes of the Eastern Masovia, referred today 
as Podlasie, with particular attention to the central basin and in-
terfluves of the Bug, Liwiec and Krzna, and the Bug and Narew in 
the northern Lublin Region. In this zone the Ruthenian-Masovian 
borderland was located in the Early Middle Ages, with a variable 
political affiliation. The author draws attention to the dynam-
ics of the habitation change. Stronghold at Niewiadoma, which 
was founded at the end of the 6th-8th century, at the end of the 
10th century was expanded and modified. On a partly leveled 
layer a new earth embankment was constructed, stronghold 
was provided with another ring of high fortifications. However, 
in the courtyard of the stronghold only inconsiderable cultural 
stratification was found, two ground-sunken huts and several 
open fireplaces were discovered, and a small set of artifacts. 
Around this defensive complex numerous settlements and se-
pulchral sites were discovered, which suggests that a small crew 
inhabited the stronghold, most of the population inhabited the 
settlement beyond the walls and other open settlements.

One of the oldest open settlements at Krzesk at the end 
of the 10th century was fortified and surrounded by embank-
ments. It became the center of local habitation, with numerous 
open settlements around the stronghold. In the courtyard few 
features were found – some sunken huts and pits. Ceramic set 
consists of fragments, which have characteristics referring to 
the East Slavic production.

Taking into account, inter alia methods of construction of forti-
fications and ceramic sets it can be assumed that the construction 
of large strongholds in this area took place under influences from 
the East, and it economically gravitated towards the greatest in 

the area center of trade and economic growth: Drohiczyn on the 
Bug River. However, in this area there are also specific Masovian 
forms of burials – stone boxes, in which the dead were buried with 
equipment coming both from the East and from the Masovia.

At the dawn of the eleventh century significant social and 
political change occurred in the discussed area. Old East Slavic 
substrate has gained impetus of Masovia. Because of the po-
litical changes constructed strongholds were inhabited by the 
Masovian population, which has preserved some cultural traits, 
however, joined the trading route associated with the Bug River 
trail and site at Drohiczyn. As a result of these dependences 
cultural hybridisation occurred of Masovian and Ruthenian ele-
ments. After some time a boundary has been established in this 
area, running from East to West, more or less along the line of 
the river Krzna, visible in the northern Lublin region also in the 
naming of the village – Stok Lacki-Stok Ruski, Lachy-Rusy, etc.

As an answer to the Eastern inspired construction of the 
great complexes of the Masovia-Ruthenian boundary region 
the stronghold at Grodzisk near Liwiec can be pointed. This 
complex was developed after Masław’s death in the year 1047, 
and, like those discussed above, had insignificant building activ-
ity in the courtyard and developed and powerful defenses.

The author draws attention to the existence of visible hy-
bridisation within the archaeological sources and adopting re-
ciprocal patterns on both sides of the border, and as the best 
example of a cultural success in Ruthenian-Masovian contacts 
recognises functioning of the Drohiczyn trade center, despite 
the many battles for its political affiliation.

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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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. 
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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-



76 ArchAeologicA Hereditas • 4

Jarosław Ościłowski

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
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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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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)



84 ArchAeologicA Hereditas • 4

Jarosław Ościłowski

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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Użyty w tej pracy termin „Ziemia Łomżyńska” ma cha-
rakter umowny. Analiza dotyczy obiektów znajdujących 
się w okolicach Łomży i będących w sferze kompetencji 
administracyjnej łomżyńskiej Delegatury Podlaskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Historycznie 
mamy tu do czynienia z kilkoma dawnymi jednostkami 
terytorialno-administracyjnymi, znajdującymi się w obrę-
bie północno-wschodniego Mazowsza1, a nawet sięgamy 
terenów osadnictwa jaćwieskiego w rejonie Rajgrodu2. 
Charakter referowanego tu zagadnienia zwalnia jednak 
autora od obowiązku prowadzenia rozważań historycz-
nych na rzecz spojrzenia na współczesność najbardziej 
reprezentacyjnych w sensie krajobrazowym obiektów 
tego terenu. Mimo że w tytule użyto słowa „grodzisko”, 
nie wszystkie obiekty poddane analizie są nimi w istocie. 
Wzgórze Świętego Wawrzyńca nie jest grodziskiem, nie 
jest jednoznacznie wyjaśniony charakter „Góry Wieżo-
wej” w Truszkach-Zalesiu, nie są także grodziskiem po-
zostałości zamku w Nowogrodzie. Wszystkie te obiekty 
charakteryzuje jednak ważna cecha, jaką jest wyekspono-
wanie stanowiska w terenie, czyli mają one własną formę 
krajobrazową.

Ze względu na morfologię terenu, obiekty te możemy 
podzielić na dwa typy. Grodziska wysoczyznowe to takie, 
które zlokalizowano na formach fizjograficznych mają-
cych cechy naturalnej obronności i przy pomocy prac in-
żynieryjnych dodatkowo je ufortyfikowano. Kształt tych 
obiektów jest zatem w pewnym stopniu uwarunkowany 
kształtem zastanej formy terenowej. Najczęściej powodu-
je to nieregularność przebiegu wałów. Drugim typem są 
grodziska nizinne, to jest znajdujące się w dolinach rzek, 
na terenach płaskich, gdzie cały kształt fortyfikacji jest wy-
nikiem zaplanowanych zabiegów technicznych budowni-
czych obiektu. Mają one z reguły kształty bardziej regular-
ne, a poszczególne elementy są jednoznacznie czytelne.

Drugi rodzaj klasyfikacji dokonywany jest ze względu na 
morfologię samego obiektu zabytkowego i tu wydzielamy:

• grodziska pierścieniowe z wałem obronnym wo-
kół ograniczonego przezeń majdanu,

1  Miśkiewicz 1981.
2  Kamiński 1963.

• grodziska stożkowate, które nie mają ekspono-
wanych obwałowań, lecz są sztucznie ukształto-
wanym w terenie (usypanym) wzniesieniem, wy-
płaszczonym w części wierzchołkowej, niekiedy 
otoczonym fosą,

• grodziska cyplowe, na których majdan jest ogra-
niczony w części formami naturalnymi (skarpami), 
a konstrukcje obronne w formie wałów, fos lub 
ich kombinacji znajdują się jedynie w części o naj-
łatwiejszej dostępności3.

Istnieje jeszcze możliwość zastosowania trzeciego ro-
dzaju klasyfikacji, ze względu funkcję, jaką pełniało gro-
dzisko będąc jeszcze obiektem użytkowanym. Możemy 
zatem podzielić je na: 

• mieszkalne, w których realizowana była bieżąca 
działalność osadnicza – mieszkalna i gospodarcza, 
a najczęściej także administracyjna z siedzibą lo-
kalnego ośrodka władzy,

• refugialne, czyli schronieniowe – obiekty nieza-
mieszkałe na stałe, pełniące funkcje magazynowe 
i schronienia oraz punktów oporu, nieużytkowa-
ne na co dzień, zaopatrzone w żywność i paszę. 
W grodach tych chroniła się okoliczna ludność 
na wypadek niepokojów i stanowiły one ważne 
punkty oporu i bazy wypadowe w przypadku 
walk,

• strażnicze – położone na rubieżach osadniczych, 
pełniące funkcje strażnicze i obronne, bez rozwi-
niętych funkcji gospodarczych czy administracyj-
nych.

Między wymienionymi rodzajami i typami zachodzą 
oczywiście związki kombinacyjne, zatem grodzisko może 
być na przykład nizinnym, pierścieniowym, o funkcji refu-
gialnej, jak na przykład Poryte-Jabłoń (ryc. 1), wyżynnym 
stożkowatym, o funkcji strażniczej, jak Rajgród (ryc. 2), 
czy też wyżynnym pierścieniowym, o funkcji mieszkalno-
administracyjnej, jak Święck-Strumiany (ryc. 3).

O ile charakterystykę geomorfologiczną i morfolo-
giczną obiektu można wykonać na podstawie obserwacji 
terenowych, o tyle rozstrzygnięcia funkcjonalne mogą 
być podejmowane dopiero po przeprowadzeniu badań 

3  Wysocki 1997.
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Ryc. 1. Poryte-Jabłoń, pow. zambrowski. Widok od południa (fot. J. Wysocki)
Fig. 1. Poryte-Jabłoń, Zambrów county. View from the south (photo by J. Wysocki)

Ryc. 2. Rajgród, pow. grajewski. Widok od zachodu (fot. J. Wysocki)
Fig. 2. Rajgród, Grajewo county. View from the west (photo by J. Wysocki)

Ryc. 3. Święck-Strumiany, pow. wysokomazowiecki. Widok od południa (fot. J. Wysocki)
Fig. 3. Święck-Strumiany, Wysoka Mazowiecka county. View from the south (photo by J. Wysocki)
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archeologicznych o charakterze wykopaliskowym, które 
dają informacje o pierwotnym programie funkcjonalno-
przestrzennym obiektu oraz sposobie jego użytkowania. 
Dlatego też tylko dla niektórych grodzisk z tego terenu 
można aktualnie wskazać rodzaj użytkowania4.

Należałoby jeszcze wydzielić inne miejsca związane 
z dawnym osadnictwem, a niebędące zwykłymi stano-
wiskami osadniczymi, jak np. Wzgórze Świętego Waw-
rzyńca5 w Starej Łomży, będące miejscem po kościele (ko-
ściołach) i cmentarzu (ryc. 4). W tym przypadku można 
by wrócić do dawnego pięknego i adekwatnego słowa 
„kościelisko”, które już prawie wyszło z użycia. Specyficz-
ną formą osadniczą, będącą kontynuacją grodu, ale cha-
rakterystyczną już dla czasów pełnego średniowiecza, jest 
określenie „zamczysko” – miejsce po zamku, z którym to 
obiektem mamy do czynienia w Nowogrodzie.

Przeglądowi poddano 15 obiektów, w większości wpi-
sanych do rejestru zabytków i wymienianych w litera-
turze przedmiotu6. Spośród nich większość znajduje się 
na terenach otwartych7. Na obszarach zurbanizowanych 
znajduje się 6 obiektów. Są to: zamczysko w Nowogro-
dzie (ryc. 5), grodzisko w Rajgrodzie, grodzisko w Wiźnie 
(ryc. 6), Wzgórze Świętego Wawrzyńca w Łomży, grodzi-
sko w Pieńkach-Grodzisku (ryc. 7) i grodzisko we Wno-
rach-Wypychach (ryc. 8). Dwa ostatnie znajdują się na 
terenach wiejskich, a cztery pierwsze na terenach o cha-
rakterze miejskim. W niedługim czasie do tych „miej-
skich” przyjdzie najprawdopodobniej zaliczyć również 
Górę Królowej Bony – grodzisko w Starej Łomży (ryc. 9). 
Żadne z grodzisk nie znajduje się na terenach leśnych, 
choć niektóre są porośnięte drzewami, jak np. Góra Wie-
żowa w Truszkach-Zalesiu (ryc. 10) i grodzisko w Święcku-
Strumianach, lub krzakami, jak grodzisko w Stawiskach 
(ryc. 11).

Zainteresowania archeologiczne grodziskami Ziemi 
Łomżyńskiej mają tradycję sięgającą XIX wieku, jednak 
poważniejsze badania tych obiektów rozpoczęto w okre-
sie międzywojennym XX wieku. W tym czasie część 
grodzisk została zinwentaryzowana przez Romana Ja-
kimowicza w ramach działalności Państwowego Grona 
Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych8. Jednak 
nie podejmowano wówczas jeszcze badań wykopalisko-
wych na tych obiektach. Podjęto je natomiast na począt-
ku lat 60. XX wieku9 w związku z badaniami pogranicza 
mazowiecko-jaćwieskiego i prawdopodobnie także osobi-
stymi zainteresowaniami Tadeusza Romana Żurowskiego. 

4  Zobacz całościowe opracowanie badanego wiele lat zespołu osad-
niczego w Święcku Strumianach: Jaskanis 2008.
5  Stanowisko badane w 1983 (J. Wysocki), 1984 (M. Rębkowski), 
a następnie po 2000 roku (A. Smoliński).
6  Zobacz: Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964. Na mapie tej nie 
uwzględniono niektórych obiektów znajdujących się na Wysoczyźnie 
Kolneńskiej (Czerwone, Truszki-Zalesie) oraz położonych na południe 
od doliny Narwi (Wnory-Wypychy).
7  Wysocki 1999a.
8  Jakimowicz 1925.
9  Kamiński 1961.

W tym czasie rozpoczęto badania grodzisk w Święcku-
Strumianach, Wiźnie10 i Starej Łomży, a także kilku stano-
wisk w rejonie Nowogrodu nad Narwią11. Nieco później, 
w końcu lat 60. XX wieku przeprowadzono badania wyko-
paliskowe na terenie grodziska w Rajgrodzie12. Już po re-
formie administracyjnej i powstaniu nowego wojewódz-
twa łomżyńskiego, na jego terenie rozpoczęto badania 
archeologiczne grodzisk na większą skalę. Przeprowadzo-
no wówczas (na przełomie lat 70. i 80. XX wieku) bada-
nia grodzisk w Pieńkach-Grodzisku, Czerwonem (ryc. 12), 
Małym Płocku (ryc. 13), Starej Łomży, Rusi-Samborach13 
(ryc. 14) i Truszkach-Zalesiu. Pod długiej przerwie badaw-
czej, już w początkach XXI wieku, w 2005 roku podjęto 
kolejne prace na grodzisku w Porytem-Jabłoni.

Prace badawcze na grodziskach prowadziły różne in-
stytucje. Były wśród nich: Muzeum Okręgowe w Białym-
stoku, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska War-
szawskiego Oddziału PP PKZ, Wojewódzki Konserwator 
Zabytków Archeologicznych w Białymstoku, Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studencka Spół-
dzielnia Pracy „Uniwersitas” z Warszawy, a także arche-
olodzy pracujący na własny rachunek: Włodzimierz Pela, 
Ewa Twarowska, Antoni Smoliński i Mieczysław Bienia. 
Oprócz wymienionych wyżej kierujących poszczególnymi 
pracami terenowymi, badaniami grodzisk na tym terenie 
kierowali także, w różnych latach i na różnych stanowi-
skach: Tadeusz Roman Żurowski, Danuta Jaskanis, Jan 
Jaskanis, Jerzy Gąssowski, Krzysztof Janiszowski, Jerzy 
Gula, Ewa Marczak, Jacek Wysocki, Marian Rębkowski 
i Lech Kaczmarek.

Stan badań i opracowań dla poszczególnych obiektów 
przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, które uła-
twia porównanie zarówno zróżnicowania prowadzonych 
prac, jak i ich wyników, a zatem wskazuje także potrzeby 
badawcze i oczywiście niedostatki opracowań oraz wyni-
kające z nich potrzeby prac archiwalnych i gabinetowych 
(tabela 1).

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wielosezo-
nowe badania prowadzono na ośmiu obiektach. Oczy-
wiście zakres tych badań był zróżnicowany i zależny nie 
tylko od zamierzeń badawczych, ale i od wielkości po-
szczególnych obiektów. W największym stopniu przeba-
dane zostało grodzisko w Święcku-Strumianach, Wzgó-
rze Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży, zamczysko 
w Nowogrodzie oraz grodziska w Małym Płocku14, Starej 
Łomży (Góra Królowej Bony)15 i Truszkach-Zalesiu (Okop) 
(ryc. 15). Badania grodziska w Wiźnie, mimo że kilkuse-
zonowe, nie objęły swym zasięgiem zbyt dużego obszaru 
tego wielkiego obiektu, natomiast grodzisko w Czerwo-

10  Janiszowski 1969, 1970, 1972.
11  Żurowski 1970, 1972.
12  Jaskanis 2001.
13  Kaczmarek 1985.
14  Twarowska 1980.
15  Gąssowski i Twarowska 1983, 1984, 1985.
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Ryc. 4. Stara Łomża – Wzgórze Świętego Wawrzyńca. Widok od południowego-wschodu (fot. J. Wysocki)
Fig. 4. Stara Łomża – St. Lawrence Hill. View from the southern east (photo by J. Wysocki)

Ryc. 5. Nowogród, pow. łomżyński. Widok od północy (fot. J. Wysocki)
Fig. 5. Nowogród, Łomża county. View from the north (photo by J. Wysocki)

Ryc. 6. Wizna, pow. łomżyński. Widok od północy (fot. J. Wysocki)
Fig. 6. Wizna, Łomża county. View from the north (photo by J. Wysocki)
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Ryc. 7. Pieńki-Grodzisko, pow. łomżyński. Widok od północnego-wschodu (fot. J. Wysocki)
Fig. 7. Pieńki-Grodzisko, Łomża county. View from the northern east (photo by J. Wysocki)

Ryc. 8. Wnory-Wypychy, pow. wysokomazowiecki. Widok od południowego-zachodu (fot. J. Wysocki)
Fig. 8. Wnory-Wypychy, Wysoka Mazowiecka county. View from the southern west (photo by J. Wysocki)

Ryc. 9. Stara Łomża – Góra Królowej Bony (fot. J. Wysocki)
Fig. 9. Stara Łomża – Mount of Queen Bona (photo by J. Wysocki)
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Ryc. 10. Truszki-Zalesie, pow. kolneński. Tzw. Wieża. Widok od północnego-wschodu (fot. J. Wysocki)
Fig. 10. Truszki-Zalesie, Kolno county. So-called “Tower”. View from the northern east (photo by J. Wysocki)

Ryc. 11. Stawiski, pow. kolneński. Widok od południa; grodzisko nieczytelne w zakrzaczeniach (fot. J. Wysocki)
Fig. 11. Stawiski, Kolno county. View from the south. Stronghold completely invisible due to bushes (photo by J. Wysocki)

Ryc. 12. Czerwone, pow. łomżyński. Widok od północnego-wschodu (fot. J. Wysocki)
Fig. 12. Czerwone, Łomża county. View from the northern east (photo by J. Wysocki)
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Ryc. 13. Mały Płock, pow. kolneński. Widok od zachodu (fot. J. Wysocki)
Fig. 13. Mały Płock, Kolno county. View from the west (photo by J. Wysocki)

Ryc. 14. Ruś-Sambory, pow. łomżyński. Widok od południa (fot. J. Wysocki)
Fig. 14. Ruś-Sambory, Łomża county. View from the south (photo by J. Wysocki)

Ryc. 15. Truszki-Zalesie, pow. kolneński. Tzw. Okop. Widok od północnego-zachodu (fot. J. Wysocki)
Fig. 15. Truszki-Zalesie, Kolno county. So-called “Trench”. View from the northern east (photo by J. Wysocki)
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Nazwa obiektu
Badania archeologiczne

Sprawozdanie Opracowanie Publikacja
(monografia)Sondażowe Wielosezonowe

Nowogród X X
Święck-Strumiany X X X X

Poryte-Jabłoń X X
Stawiski
Rajgród X X X X
Wizna X X

Ruś-Sambory X X
Wnory-Wypychy
Pieńki-Grodzisko X X X

Mały Płock X X
Czerwone X X

Truszki-Zalesie „Wieża” X X X X
Truszki-Zalesie

„Okop” X X

Stara Łomża 
„Wawrzyniec” X X

Stara Łomża „Bona” X X

Tabela 1. Stan badań i opracowań dla poszczególnych grodzisk Ziemi Łomżyńskiej
Table 1. State of examinations and studies for individual strongholds of the Łomża Land

nem16, mimo tylko jednego sezonu badawczego zostało 
rozpoznane dość dobrze ze względu na niewielkie roz-
miary obiektu. Pozostałe pięć grodzisk (Poryte-Jabłoń, 
Ruś-Sambory, Pieńki-Grodzisko17, Rajgród i Truszki-Zalesie 
„Wieża”) były badane sondażowo w różnych latach i nie 
zostały rozpoznane w stopniu należytym. W niektórych 
przypadkach („Wieża” w Truszkach-Zalesiu) nie zdołano 
nawet ustalić jednoznacznie charakteru obiektu.

Dwa spośród uwzględnionych w zestawieniu obiektów 
nie były dotychczas badane wykopaliskowo (Wnory-Wy-
pychy, Stawiski), mimo że badania takie wydają się być 
konieczne dla uzyskania podstawowych danych dotyczą-
cych ich chronologii i funkcji, co pozwoliłoby zbudować 
pełniejszy obraz osadnictwa tego terenu.

Ponadto na podstawie dokonanych w latach ubie-
głych oględzin obiektów należy stwierdzić, że co najmniej 
w dwóch przypadkach (Pieńki-Grodzisko, Wnory-Wypy-
chy) powinny nastąpić interwencje ratownicze ze wzglę-
du na stan tych obiektów i sposób ich użytkowania.

W niemal wszystkich przypadkach po badaniach wyko-
paliskowych były składane krótkie sprawozdania z opisem 
wyników badań, w większości do Informatora Archeolo-
gicznego, a zapewne również do właściwego konserwato-
ra zabytków archeologicznych. Niestety, z reguły na tym 
się kończyło.

Pełne opracowanie monograficzne wyników badań 
wykonane zostało dotychczas jedynie dla zespołu osad-
niczego w Święcku-Strumianach18. Ukazały się również 
dwa artykuły podsumowujące wyniki badań grodzisk 

16  Pela i Skrok 1987.
17  Pela 1979.
18  Jaskanis 2008.

w Rajgrodzie19 i Truszkach-Zalesiu („Wieża”)20, ale wobec 
małych zakresów prowadzonych tam prac badawczych 
trudno je uznać za monografie. Zawierają jednak cało-
ściowe opracowania wyników dotychczasowych badań.

W przypadku Wizny, mimo że wyniki badań obiektu 
dotychczas nie zostały całościowo opracowane, rysuje 
się perspektywa zrealizowania takiego opracowania. Cały 
zbiór dokumentacji z badań tego stanowiska znajduje się 
aktualnie w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa i można by podjąć prace mające na celu opracowa-
nie dokumentacji; również zabytki ruchome są dostępne 
w muzeach.

Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku wyników 
wieloletnich badań stanowiska Góra Królowej Bony w Sta-
rej Łomży. Dokumentacja z tych badań została prawdopo-
dobnie przekazana do właściwego wówczas (łomżyńskie-
go) wojewódzkiego konserwatora zabytków, natomiast 
zabytki ruchome są prawdopodobnie nadal zgromadzone 
w magazynach Instytutu Archeologii Uniwersytetu War-
szawskiego. W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę, że 
autorzy badań nie są w stanie, lub nie są zainteresowani 
wykonaniem opracowań, istnieje prawdopodobnie możli-
wość – po porozumieniu się z właściwym konserwatorem 
– wykonania tych prac przez osoby trzecie.

W przypadku wieloletnich badań zespołu osadnicze-
go w Truszkach-Zalesiu, zarówno dokumentacja prac, jak 
i materiały zabytkowe znajdują się w dyspozycji kierow-
nika badań, które nawet w ostatnich latach wznowiono. 
Istnieje zatem realna perspektywa uzyskania w niedługim 
czasie opracowania ich wyników.

19  Jaskanis 2001.
20  Marczak 2003.
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Odnośnie badanego wielokrotnie (J. Jaskanis, J. Wy-
socki, M. Rębkowski, A. Smoliński) kościeliska „Wzgórze 
Świętego Wawrzyńca” w Starej Łomży, które zostało 
przebadane całkowicie, dokumentacje i wstępne opraco-
wania w badań wcześniejszych znajdowały się w formie 
maszynopisów w archiwach IA UW oraz wojewódzkiego 
konserwatora zabytków i jest w ich posiadaniu autor 
ostatnich badań. Według jego deklaracji pełne opraco-
wanie wszystkich wyników potraktowanych całościowo 
zostanie wkrótce zakończone.

Najgorsza sytuacja w odniesieniu do opracowania 
wyników badań dotyczy obecnie zespołu grodowego 
w Małym Płocku, gdyż autorka badań przechowuje pry-
watnie całą dokumentację i materiały zabytkowe. Mimo 
wielokrotnych deklaracji współpracy, zarówno materiały, 
jak i dokumentacja nie są dostępne i brak perspektyw 
uzyskania do nich dostępu.

Pozostałe wyniki badań poszczególnych grodzisk 
funkcjonują w formie mniej lub bardziej szczegółowych 
sprawozdań, dostępnych niekiedy w archiwach urzędów 
konserwatorskich.

***

Przechodząc do omówienia problemów konserwator-
skich grodzisk z tego terenu, nie sposób nie wspomnieć 
o różnych rodzajach zagrożeń, na jakie narażone są obiek-
ty archeologiczne w ogóle, a posiadające własną formę 
krajobrazową w szczególności. Zagrożenia te możemy po-
dzielić na dwa rodzaje: naturalne i antropogeniczne.

Do zagrożeń naturalnych należy zaliczyć:
1.  Naturalne procesy rozkładu substancji organicznej 

i nieorganicznej, czyli:
 A. Procesy fizyczne,
 B. Procesy chemiczne.
2. Działanie sił przyrody, czyli:
 A. Podmywanie,
 B. Rozwiewanie,
 C Procesy stokowe,
 D. Zarastanie (sukcesja naturalna),
 E. Działalność zwierząt.
Zagrożenia antropogeniczne to:
1. Działalność rolnicza:
 A. Orka (rozorywanie),
 B. Wypas zwierząt,
 C.  Działalność gospodarcza (kopcowanie płodów 

rolnych),
 D.  Niwelacja (likwidacja wałów i fos).
2. Działalność urbanizacyjna:
 A.  Budowa siedlisk i obiektów gospodarczych 

wiejskich,
 B. Rozwój miast (ekspansja zabudowy),
 C.  Budowa infrastruktury technicznej (drogi, sie-

ci, stacje telekomunikacyjne),

 D.  Budowa infrastruktury rekreacyjnej i tury-
stycznej.

3. Pozyskiwanie surowców.
4. Zaśmiecanie.
5.  Działalność naukowa (prace badawcze archeologicz-

ne, geologiczne).
6. Działalność ochronna:
 A. Ochrona przyrody,
 B. Ochrona zabytków.

W przypadku stanowisk archeologicznych o własnej 
formie krajobrazowej mamy do czynienia z wpływem na 
ich stan zachowania niemal wszystkich wymienionych 
powyżej czynników, chociaż w różnym natężeniu. Szcze-
gólnie warunki środowiskowe, w jakich znajdują się po-
szczególne obiekty mają na nie bezpośredni wpływ oraz 
implikują występowanie niektórych innych zagrożeń21.

Najlepiej zachowane i najmniej zagrożone zarówno 
przez czynniki naturalne (działalność sił przyrody), jak 
i antropogeniczne są oczywiście obiekty znajdujące się 
w terenie otwartym. Należy do nich zaliczyć grodziska 
w Małym Płocku22, Czerwonem, Porytem-Jabłoni23, Rusi-
Samborach24 i „Okop” w Truszkach-Zalesiu. Grodziska te 
pięknie eksponują się w terenie, stanowiąc dominanty 
lub tylko urozmaicenia krajobrazowe. Wszystkie są poro-
śnięte darnią. Warto by spowodować, aby były systema-
tycznie koszone, co wzmacnia ukorzenienie traw i zapo-
biega rozwojowi drzew i krzewów.

Obiekty, na których rosną drzewa zagrożone są niszcze-
niem struktury wałów przez korzenie drzew oraz poważ-
nymi uszkodzeniami spowodowanymi przez wiatrołomy 
i przez wywroty powodujące niekiedy rozległe wykroty. 
Ze zjawiskiem takim mamy aktualnie do czynienia na gro-
dzisku w Święcku (ryc. 16). Pozostawienie obiektu same-
mu sobie prowadzi do zajęcia wykrotów przez zwierzęta 
kopiące nory. Na grodzisku w Święcku „działalność” taką 
prowadzi lis, co z pewnością będzie miało ujemny wpływ 
na stan zachowania obiektu. Natomiast Góra Wieżowa 
w Truszkach-Zalesiu25 może być zagrożona przez pozyski-
wanie drewna z porastającego ją lasu (ryc. 17) na skutek 
tak zwanej zrywki, czyli wyciągania ściętych pni drzew. 
Osobnym problemem jest ogromne zakrzaczenie gro-
dziska w Stawiskach, które powoduje, że jest ono nie-
rozpoznawalne w krajobrazie i praktycznie niedostępne 
(ryc. 18), a sukcesja naturalna – jeżeli się na nią pozwo-
li – spowoduje wyrastanie drzew, z których – przy dość 
słabym gruncie – będą się tworzyć wykroty. Oczywiście 
tu także nie można wykluczyć zasiedlenia terenu przez 

21  Kasprzycka et al. 1999.
22  Zespół osadniczy w Małym Płocku badany był przez E. Twarow-
ską w latach 1978-1982. Autor niniejszej pracy był uczestnikiem tych 
badań od 1979 roku. 
23  Stanowisko badane przez M. Bienię w 2005 roku.
24  Stanowisko badane w 1984 roku przez L. Kaczmarka z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
25  Stanowisko badane w 1985 roku przez J. Wysockiego, Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego, opracowane przez E. Marczak. 
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Ryc. 16. Święck-Strumiany, pow. wysokomazowiecki. Majdan grodziska z wykrotem wiatrołomu (fot. J. Wysocki)
Fig. 16. Święck-Strumiany, Wysoka Mazowiecka county. Courtyard of the stronghold, wind gap (photo by J. Wysocki)

Ryc. 17. Truszki-Zalesie, pow. kolneński. Tzw. Wieża. Drzewa na grodzisku (fot. J. Wysocki)
Fig. 17. Truszki-Zalesie, Kolno county. So-called “Tower”. Forest over the stronghold (photo by J. Wysocki)

Ryc. 18. Stawiski, pow. kolneński. Zakrzaczony wał grodziska (fot. J. Wysocki)
Fig. 18. Stawiski, Kolno county. Bushes over the stronghold rampart (photo by J. Wysocki)
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lisa lub borsuka. Z podobnym zjawiskiem sukcesji natu-
ralnej mamy do czynienia w przypadku grodziska w Sta-
rej Łomży. Zaprzestanie użytkowania go jako pastwiska, 
ale również zaprzestanie koszenia spowodowało rozwój 
roślinności drzewiastej. Kilkunastoletnie brzozy porastają 
już zarówno część wału grodziska, jak i system fos znaj-
dujący się między grodziskiem a pierwszym podgrodziem 
(ryc. 19). Jest to szczególnie niebezpieczne dla tej części 
obiektu, ze względu na delikatną formę rzeźby terenu. 
Ponadto porastające i rozrastające się drzewa niszczą 
efekt ekspozycji obiektu, co ma ogromne znaczenie kra-
jobrazowe.

Jednak największym zagrożeniem dla substancji za-
bytkowej i walorów krajobrazowych stanowisk archeolo-
gicznych są wszelkiego rodzaju procesy urbanizacyjne. 
Działalność ludzi już dość dawno doprowadziła do po-
ważnego uszkodzenia grodziska w Pieńkach-Grodzisku26. 
Zniszczono tu zupełnie zachodnią część pierścienia wału, 
a północną dość mocno zniwelowano. Dziś zamiast wału 
od zachodu „broni dostępu” do majdanu ogromna bryła 
murowanej stodoły (ryc. 20). Niestety, także majdan nosi 
ślady poważnych ingerencji ziemnych. Być może były tu 
kopcowane ziemniaki lub wykopywano doły w jakimś 
innym celu (ryc. 21). W każdym razie majdan grodziska 
wygląda na bardzo naruszony i w tym przypadku powin-
no się zalecić badania wykopaliskowe, aby cokolwiek 
uratować ze znajdującej się tam bazy informacyjnej, 
gdyż nie wiadomo czy rolnik nie zapragnie za jakiś czas 
mieć „wyrównanego” pastwiska. Na razie majdan służy 
mu jako parking dla maszyn i miejsce składowania zbęd-
nych sprzętów, ale składowane tam materiały budowlane 
mogą budzić pewien niepokój.

Podobna sytuacja jest na grodzisku we Wnorach-
Wypychach. Ono również znajduje się praktycznie we-
wnątrz wsi i jedno z gospodarstw niemal opiera się o po-
łudniowy wał. Tu zniszczony został wschodni fragment 
wału (ryc. 22) i prawdopodobnie zasypana została fosa 
oddzielająca grodzisko od wysoczyzny, na której znajduje 
się rozorywana osada przygrodowa. Najlepiej zachowana, 
północno-wschodnia część wału sprawia wrażenie, jakby 
została w niedalekiej przeszłości podcięta. Przekrój przez 
wał jest prawie pionowy, a obok niego poprowadzona 
została droga na majdan (ryc. 23). Być może „zmodyfiko-
wano” go w celu poprawienia tej właśnie drogi. Pewien 
niepokój budzi również stan majdanu. Jest on wyjątko-
wo równy, w każdym kierunku od wału do wału i funk-
cjonuje jako urządzony użytek zielony do pozyskiwania 
masy roślinnej. Nie jest to pastwisko, a raczej uprawia-
na łąka. Aktualny stan, aczkolwiek nie budzi zastrzeżeń 
konserwatorskich, wymaga konfrontacji z dokumentacją 
archiwalną obiektu i przeprowadzenia rozsądnych działań 
interwencyjnych. Przede wszystkim niedopuszczalne jest 
dalsze zbliżanie zabudowy do grodziska.

Obiekty znajdujące się na terenach miejskich są pod-
dane jeszcze większej presji urbanizacyjnej. Jaskrawym 

26  Stanowisko badane sondażowo przez W. Pelę w 1978 roku.

przykładem błędu konserwatorskiego – bo tak to niestety 
należy nazwać – jest otoczenie grodziska w Rajgrodzie27. 
Teren wokół obiektu – w istocie stanowiący część gro-
dziska i jego bezpośrednie zaplecze – jeszcze w czasach 
realnego socjalizmu został „zagospodarowany” w sposób 
dość tandetny, chociaż z dobrymi intencjami (ryc. 24). Ten 
nieudany eksperyment spowodował faktyczne zniszcze-
nie otoczenia zabytku, a obecnie istnieje presja na jego 
dalsze przekształcanie i „modernizację” (ryc. 25). Sytu-
acja wymaga podjęcia szczegółowych prac studialnych, 
które powinny doprowadzić do poprawienia stanu obiek-
tu i jego otoczenia, za priorytet przyjmując jego ochronę 
nad nowymi funkcjami.

Znajdujące się obecnie praktycznie wewnątrz miej-
scowości grodzisko w Wiźnie28 jest coraz ciaśniej ota-
czane przez zabudowę. Broni się jeszcze krajobrazowo 
swoim ogromem i trudną dostępnością, ale od północy 
wymaga radykalnej obrony przed ekspansją cmentarza, 
który przełamał granicę muru, „wlał się” do fosy, a teraz 
osiągnął już linię drogi na majdan (ryc. 26). Konieczne 
jest zatrzymanie ekspansji grobów na grodzisko. Poza 
tym ucywilizowania wymaga użytkowanie wschodniego 
i południowego zbocza grodziska, gdzie postępuje zabu-
dowa (ryc. 27). Należy także zadbać o dolinę (naturalną 
fosę) od strony zachodniej, gdyż żywiołowy i dziki rozwój 
roślinności spowodował utratę walorów ekspozycyjnych 
obiektu. Aktualnie dla ludzi z zewnątrz (turystów) obiekt 
jest niedostępny, gdyż nie ma wytyczonej ścieżki dostę-
pu, a nawet samo grodzisko jest trudno rozpoznawalne 
na skutek opisanych wyżej czynników.

Z przykrością należy stwierdzić, że w równie trudnej, 
a może nawet gorszej sytuacji znajduje się zamczysko 
w Nowogrodzie29. Relikty zamczyska znalazły się w obrę-
bie terenu należącego do muzeum etnograficznego i wy-
dawałoby się, że jest to sytuacja wymarzona dla takiego 
obiektu. Niestety, wykonana dawno temu praca w celu 
uczytelnienia reliktów zamku została praktycznie zmar-
nowana przez brak konserwacji, a nawet z pewnością nie-
zamierzone, ale destrukcyjne działania muzeum. Na tere-
nie zamczyska stoi kierat (ryc. 5), leży stos kamieni, a od 
południowego-zachodu rzeźba terenu została zmieniona 
przez wykorytowanie półki, na której postawiono ustępy 
(ryc. 28). Zmieniono także rzeźbę terenu od strony rzeki. 
Wykonane niegdyś z kamieni zarysy budowli, odkrytych 
w trakcie badań archeologicznych przez inż. Tadeusza 
Żurowskiego, są zupełnie nieczytelne, gdyż zarosła je tra-
wa. Tego rodzaju rekonstrukcje i uczytelnienia wykonane 
zgodnie z „angielską szkołą konserwacji ruin”, w warun-
kach polskich muszą być doglądane i pielęgnowane, ina-
czej stają się nieczytelne. Obiekt ten wymaga więc dość 

27  W wyniku podjętych prac ziemnych zaistniała konieczność wyko-
nania badań ratowniczo-zabezpieczających w 1969 roku, realizowa-
nych przez D. Jaskanis w ramach prac Muzeum Okręgowego w Bia-
łymstoku.
28  Grodzisko badane przez K. Janiszowskiego z PP PKZ w latach 
1967-1970.
29  Obiekt badany przez T.R. Żurowskiego w latach 1968-1970.
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Ryc. 19. Stara Łomża – Góra Królowej Bony. Samosiejki brzozy na umocnieniach (fot. J. Wysocki)
Fig. 19. Stara Łomża – Mount of Queen Bona. Birch self-seedlings on the fortifications (photo by J. Wysocki)

Ryc. 20. Pieńki-Grodzi-
sko, pow. łomżyński. Stodo-
ła w miejscu zniwelowanego 
wału (fot. J. Wysocki)
Fig. 20. Pieńki-Grodzi-
sko, Łomża county. A barn 
on a destroyed rampart 
place (photo by J. Wysocki)

Ryc. 21. Pieńki-Grodzi-
sko, pow. łomżyński. Znisz-
czony majdan  
(fot. J. Wysocki)
Fig. 21. Pieńki-Grodzi-
sko, Łomża county. Demo-
lished courtyard (photo by 
J. Wysocki)
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Ryc. 22. Wnory-Wypychy, pow. wysokomazowiecki. Zniszczony fragment wschodniego wału (fot. J. Wysocki)
Fig. 22. Wnory-Wypychy, Wysoka Mazowiecka county. Destroyed the eastern fragment of the rampart (photo by J. Wysocki)

Ryc. 23. Wnory-Wypychy, pow. wysokomazowiecki. Przecięty wał (fot. J. Wysocki)
Fig. 23. Wnory-Wypychy, Wysoka Mazowiecka county. Destroyed rampart (photo by J. Wysocki)

Ryc. 24. Rajgród, pow. grajewski. Górne plateau (fot. J. Wysocki)
Fig. 24. Rajgród, Grajewo county. Upper plateau (photo by J. Wysocki)
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Ryc. 25. Rajgród, pow. grajewski. Urządzony stok grodziska (fot. J. Wysocki)
Fig. 25. Rajgród, Grajewo county. Landscaped stronghold slope (photo by J. Wysocki)

Ryc. 26. Wizna, pow. łomżyński. Cmentarz w fosie (fot. J. Wysocki)
Fig. 26. Wizna, Łomża county. A cemetery in a moat (photo by J. Wysocki)

Ryc. 27. Wizna, pow. łomżyński. Dom na południowy wschód od grodziska (fot. J. Wysocki)
Fig. 27. Wizna, Łomża county. A house south-east from the stronghold (photo by J. Wysocki)
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radykalnych działań poprzedzonych wykonaniem szczegó-
łowego i kompetentnego algorytmu postępowania.

Ogromne zaskoczenie powodują oględziny terenu 
Wzgórza Świętego Wawrzyńca. Tu procesy urbanizacyjne 
doprowadziły do największych zmian. O ile jeszcze 30 lat 
temu ten cypel wysoczyzny sprawiał rzeczywiście wraże-
nie wzgórza, miejsca wypiętrzonego ponad otaczający te-
ren, z którego rozciągała się szeroka panorama na dolinę 
Narwi i krawędź Wysoczyzny Kolneńskiej, o tyle w chwili 
obecnej jest ono lekko wyniesionym, płaskim terenem 
otoczonym zewsząd zabudową (ryc. 29). Z pewnością 
ogromnym błędem urbanistycznym było zezwolenie na 
realizację zabudowy przy drodze biegnącej wzdłuż kra-
wędzi doliny zalewowej, u podnóża skarpy wysoczyzny. 
Budynki, zbyt wysokie i agresywne architektonicznie oraz 
kolorystycznie, zamykają widok z cypla na dolinę Narwi, 
który zapewniał wrażenie przestrzeni i wyjątkowej eks-
pozycji tego miejsca. Dziś pozostawione wąskie przejście 
między ogrodzeniami sprawia wrażenie, że wchodzi się na 
podwórko na zapleczu tych domów, a schodzi się również 
jakby na podwórko, między szczekające psy. Wrażenie 
placu wewnątrz zabudowy potęguje także droga biegną-
ca na południowy zachód od wzgórza (ryc. 30) oraz zabu-
dowa, która coraz bardziej zbliża się ze wszystkich stron 
od wysoczyzny. Ostatnio wykonane ogrodzenia w jarze 
na północ od wzgórza jeszcze to wrażenie potęgują. 

Wykonane po badaniach archeologicznych prace re-
konstrukcyjne są wprawdzie bardzo interesującą propozy-
cją aranżacyjną, również opartą o idee „angielskiej szkoły 
konserwacji ruin”, ale niestety – podobnie jak w przypad-
ku Nowogrodu – nie trzymana w ryzach przyroda niweczy 
pracę ludzi (ryc. 31). Bez prac pielęgnacyjnych wszystkie 
relikty i rekonstrukcje zarastają roślinnością i pozostaje 
tylko krzyż jako nośnik idei nieczytelnej materialnie i kra-
jobrazowo. W tym przypadku poza koniecznością czę-
ściowego ograniczenia roślinności, zarówno piętra runa, 
jak i drzewiastej, warto byłoby zaaranżować ekspozycję 
w terenie w formie tablic zlokalizowanych na zachód od 
reliktów kościoła, w pobliżu drogi, oraz tablic przy wejściu 
na schody od strony doliny Narwi. Warto byłoby również 
w jakiś sposób „wskazać” zwiedzającym Wzgórze Święte-
go Wawrzyńca, będące w istocie częścią tego zabytkowe-
go zespołu osadniczego.

Zespół osadniczy w Starej Łomży, zwany Górą Królo-
wej Bony30, stanowi problem konserwatorski najtrud-
niejszy ze względu na złożony charakter występujących 
tu zjawisk. Wprawdzie teren grodziska nie jest jeszcze 
bardzo przekształcony, jednak presja urbanizacyjna na 
teren skarpy doliny Narwi jest tak wielka, że nie można 
wykluczyć, iż za kilka lat Góra Królowej Bony podzieli los 
Wzgórza Świętego Wawrzyńca. Już w chwili obecnej od 
strony doliny Narwi zabudowa bardzo zbliżyła się do tere-

30  Zespół osadniczy (grodzisko i podgrodzia) badane były w końcu 
lat 60. XX wieku przez T.R. Żurowskiego, a następnie w latach 1982-
1984 przez J. Gąssowskiego i E. Twarowską z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego.

nu grodziska. Nie chodzi tu nawet o sam fakt zabudowy, 
gdyż Stara Łomża sięgała tu także w przeszłości, ale o jej 
skalę. Kiedyś były to niewielkie, najczęściej drewniane 
domki, które harmonijnie wtapiały się w skarpę wysoczy-
zny lub ukrywały się w jarach. Dzisiaj są to obiekty dużych 
gabarytów, piętrowe, z wysokimi dachami ukrywający-
mi kolejne kondygnacje, malowane na jaskrawe i agre-
sywne kolory, które muszą być otoczone urządzonymi, 
to jest zniwelowanymi i zabetonowanymi dziedzińcami 
oraz oddzielone od pozostałego społeczeństwa wysokimi 
płotami pokazującymi wielkość i moc właściciela posia-
dłości. Tak też zaczyna się dziać w okolicach grodziska. 
Już w południowo-zachodnim jarze zagnieździł się taki 
sobiepan. Już na krawędzi wysoczyzny nad wałem pod-
grodzia wznoszona jest budowla będąca skrzyżowaniem 
wieży obserwacyjnej (ryc. 32) i świątyni indyjskiej (być 
może mieszkalna). Jej budowa została wprawdzie za-
trzymana, ale obiekt stoi i straszy swą niestosownością 
krajobrazową, czekając być może na „przychylniejszych” 
urzędników. Już od strony zambrowskiej szosy posuwa 
się w kierunku skarpy doliny Narwi i znajdujących się 
tam obiektów archeologicznych zabudowa, która kra-
jobrazowo zniszczy otoczenie tych obiektów. Ponadto 
w związku z rozwojem kolejnej para-sportowej manii 
bogatszej części społeczeństwa, skarpa doliny, a również 
i zespół grodziska i podgrodzi są narażone na rozjeżdża-
nie (ryc. 33). Można by rzec, że kiedyś wyprowadzono 
z grodziska krowy i owce, a teraz wróciły barany na qu-
adach. Przez teren skarpy oraz teren podgrodzi i przez 
wały podgrodzi ktoś urządza sobie cross, który niszczy 
nie tylko obiekt zabytkowy, ale również powoduje wzmo-
żenie procesów erozyjnych skarpy wysoczyzny (ryc. 34). 
Kwestia ta wymaga szczególnie zdecydowanej interwen-
cji, ponieważ proces zajeżdżania może rozprzestrzenić się 
na pozostałe części grodziska, łącznie z gródkiem właści-
wym, gdzie także zaobserwowano już ślady penetracji 
na tych pojazdach. Ponadto teren zespołu osadniczego 
wymaga prac pielęgnacyjnych polegających na koszeniu 
traw oraz – w chwili obecnej już na zasadzie interwencji – 
usunięcia rosnących tam samosiejek, przede wszystkim 
brzozy. Warto by pomyśleć zawczasu, a jest na to już chy-
ba ostatni moment, jak ochronić sam obiekt i jego naj-
bliższe otoczenie przed ekspansją miasta, a także przed 
dziwnymi, niebezpiecznymi pomysłami mieszkańców, po 
to by stanowił nadal atrakcję krajobrazową i turystyczną, 
a jego substancja zabytkowa była należycie chroniona. 
Tor do jeżdżenia quadami po grodzisku trzeba uznać za 
wybryk dyletantów lub arogantów, chociaż oczywiście na-
leży go zdecydowanie wyeliminować ze strefy otoczenia 
i samego zespołu zabytkowego w Starej Łomży. Jednak 
poczynione inne obserwacje wskazują na dużą pomy-
słowość naszego społeczeństwa w czynieniu rzeczy ab-
surdalnych, chociaż szkodliwych. „Dobrym” przykładem 
jest stos śmieci na majdanie grodziska w Porytem-Jabłoni 
(ryc. 35). Obiekt ten znajduje się na podmokłych łąkach, 
gdzie dojazd jest utrudniony. Na samo grodzisko wjechać 
się nie da, a wał ma kilka metrów wysokości i stromiznę 
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Ryc. 28. Nowogród, pow. 
łomżyński. Widok od połu-
dniowego-wschodu na skar-
pę z wykorytowaną drogą 
do ustępów (fot. J. Wysocki)
Fig. 28. Nowogród, Łom-
ża county. View from the 
south-east to the escarp-
ment with a pathway to 
lavatories (photo by J. Wy-
socki)

Ryc. 29. Stara Łomża – Wzgórze Świętego Wawrzyńca. Zabudowa (fot. J. Wysocki)
Fig. 29. Stara Łomża – St. Lawrence Hill. A modern settlement (photo by J. Wysocki)

Ryc. 30. Stara Łomża – Wzgórze Świętego Wawrzyńca. Nowa droga przez wzgórze (fot. J. Wysocki)
Fig. 30. Stara Łomża – St. Lawrence Hill. A new road across the hill (photo by J. Wysocki)
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Ryc. 31. Stara Łomża – Wzgórze Świętego Wawrzyńca. Zarastanie rekonstrukcji (fot. J. Wysocki)
Fig. 31. Stara Łomża – St. Lawrence Hill. Encroaching on a reconstruction (photo by J. Wysocki)

Ryc. 32. Stara Łomża – 
Góra Królowej Bony. Budow-
la powyżej krawędzi grodzi-
ska (fot. J. Wysocki)
Fig. 32. Stara Łomża 
– Mount of Queen Bona. 
A construction above the 
stronghold edge (photo by  
J. Wysocki)

Ryc. 33. Stara Łomża – Góra Królowej Bony. Tor quadów (fot. J. Wysocki)
Fig. 33. Stara Łomża – Mount of Queen Bona. A quad track (photo by J. Wysocki)
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powyżej 45°. Tymczasem wewnątrz obwałowań leży stos 
śmieci. Bliższy ogląd doprowadził do konstatacji, że są to 
opakowania po produktach spożywczych, które zostały 
przywiezione tu i wniesione przez wał z jakiegoś pobli-
skiego wiejskiego sklepu ogólnospożywczego. Gdyby 
poszukać w kartonach, to z pewnością znalazłby się pa-
ragon fiskalny z adresem. Dlaczego znalazły się tam te 
śmieci? Przecież o wiele łatwiej byłoby je spalić (uzysku-
jąc energię cieplną) lub nawet przekazać na makulaturę 
(uzyskując pieniądze!). Niestety, fosa grodziska w Wiźnie 
jest również zasypywana śmieciami (ryc. 36), ale te po-
chodzą z cmentarza i są o wiele trudniejsze do utylizacji, 
a zająć się tym powinien administrator cmentarza, skoro 
zajął się drzewami na cmentarzu obcinając im wszystko 
powyżej 5 metrów wysokości.

Na szczęście na terenie innych grodzisk nie ma śmie-
ci. Nie zanotowano także śladów penetracji żadnego 
z obiektów przez rabusiów z wykrywaczami metalu. Być 
może nie dotarli jeszcze w te strony.

Jest jeszcze jeden problem, na który należy zwrócić uwa-
gę, gdyż archeolodzy powinni bić się przede wszystkim we 
własne piersi. Większość z obiektów poddanych oględzi-
nom była w przeszłości badana wykopaliskowo. Szczególnie 
przykrymi wydają się ślady, które pozostawili na tych obiek-
tach archeolodzy – ludzie, którym powinno szczególnie za-
leżeć na dobrym stanie grodzisk, gdyż od ich stanu zależy 
również ich los zawodowy i naukowy. Tymczasem sytuacja 
jest tu bardzo zróżnicowana. Na grodziskach w Małym 
Płocku, obiektach w Truszkach-Zalesiu i Święcku, trudno 

dopatrzeć się śladów po wykopach archeologicznych i tak 
właśnie być powinno. Na grodzisku w Czerwonem od stro-
ny północnej widać ślad po wykopie, ale tylko w formie 
nieco innej roślinności na wzorowo zrekonstruowanym 
wale, podobnie w Starej Łomży. Niestety, na kilku obiektach 
pozostały niezabliźnione rany po działalności archeologów. 
Najgorzej chyba wygląda niezasypany, poprzeczny przekop 
przez całe grodzisko w Rusi (ryc. 37), co budzi tym większe 
zdziwienie, że był on wąski i zasypanie go nie stanowiło 
szczególnie trudnego zadania. Przecięty wał w Wiźnie rów-
nież jest widomym śladem działalności archeologów sprzed 
kilkudziesięciu lat (ryc. 38). Czas zrobił swoje i ten nieza-
sypany wykop jest jednoznacznie czytelny chyba tylko dla 
archeologa. Laik może go już uznać za jakieś nieokreślone, 
dawne zniszczenia. Być może zresztą pozostawienie tego 
wykopu wiązało się z jakimś niezrealizowanym zamysłem 
konserwatorskim. Dziwi natomiast pozostawiony niezasy-
pany, wykonany stosunkowo niedawno przekop przez wał 
grodziska w Porytem-Jabłoni, który jest stosunkowo szeroki 
i głęboki, a profile wprawdzie porosły roślinnością, ale się 
jeszcze nie osunęły, co niewątpliwie nastąpi i spowoduje 
dalszą destrukcję wału (ryc. 39). Właśnie w tych okolicach 
miejscowy sklepikarz zrobił sobie prowizoryczny śmietnik, 
no ale cóż, skoro mogą robić bałagan fachowcy, to dlaczego 
on miałby zachowywać się inaczej? Taki jest właśnie me-
chanizm działania złego przykładu, na który my – archeolo-
dzy powinniśmy być szczególnie uczuleni.

Należy stwierdzić, że stan zachowania większości 
obiektów poddanych oględzinom jest dobry lub zadowa-

Ryc. 34. Stara Łomża – 
Góra Królowej Bony. Rozjeż-
dżone skarpy  
(fot. J. Wysocki)
Fig. 34. Stara Łomża 
– Mount of Queen Bona. 
Escarpments demolished by 
cars (photo by J. Wysocki)

Ryc. 35. Poryte-Jabłoń. 
Śmieci na grodzisku  
(fot. J. Wysocki)
Fig. 35. Poryte-Jabłoń. 
Garbage on the stronghold 
(photo by J. Wysocki)
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Ryc. 36. Wizna, pow. 
łomżyński. Groby i śmieci 
w fosie (fot. J. Wysocki)
Fig. 36. Wizna, Łomża 
county. Tombs and garbage 
in the moat (photo by  
J. Wysocki)

Ryc. 37. Ruś-Sambory, 
pow. łomżyński. Niezasy-
pany wykop archeologiczny 
(fot. J. Wysocki)
Fig. 37. Ruś-Sambory, 
Łomża county. Uncovered 
trench (photo by J. Wysocki)

Ryc. 38. Wizna, pow. 
łomżyński. Niezasypany 
wykop w południowej części 
wału (fot. J. Wysocki)
Fig. 38. Wizna, Łomża 
county. Uncovered trench 
in the southern part of 
a rampart (photo by  
J. Wysocki)

Ryc. 39. Poryte-Jabłoń, 
pow. zambrowski. Niezasy-
pany wykop (fot. J. Wysocki)
Fig. 39. Poryte-Jabłoń, 
Zambrów county. Uncove-
red trench (photo by  
J. Wysocki)
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lający, choć na niektórych występują niepokojące zjawiska 
o różnym, wzmiankowanym tu charakterze. Z pewnością 
konieczne jest podjęcie interwencji konserwatorskich na 
niektórych obiektach, w innych przypadkach należałoby 
podjąć różnorodne, długofalowe działania o charakterze 
prewencyjnym lub pielęgnacyjnym, w każdym przypad-
ku traktowane indywidualnie31. Szczególną uwagę należy 
poświęcić obiektom zagrożonym procesami urbanizacyj-
nymi, na których powinny być podjęte działania długofa-
lowe i wielokierunkowe.

***

W podsumowaniu tego przeglądu nasuwa się następują-
ca konstatacja. Współcześnie w ramach działań ochron-
nych nie wystarczy już stosowanie tylko ochrony biernej 
obiektów archeologicznych o własnej formie krajobrazo-
wej, polegającej na:

• wpisie do rejestru zabytków,
• oznaczeniu w miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego,
• uwzględnienie w gminnej ewidencji zabytków.
Nie jest już także wystarczające zastosowanie zasad 

ochrony in situ32, polegającej na:
• oznaczeniu obiektu,
• określeniu warunków opieki i sposobów jej reali-

zacji (warunki konserwatorskie) przez właściciela,
• monitorowanie przez administrację konserwator-

ską stanu obiektu.
Konieczne jest wprowadzanie zasad zarządzania dzie-

dzictwem, to znaczy:
• wykonanie szczegółowego, wieloaspektowego 

rozpoznania obiektu i jego otoczenia,
• określenie możliwości i warunków udostępnienia 

obiektu,
• określenie potrzeb i oczekiwań społecznych w sto-

sunku do obiektu,
• określenie możliwości i sposobów zagospodaro-

wania obiektu,
• wykonanie planu ochrony obiektu,
• wykonanie miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego uwzględniającego plan ochro-
ny i ewentualne ustanowienie na tej podstawie 
parku kulturowego,

• realizacja ustaleń planu,
• monitoring i modyfikacje planów w miarę postę-

pów różnych działań.
Wszystkie z omawianych grodzisk są wpisane do reje-

stru zabytków. Większość jest także oznaczona w planach 
zagospodarowania przestrzennego, jeśli takie opracowa-
nia są wykonane dla poszczególnych terenów. Niestety, 
już nawet warunki ochrony in situ nie są realizowane. 

31  Jaskanis 1980.
32  Kobyliński 2001.

Żaden z obiektów nie posiada oznaczenia, a pozostałe 
warunki również nie są wypełniane.

Żaden z omówionych tu obiektów nie posiada planu 
ochrony, a są to bardzo przydatne opracowania opisujące 
szczegółowo stan istniejący, wskazujące pożądane kierun-
ki działań konserwatorskich zarówno w sferze ochrony 
biernej, jak i czynnej oraz dające konkretne propozycje 
działań w zakresie opieki nad poszczególnymi obiekta-
mi33. Plany ochrony są również bardzo przydatne w pro-
gramowaniu działań planistycznych, mających wpływ na 
rozwiązania urbanistyczne poprzez możliwość wprowa-
dzenia wniosków zawartych w tych opracowaniach do 
planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, 
będących prawem lokalnym, a wcześniej do studiów uwa-
runkowań i kierunków rozwoju poszczególnych gmin.

Wdrożenie opisanych wyżej procedur i sporządzenie 
odpowiednich dokumentów jest oczywiście procesem 
trudnym i długotrwałym i nie może spoczywać jedynie 
na barkach służby konserwatorskiej. Powodzenie realiza-
cji zarządzania dziedzictwem wymaga partycypacji wielu 
podmiotów społecznych34.

Partnerami działań powinni być w każdym przypadku:
• właściciel obiektu,
• administracja ochrony zabytków,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• różni partnerzy społeczni (organizacje społeczne, 

związki mieszkańców),
• inni partnerzy instytucjonalni (placówki naukowe, 

uczelnie, muzea).
W ramach realizacji powinny być podejmowane nastę-

pujące rodzaje działań:
• formalno-prawne (np. powołanie parku kulturo-

wego),
• organizacyjne (utworzenie zespołu zarządzające-

go – grupy sterującej, utworzenie jednostki orga-
nizacyjnej),

• realizacyjne (porządkowe, adaptacyjne, inwesty-
cyjne, pielęgnacyjne, badawcze),

• monitoring (obserwacja skutków wykonywanych 
działań i ewentualna modyfikacja).

Zatem na zakończenie należy stwierdzić, że kategoria 
dziedzictwa archeologicznego na terenie Ziemi Łomżyń-
skiej, jaką są grodziska, jest zachowana stosunkowo do-
brze, ale wymaga dla jej przetrwania w dobrej kondycji 
wielu zabiegów zarówno ze strony archeologów badaczy, 
służb konserwatorskich, jak i samorządów lokalnych i sa-
mego społeczeństwa. Grodziska na tym terenie są katego-
rią dziedzictwa na tyle interesującą i istotną, że stanowią 
charakterystyczny ryt tego regionu i powinny być otoczone 
należytą ochroną, a nawet stać się elementem budowy 
współczesnej tożsamości kulturowej miejscowego społe-
czeństwa. Jak najszybciej powinien być wdrożony i reali-
zowany program zarządzania dziedzictwem dla tej części 
zasobu zabytkowego regionu.

33  Wysocki 1999b.
34  Kobyliński 2008.
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The strongholds of the Łomża Land:  
the condition of examinations and conservator’s problems

Summary

Among the archaeological sites a special place occupy archaeo-
logical sites which have a form within the landscape, that is, 
those that can be seen in the area by an average person having 
no archaeological education. In the Masovia region there are 
around 200 strongholds and castles.

The need for special conservation treatment of the archaeo-
logical sites, which have their own landscape form, has been 
recognised already in the 20’s of the last century, a turning 
point in the perception of this category of monuments by en-
vironmental planners and archaeological conservators, was a 
conference in Białystok in 1978. In the context of planning, it is 
important in particular for areas subject to intense urbanisation 
processes, the problem of the surrounding of the monument. 
In several of the cases examined here, analysed monuments are 
at risk, even though they are not themselves subject to urbani-
sation. However, their surroundings have been transformed in 
a manner that causes the degradation of the cultural values   of 
the monument. Currently, none of the strongholds in Masovia 
does have a protection plan, and these are studies detailing 
the status quo, indicating the desired directions of conservation 
activities both of the passive and active protection, and giv-
ing proposals for action in the field of protection of individual 
monuments. From them also arise possibilities of development 

and making individual monuments available to the public. They 
are also useful in programming further planning activities af-
fecting urban solutions.

Equally important as the implementation of a formal-legal 
actions is the process of socialisation of the archaeological 
heritage management, in particular, of discussed here monu-
ments. Gaining public acceptance for the monument, bringing 
the continuous commitment of civil society organisations in 
the management and permanent activities of local authorities 
(municipalities, county) may in practice prove to be much more 
important and efficient than commonly used today as a pre-
scription „for all evil” conservation orders and prohibitions. To 
achieve this goal, necessary is appropriate substantive prepara-
tion of local government officials dealing with cultural heritage 
management at both the municipality and the county. The con-
servator should also be involved in the process of protection 
as one of the partners to advise and help, but only in extreme 
situations use administrative instruments. To implement such 
a program needed is a reform of conservation service aimed at 
increasing its merit competences, and reducing administrative 
burdens.

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska



Grodzisko w Haćkach na Podlasiu

Zbigniew Kobyliński i Wojciech Szymański

ArchAeologicA
Hereditas 4
111-145

Zespół stanowisk archeologicznych  
w Haćkach

Polodowcowa kotlina, położona na południowy-zachód 
od wsi Haćki, niezwykła zarówno pod względem budo-
wy geologicznej, jak i szaty roślinnej, była miejscem in-
tensywnego, długotrwałego i wielorakiego użytkowania 
w różnych okresach pradziejów i wczesnego średniowie-
cza. Unikatowy charakter znajdujących się w tym miejscu 
źródeł archeologicznych spowodował, że stało się ono 
przedmiotem kompleksowych, wieloletnich archeolo-
gicznych badań wykopaliskowych prowadzonych przez 
Instytut Archeologii i Etnologii (dawniej Instytut Historii 
Kultury Materialnej) Polskiej Akademii Nauk1.

1  Pierwszym etapem prac kierował w latach 1967 i 1970-1973 Woj-
ciech Szymański, drugim – w latach 1986-1991 i 1996 –Zbigniew Ko-
byliński. Badania terenowe finansowane były przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Białymstoku i Instytut Archeologii i Etno-
logii PAN. Wyniki badań opracowywane były w ramach projektu ba-
dawczego Komitetu Badań Naukowych w latach 1995-1998. Badania 
geologiczne kompleksu stanowisk w Haćkach prowadziła Ewa Stup-
nicka z Instytutu Geologii UW oraz Henryk Banaszuk i Piotr Kondra-
tiuk z Politechniki Białostockiej. Szczątki roślinne analizowali Bazyli 
Czeczuga z zespołem z Akademii Medycznej w Białymstoku, Mela-
nia Klichowska i Ewa Madeyska (Kamińska) z Instytutu Botaniki PAN 
w Krakowie, Mirosława Kupryjanowicz z Instytutu Biologii Uniwersy-
tetu w Białymstoku i Maria Michniewicz z IAE PAN. Analizę gatunko-
wą węgli drzewnych przeprowadzili Witold Dzbeński i Hanna Kraińska 
z SGGW-AR w Warszawie oraz Maria Michniewicz z IAE PAN. Kości 
ludzkie analizowała Mira Pyżuk-Lenarczyk z IAE PAN. Kości zwierzęce 
analizowali Stanisław Serwatka z SGGW-AR w Warszawie, Alicja Laso-
ta-Moskalewska z Instytutu Archeologii UW i Małgorzata Nawrocka 
z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Datowania radiowęglowe 
wykonywał Mieczysław F. Pazdur z zespołem, a datowania termolu-
minescencyjne Andrzej Bluszcz z Politechniki Gliwickiej. Konserwa-
cję zabytków metalowych przeprowadziło Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi oraz kierowane przez Zdzisława Hensla Cen-
tralne Laboratorium IAE PAN w Warszawie, które wykonało również 
analizy składu chemicznego zabytków metalowych. Zabytki ruchome 
z wykopalisk w Haćkach przechowywane są w Muzeum Okręgowym 
w Białymstoku. Dokumentacja znajduje się w Instytucie Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie. W badaniach terenowych w różnych 
latach i w różnym wymiarze brali udział, m.in. w pierwszym etapie: 
Bożena i Marek Wyszomirscy (Werbart), Franciszek Gryciuk, Urszula 
Perlikowska (Puszkarska), Bogusława Rozlachowska, Sylwia Wierzbic-
ka-Pawłowska oraz w drugim etapie: Marek Dulinicz, Lech Kaczmarek, 
Urszula Kobylińska, Ludomir Łoźny, Wojciech Wróblewski, Dariusz Kra-

Zespół stanowisk archeologicznych w Haćkach obej-
muje rozległe zagłębienie polodowcowe wraz z położo-
nym w środkowej części jego dna wzgórzem kemowym 
oraz wyniosłe garby otaczające to zagłębienie od półno-
cy i południa (ryc. 1-2). Ogółem obszar ten, na którym 
stwierdzono występowanie archeologicznych pozosta-
łości działalności człowieka, ma powierzchnię ponad 40 
hektarów. Kompleks obejmuje pozostałości grodu (stano-
wisko 1) i osiedli otwartych (stanowiska 1A, 1B, 1C i 1D). 
Ponadto, w odległości około 1 km na południe od tej 
kotliny, w kierunku wsi Proniewicze, znajduje się kurhan 
(stanowisko 2). Ma on średnicę około 12 m i zachowaną 
wysokość około 2 m. Środkowa część tego kurhanu zo-
stała niestety zniszczona w czasach nowożytnych. Z in-
formacji XIX-wiecznych autorów i przekazów miejscowej 
ludności wynika, że w przeszłości mogło tam znajdować 
się jeszcze kilka innych kurhanów2, które obecnie, całko-
wicie zniszczone orką, nie są już czytelne w krajobrazie; 
nie zostały też odkryte pomimo intensywnych poszuki-
wań powierzchniowych, badań geofizycznych, obserwacji 
terenu z powietrza i stereoskopowej analizy zdjęć lotni-
czych. Z kolei z archiwum pochodzą wzmianki o istnieniu 
we wsi Haćki wczesnośredniowiecznego cmentarzyska 
z grobami szkieletowymi typu mazowieckiego w obsta-
wach kamiennych. Pomimo starań archeologów, w tym 
przede wszystkim Lechosława Rauhuta z Państwowego 
Muzeum Archeologicznego, nie zostało ono odnalezio-
ne3. Z informacji uzyskanych w latach 80. Zeszłego wieku 
od mieszkańców Haciek wynika jednak, że w zachodniej 
części wsi, w czasie budowy sklepu w latach 60. XX wieku, 
kiedy to częściowo rozkopano i zniwelowano znajdujący 
się tu pagórek, odnajdywano liczne kości ludzkie. Naj-

snodębski, Dariusz Wach, Tomasz Stępnik, Joanna Żero oraz liczni stu-
denci archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
w Barcelonie, a także uczniowie liceum z Bielska Podlaskiego i wolon-
tariusze ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
2  Pokrovskij 1895: 66; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiańskich, t. 15, 1900, s. 548; zob. też Musianowicz 
1960: 225 poz. 237.
3  Jaroszewicz 1853: 195 przyp. 1; Musianowicz 1960: 225, poz. 236; 
Rauhut 1971: 642.
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prawdopodobniej pochodziły one właśnie z tego wcze-
snośredniowiecznego cmentarzyska.

Najbardziej spektakularnym obiektem wchodzącym 
w skład kompleksu stanowisk archeologicznych w Hać-
kach jest grodzisko (zwane Górą Zamkową lub Zamkiem). 
Jest to naturalny pagórek kemowy, którego kształt, wy-
raźnie odmienny od innych utworów geologicznych tego 
typu znajdujących się w bliższej i dalszej okolicy, już od 
pierwszego wejrzenia zdradza ślady ludzkiej ingerencji 
(ryc. 3). Istnienie tego obiektu i jego zabytkowy charakter 
archeologiczny odnotował już pod koniec XIX wieku Słow-
nik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich4, a także Fiodor Wasiliewicz Pokrowski w swo-

4  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań-
skich, t. 15, 1900, s. 548.

jej Archeologicznej mapie guberni grodzieńskiej5 z 1895 
roku. Później o grodzisku w Haćkach wspominali też inni 
autorzy6, ale do momentu rozpoczęcia przez Wojciecha 
Szymańskiego badań terenowych w 1967 roku nie była 
znana jego chronologia ani przynależność kulturowa7.

5  Pokrovskij 1895: 66.
6  Np. Weremiej 1938: 15; Musianowicz 1960: 224-225, poz. 235.
7  Wyniki badań wykopaliskowych w Haćkach były przedstawiane 
w następujących publikacjach sprawozdawczych: W. Szymański 1968a, 
1970, 1971, 1972, 1973a, 1973b, 1976a oraz Kobyliński 1987, 1988a, 
1989, jak również zwięźle prezentowane na tle szerszej problematyki 
grodzisk słowiańskich ze starszych faz wczesnego średniowiecza w: 
Szymański 1983 i Kobyliński 1990a. Opublikowano też niektóre wyni-
ki badań specjalistycznych, np. Czeczuga, Kossacka i Kłyszejko 1976; 
Bluszcz i Pazdur 1993; Pazdur et al. 1993; Kobyliński i Hensel 1993. 

Ryc. 1. Plan kotliny w Haćkach 
z zaznaczonymi stanowiskami  
archeologicznymi (oprac. D. Wach)
Fig. 1. Plan of the Haćki valley 
with archaeological sites (compiled 
by D. Wach)

Ryc. 2. Zdjęcie lotnicze kotliny 
w Haćkach (fot. Z. Kobyliński 1996)
Fig. 2. Aerial photo of the Haćki 
valley (photo by Z. Kobyliński 1966)
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Grodzisko znajduje się na dnie rozległego wyżłobienia 
polodowcowego, w pobliżu zamykającej je od południo-
wego-zachodu wysokiej i stromej skarpy. Od tej strony 
dno zagłębienia wznosi się nieznacznie niskim fałdem, 
szerokości kilkudziesięciu metrów, tworzącym rodzaj po-
mostu pomiędzy wzgórkiem grodziskowym a skarpą.

Grodzisko wznosi się obecnie do około 8 m ponad 
najbliższe otoczenie, licząc od podnóża. Jego stoki – 
wskutek działalności konstrukcyjnej człowieka prze-
szłości – są strome (kąt ich nachylenia wynosi około 37 
stopni), a wypłaszczona – również w wyniku działalności 
osadniczej – owalna w planie powierzchnia górna o wy-
miarach około 45 x 55 m, obniża się lekko w kierunku 
północno-wschodnim. W północno-zachodniej części tej 
powierzchni znajduje się – tuż przy krawędzi – lejowate 
zagłębienie, o średnicy w górnej partii wynoszącej około 
7,5 m, z dnem obecnie na głębokości około 3,5 m (biorąc 
przeciętną od jego mocno nierów-
nego obrzeża). Wyniki archeolo-
gicznych badań wykopaliskowych 
i wierceń geologicznych wykazały, 
że zagłębienie to musiało być zwią-
zane z zaopatrzeniem mieszkańców 
grodu w wodę w okresie wczesne-
go średniowiecza. W pobliżu sto-
ku południowego i południowo-
wschodniego, na obrzeżu platformy 
grodziska zachowało się natomiast 
na odcinku o długości około 30 m 
niewielkie wzniesienie (osiągające 
obecnie maksymalnie 0,7 m wy-
sokości), stanowiące pozostałość 
wczesnośredniowiecznego wału 
obronnego (ryc. 4).

Drugie stanowisko archeolo-
giczne wchodzące w skład tego 
kompleksu to starożytna i wczesno-
średniowieczna osada otwarta (sta-
nowisko 1A), której ślady odkryto 
w odległości około 80 m na północ-
ny zachód od podnóża grodziska, na 
niewysokim cyplowatym garbie, nasadą łączącym się od 
zachodu ze stromą krawędzią wyżłobienia polodowco-
wego. Od pagórka grodziskowego oddziela je obniżenie 
terenowe, lekko wznoszące się w kierunku południowo-
zachodnim. Wysokość cypla, mierzona od jego podnóża, 
wynosi maksymalnie do 3 m.

Kolejnym obszarem, na którym wystąpiły pozostałości 
dawnej działalności człowieka jest wał terenowy zamyka-
jący kotlinę od północy i północnego-zachodu (stanowi-
sko 1B). Na szczycie tego wału, zniszczonego w znacznym 
stopniu współczesną eksploatacją piasku i wykopywa-
niem dołów do przechowywania ziemniaków, odkryto 
starożytne i wczesnośredniowieczne obiekty osadnicze. 

Niniejszy artykuł stanowi uaktualnioną wersję wcześniejszej publika-
cji: Kobyliński i Szymański 2005.

Przeciwległa krawędź kotliny była w przeszłości również 
miejscem intensywnej działalności człowieka (stanowisko 
1C). Także dno kotliny otaczającej grodzisko i południo-
wy jej stok noszą ślady osadnictwa starożytnego i wcze-
snośredniowiecznego, które oznaczone zostały mianem 
stanowiska 1D.

Etapy dziejów osadnictwa starożytnego 
i wczesnośredniowiecznego

Kotlina polodowcowa, jej stoki, naturalne pagórki kemo-
we znajdujące się na jej dnie i wały otaczające kotlinę 
mogły być sporadycznie użytkowane przez człowieka 
już u schyłku epoki kamienia. W różnych miejscach tego 

Ryc. 3. Zdjęcie lotnicze grodziska w Haćkach  
(fot. Z. Kobyliński 1996)
Fig. 3. Aerial photo of a stronghold at Haćki (photo by 
Z. Kobyliński 1966)

Ryc. 4. Haćki, woj. podlaskie. Plan grodziska z zaznaczonymi wykopami  
archeologicznymi (rys. D. Wach)
Fig. 4. Haćki, Podlaskie Province. Plan of the stronghold with archaeological  
trenches (drawn by D. Wach)
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kompleksu stanowisk znaleziono bowiem pojedyncze 
fragmenty ceramiki neolitycznej oraz narzędzia i półwy-
twory krzemienne: rdzenie, z których odbijano odłup-
ki krzemienne, same odłupki oraz tzw. łuszcznie, łuski 
i półtylczaki wykonane z narzutowego kredowego krze-
mienia bałtyckiego. Liczniejsze zabytki krzemienne wy-
stępują w okolicach Haciek na wydmowych pagórkach 
położonych nad Orlanką i Białą, zatem tam zapewne 
koncentrowało się osadnictwo w epoce kamienia. Kotlina 
w Haćkach była natomiast być może odwiedzana jedy-
nie w czasie wypraw łowieckich. Pojedyncze fragmenty 
ceramiki znajdowane na terenie grodziska mogą być da-
towane na epokę brązu, co świadczy o tym, że również 
wówczas okolice dzisiejszych Haciek mogły być przynaj-
mniej sporadycznie zamieszkiwane lub eksploatowane 
ekonomicznie.

***

Stałe osadnictwo ludzkie na terenie kotliny w Haćkach 
rozpoczęło się we wczesnej epoce żelaza. W tzw. wcze-
snym okresie lateńskim (przedrzymskim) ludność, której 
archeologicznym odzwierciedleniem jest tzw. kultura 
pomorska (pomorsko-kloszowa, zwana też kulturą wej-
herowsko-krotoszyńską)8, rozpoczęła intensywne prace 
zmierzające do przekształcenia naturalnej formy kemu 
i przystosowania go do swoich – zapewne przede wszyst-
kim obronnych – celów. Pozostałości tych działań czytelne 
są przede wszystkim na południowej krawędzi grodziska9 
(ryc. 5-7). W fazie osadniczej, datowanej na połowę V 
– połowę III wieku p.n.e. (420-280 BC w świetle więk-
szości wyników datowań radiowęglowych; 250+/- 180 BC 
w świetle datowań termoluminescencyjnych ceramiki) 
utworzona tu została mianowicie konstrukcja obronna, 
składająca się z odległych od siebie o 1,6-1,7 m dwóch 
linii ścian z bierwion dębowych, sosnowych i brzozo-
wych, poziomo układanych pomiędzy podwójnymi, pa-
rzystymi słupami odległymi od siebie o 0,6-1,6 m. Była 
ona dodatkowo umocniona ławą kamienną o szerokości 
1,4-1,8 m, przebiegającą przed zewnętrzną linią słupów 
i ograniczoną od frontu poziomo ułożonymi bierwionami 
(ryc. 8-11). Słupy z drewna sosnowego i dębowego miały 
średnice wynoszące od 0,1 do 0,2 m i były w większości 
przypadków wstawione po dwa do jednego dołu o śred-
nicy 0,3-0,7 m i głębokości około 0,5 m od ówczesnej po-

8  Ogólnie na temat tej jednostki taksonomii kulturowej zob. np. 
Dąbrowski i Rajewski (red.) 1979: 147-178; Kmieciński (red.) 1989: 
570-582; Kaczanowski i Kozłowski 1998: 183-187; Węgrzynowicz et 
al. (red.) 1995.
9  Dzięki uzyskanym w drugim etapie badań datowaniom radio-
węglowym i termoluminescencyjnym – Kobyliński 1990b; Bluszcz 
i Pazdur 1993; Pazdur et al. 1993 – możliwe i niezbędne stało się zre-
widowanie wcześniejszych ustaleń (np. Szymański 1983; Kobyliński 
1990a) na temat wczesnośredniowiecznej chronologii tych pozosta-
łości (konieczność zmiany tych ustaleń chronologicznych sygnalizował 
już W. Szymański – 2000: 366, przyp. 9).

wierzchni gruntu. W środkowej części tych zachowanych 
konstrukcji zwarty, kilkuwarstwowy bruk kamienny wy-
stępuje również pomiędzy liniami słupów, obejmując na 
długości około 16 m łącznie szerokość około 3,2 m. Tego 
rodzaju konstrukcje nie występują w czytelnej formie 
w północnej połowie obwodu grodziska. Można ewen-
tualnie przypuszczać, że zostały one zniszczone pracami 
ziemnymi i budowlanymi podjętymi w kolejnych fazach 
osadniczych. Z wczesnej epoki żelaza pochodzą jednak za-
pewne znalezione w północnej części grodziska spalone 
bierwiona dębowe, które – chociaż zalegające znacznie 
niżej niż omawiane wcześniej konstrukcje z południowej 
części grodziska – mogą stanowić część tego samego za-
łożenia otaczającego krawędź szczytowej partii wzgórza.

Opisane wyżej kamienne ławy i drewniane ściany 
w południowej części grodziska nie były jedynymi kon-
strukcjami otaczającymi wzgórze w tej fazie jego użytko-
wania. Na południowym zboczu, w 2/3 jego wysokości, 
wykopany został bowiem dodatkowo rów o szerokości 
1,2-1,4 m i głębokości 1,8-2,1 m od dzisiejszej powierzch-
ni, otaczający gród (jego zwężający się przekrój sugeru-
je, że mogły w nim tkwić drewniane słupy), a na samym 
dole stoku, prawie u podnóża grodu (około 1 m wyżej 
niż poziom otaczającej grodzisko łąki) wzniesiona została 
palisada, po której jedyną pozostałością była linia śladów 
po płytko osadzonych w piaszczystym gruncie słupach 
o średnicy około 0,2 m, być może również ustawianych 
w parach, uchwycona w przekopie przez południowe zbo-
cze grodziska (ryc. 5).

Dodatkowe elementy – zapewne także o charakterze 
obronnym – ulokowane zostały ponadto w zagłębieniu 
kotliny na zachód i południowy zachód od grodziska. Gród 
został mianowicie od tej strony otoczony dwoma dookol-
nymi, płytkimi rowkami o szerokości około 0,20-0,50 m 
i głębokości około 0,30-0,40 m, odległymi od siebie 
o około 1,5-1,8 m. Rowki te przebiegały półkoliście wokół 
grodziska, w odległości około 10-15 m od jego podnóża 
(ryc. 12). Na stropie ich wypełnisk spoczywały kamienie, 
w tym między innymi żarnowe. Rowki te miały nieznaną 
funkcję, być może umieszczona w nich była palisada, na 
co wskazywałyby koliste zagłębienia – najprawdopodob-
niej po słupach – widoczne w ich nierównym dnie.

Datowanie opisanych konstrukcji obronnych możliwe 
jest nie tylko dzięki analizie 14C próbek spalonego drew-
na, pobranych spomiędzy kamieni bruku i z dolnych partii 
dołów, w których tkwiły niegdyś słupy konstrukcyjne, ale 
także dzięki tradycyjnej analizie porównawczej materiału 
zabytkowego znalezionego między kamieniami bruku – 
fragmentów naczyń i kobiecej ozdoby głowy (ryc. 13), znaj-
dującej analogie w tzw. zausznicach typu Trzęsówka z tery-
torium grupy tarnobrzeskiej późnej kultury łużyckiej10.

Szukając analogii do konstrukcji obronnych grodu 
haćkowskiego stwierdzić trzeba, że jedynym regionem, 

10  Okaz ten został niestety bez konsultacji z autorami niniejszego 
artykułu w publikacji: Miśkiewicz (red.) 1998: 154 (nr kat. 273) okre-
ślony błędnie jako pochodzący z VI wieku n.e.
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Ryc. 8. Haćki, woj. podlaskie.  
Przekrój przez nawarstwienia  
południowej części grodziska  
(fot. Z. Kobyliński)
Fig. 8. Haćki, Podlaskie Province. 
Section through archaeological layers 
of southern part of the stronghold 
(photo by Z. Kobyliński)

Ryc. 10. Haćki, woj. podlaskie. Bruk 
kamienny w południowej części  
grodziska (fot. Z. Kobyliński)
Fig. 10. Haćki, Podlaskie Province. 
Stone pavement in the southern part 
of the stronghold (photo by Z. Koby-
liński)

Ryc. 9. Haćki, woj. podlaskie. Plan 
rozmieszczenia bruków kamiennych 
i dołów posłupowych z wczesnej epoki 
żelaza (rys. D. Wach)
Fig. 9. Haćki, Podlaskie Province. 
Plan of stone pavements distribution 
and post pits from the Early Iron Age 
(drawn by D. Wach)
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Ryc. 11. Haćki, woj. podlaskie. Linie 
dołów posłupowych w południowej  
części grodziska (fot. Z. Kobyliński)
Fig. 11. Haćki, Podlaskie Province. 
Post pits in the southern part of the 
stronghold (photo by Z. Kobyliński)

Ryc. 12. Haćki, woj. podlaskie. Rowy 
po palisadach (?) pod grodziskiem  
(fot. Z. Kobyliński)
Fig. 12. Haćki, Podlaskie Province. 
Palisade foundation ditches below the 
stronghold (photo by Z. Kobyliński)

w którym w okresie lateńskim wczesnej epoki żelaza wy-
stępują tego rodzaju grody obronne jest obszar objęty 
osadnictwem ludów bałtyjskich (bałtyckich). Grody były 
co prawda zjawiskiem licznie występującym na rozle-
głych terenach objętych osadnictwem kultury łużyckiej 
między Wisłą a Łabą (tzw. grody typu biskupińskiego11), 
ale zostają one porzucone w późnym okresie halsztac-
kim. Natomiast w Prusach powstawanie osiedli obron-
nych sięga jeszcze późnych okresów epoki brązu i trwa 
jako powszechne zjawisko osadnicze aż do interesują-
cego nas tutaj okresu lateńskiego12.  W tym okresie na 
zachód od Wisły brak jest już grodów. Inaczej pod tym 
względem wyglądała sytuacja na północnym Mazowszu, 
na pograniczu z bałtyjskim obszarem kulturowym, gdzie 
na podstawie badań sondażowych stwierdzono istnienie 

11  Na temat grodów typu biskupińskiego zob. np. Kostrzewski (red.) 
1938, 1950; Niesiołowska-Wędzka 1974, 1989; Ostoja-Zagórski 1978; 
Gediga (red.) 1989; Jaskanis (red.) 1991.
12  Antoniewicz 1954, 1964, 1979; Okulicz 1973; Okulicz 1976.

grodów w Bieńkach-Karkutach i Karniewie, pow. ciecha-
nowski oraz Krajewie Wielkim, pow. przasnyski13. Przyna-
leżność kulturowa tych obiektów wymaga jednak jeszcze 
dalszych badań.

Budowa grodów jest typowym zjawiskiem dla leśnej 
strefy północno-wschodniej Europy, a więc dla obszarów, 
na których wyróżnia się kulturę miłogradzką, kulturę cera-
miki kreskowanej (sztrychowanej) czy kulturę kurhanów 
zachodniobałtyjskich. W tym kręgu kulturowym wystę-
pują też konstrukcje obronne przypominające odkrycia 
dokonane na terenie kotliny w Haćkach. Na przykład 
w Starzykowie Małym koło Iławy osiedle obronne z wcze-
snej epoki żelaza bronione było skośnymi palisadami 
lub żywopłotami umieszczonymi na zboczu wzniesienia 
i u jego podnóża, umocnionymi dodatkowo rzędami ka-
mieni. Na krawędzi wzgórza znajdował się tam podwójny 
płot ostrokołowy. Wspieranie częstokołu lub płotu drew-

13  Górska et al. 1976: 19-21, 66-68 i 73-75.
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nianego ławami i pryzmami kamieni (co było formą kon-
strukcji obronnej odkrytej w południowej części grodziska 
w Haćkach) stwierdzono również w Starym Dzierzgoniu 
i w Jeziorku. W Aoste nad Dźwiną na krawędzi obiektu 
obronnego odkryto konstrukcję słupową, składającą się 
ze słupów wbitych parami w ziemię w odległości 2-3 m 
od siebie i przeplecionych ułożonymi poziomo gałęziami 
drzew. Przy tym słupowym wale ulokowane były dooko-
ła chaty. Podobnie w Mukukalns nad Dźwiną umocnie-
nie obronne miało formę słupów wbitych na krawędzi 
majdanu grodu i rowu o szerokości 1 m na zewnątrz linii 
wyznaczonej przez te słupy. Analogią do konstrukcji od-
krytych w Haćkach są także umocnienia grodu z wczesnej 
epoki żelaza w Kaščeliči niedaleko Mińska na Białorusi14. 
Można zatem przypuszczać, że i w Haćkach konstrukcja 
usytuowana na krawędzi platformy wzgórza obejmowała 
dwie linie ściany zbudowanej z bierwion lub gałęzi ułożo-
nych pomiędzy solidnymi, parzystymi słupami. Dodatko-
wo musiały istnieć jeszcze co najmniej dwie linie płotów 
czy palisad na stoku oraz dwie linie u podnóża grodu.

Północna, znacznie niższa od południowej część gro-
dziska była z pewnością również w tej fazie widownią 
działań człowieka, jednak ich charakter pozostaje nadal 
niejasny. Na płaskiej lub lekko nachylonej ku północy 
powierzchni wzgórza osadziły się tu liczne cienkie war-
stwy ziemi, naprzemianlegle noszące ślady silniejszego 
shumusowania i jasno zabarwione warstwy naturalnych 
utworów pylastych i gliniastych. Sugeruje to, że mamy 
w tej partii grodziska do czynienia z jakimiś cyklicznie po-
wtarzanymi, ale krótkotrwałymi epizodami osadniczymi, 
przedzielonymi okresami naturalnej akumulacji materiału 
calcowego w postaci spływów i zsuwów z wyżej położo-
nych partii zbocza. W tym konglomeracie warstw wyróż-
nić można te, które bez wątpienia wiążą się z paleniem 
ognia w niewielkich paleniskach.

Niemal dokładnie w centrum grodziska (z około 2 m 
odchyleniem w kierunku południowo-wschodnim) od-
kryto jamę o głębokości około 1,4 m, o nieregularnym 
kształcie, w planie w przybliżeniu owalną, o wymiarach 
około 2 x 2,5 m. W wypełnisku tej jamy wystąpiły duże 
fragmenty ceramiki z okresu lateńskiego oraz liczne kości 
zwierzęce, w tym całe fragmenty szkieletu młodego by-
dła i owcy. Nietypowy charakter tego obiektu sugeruje, 
że mamy tu do czynienia z rodzajem ofiary, ściślej dwu 
kolejno złożonych ofiar ze zwierząt, bądź to w związku 
z zapoczątkowaniem osadnictwa w tym miejscu (ofiara 
zakładzinowa), bądź też jako pozostałość uczty związa-
nej z inną intencją, dla zapewnienia pomyślności jakiegoś 

14  Medvedev 1996: 130, ryc. 26.

ważnego przedsięwzięcia15. Znalezisko to nakazuje wziąć 
również pod uwagę możliwość ceremonialnego charakte-
ru całego założenia grodowego. Nie można bowiem wy-
kluczyć, że opisywane wyżej konstrukcje w rzeczywistości 
nie miały charakteru obronnego, ale wiązały się z jakimiś 
trudnymi dzisiaj do identyfikacji obrzędami. Uchwyco-
ne w kilku miejscach ślady płotów czy palisad otaczają-
cych wzgórze mogłyby wówczas stanowić nie tyle linie 
obronne, ile wyznaczać ślimakowato wspinającą się na 
wzgórze drogę ceremonialną. Tłumaczyłoby to kilka fak-
tów: wystąpienie wyraźnych konstrukcji jedynie na połu-
dniowej połowie obwodu platformy grodziska, obniżenie 
w północnej części i stopniowe zbliżanie się do grodziska 
otaczających go rowków na dnie doliny od strony połu-
dniowo-zachodniej – byłby to może wówczas początek 
owej ceremonialnej drogi. Hipoteza taka oczywiście jest 
bardzo atrakcyjna, ale żeby mogła zostać udowodniona 
konieczne byłyby dalsze prace wykopaliskowe obejmują-
ce przede wszystkim zbocza grodziska.

Z tego samego okresu pochodzą również obiekty 
osadnicze stwierdzone na terenie osad otwartych ota-
czających grodzisko. Najlepiej czytelne były one w ob-
rębie osady położonej na niewysokim garbie na dnie 
kotliny, na północny-zachód od grodziska (stanowisko 
1A), gdzie odkryto ich osiem. Trzy z nich to pozostałości 
wolnostojących pieców wykorzystywanych intensywnie, 
ale w nieznanym nam celu, w planie okrągłych, owalnych 
lub prostokątnych, z zaokrąglonymi bokami, z dnem wy-
mazanym grubą warstwą gliny i ściankami zbudowany-
mi również z gliny, niekiedy z wykorzystaniem kamieni 
polnych. Dwa inne obiekty odkryte na terenie tej osady 
i datowane na tą samą fazę chronologiczną, to pozosta-
łości domostw częściowo zagłębionych w ziemię, z ka-

15  Ślady uczty obrzędowej, w czasie której ćwiartowane miało być 
bydło, stwierdzono np. na stanowisku z wczesnej epoki żelaza w Gli-
nianach na Dolnym Śląsku – por. Dąbrowski i Rajewski (red.) 1979: 
328; na temat obrzędowej roli zwierząt w epoce brązu i wczesnej 
epoce żelaza zob. Węgrzynowicz 1982 oraz Kmieciński (red.) 1989: 
690, 739.

0                   1                                      3 cm

Ryc. 13. Haćki, woj. podlaskie. Zausznica brązowa z wcze-
snej epoki żelaza (fot. A. Ring)
Fig. 13. Haćki, Podlaskie Province. Bronze earring from the 
Early Iron Age (photo by A. Ring)
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miennymi paleniskami bądź piecami wewnątrz. Jeden 
zniszczony obiekt osadniczy z tej fazy znaleziono również 
na garbie terenowym zamykającym kotlinę od północy 
(stanowisko 1B).

Ceramika naczyniowa z tej fazy chronologicznej wy-
konana była taśmową techniką formowania naczyń. Do-
mieszkę schudzającą stanowił tłuczeń granitowy, prze-
ważnie średnio- i drobnoziarnisty. Asortyment wyrobów 
garncarskich był zróżnicowany (ryc. 14). Przeważały jajo-
wate lub donicowate garnki, niekiedy znacznych rozmia-
rów (o średnicy wylewu do 40 cm), licznie wystąpiły misy 
o zróżnicowanych kształtach, naczynia wazowate różnej 
wielkości oraz różnokształtne czerpaki i kubki. Pojedynczo 
pojawiły się także płaskie talerze z plastycznie zdobiony-
mi brzegami oraz naczynia sitowate. Stwierdzono kilka 
wariantów traktowania powierzchni naczyń:

• celowe schropowacenie całej powierzchni ze-
wnętrznej przez obrzucenie gliną z bardzo grubą 
domieszką i pionowe poradlenie palcami (duże 
naczynia kloszowe lub donicowate);

• wygładzanie szyjki i schropowacenie reszty po-
wierzchni (garnki z wyodrębnioną szyjką, misy);

• lekkie wygładzenie powierzchni dające w efekcie 
równomierną szorstkość (mniejsze garnki jajowa-
te, misy, kubki, talerze i naczynia sitowate);

• staranne wygładzanie powierzchni aż do efektu 
umiarkowanego wyświecenia (naczynia wazowa-
te i część mis).

Tylko niewielka część naczyń była zdobiona, zwykle 
w sposób nieskomplikowany. Występuje tu karbowanie 
krawędzi naczyń, zdobienie rzędami odcisków paznokcio-
wych, drobnymi stempelkami czy płytko rytymi liniami. 
Ceramika z tej fazy chronologicznej znaleziona w Hać-
kach reprezentuje specyficzny konglomerat cech kulturo-
wych, typowych dla strefy pogranicza różnych jednostek 
podziału taksonomicznego, odzwierciedlając być może 
również zróżnicowanie etniczne. Analogie do tej ceramiki 
znaleźć można zarówno w ceramice kultury pomorsko-
kloszowej z Mazowsza i Lubelszczyzny16, a nawet z Polski 
środkowej17, jak i w ceramice tzw. grupy czerniczyńskiej, 
powstałej na pograniczu kompleksu kulturowego pomor-
skiego i zarubinieckiego18. Szczególnie do tego ostatniego 
zespołu kulturowego nawiązuje forma i sposób potrak-
towania powierzchni naczyń i opracowania ich krawędzi, 
a nawet ornament rytych linii w specyficznym układzie. 
W niewielkiej liczbie występują w tej fazie również na-
czynia o powierzchni kreskowanej, nawiązujące do form 
znanych z kultury ceramiki sztrychowanej (kreskowanej) 
i znajdujące analogie np. na Białostocczyźnie19 i na Su-
walszczyźnie20. Dokładna chronologia ceramiki kreskowa-
nej napotyka jednak na znaczne trudności ze względu na 

16  Mazurek 1995a.
17  Pudełko 1995.
18  Banasiewicz 1991; Czopek 1991; Mazurek 1995b.
19  Rusin 1998; Kobylińska 2003a: 55-56 oraz ryc. 51 i 58.
20  P. Szymański 1998.

długi okres jej występowania; naczynia o takim sposobie 
potraktowania powierzchni mogą być również późniejsze 
– sięgając aż po starsze fazy wczesnego średniowiecza21. 
Nie można zatem wykluczyć datowania tego rodzaju ce-
ramiki z Haciek na okres pierwszej połowy I tysiąclecia 
n.e. – analogiami byłyby wówczas np. bliskie terytorial-
nie znaleziska z Potoki, gm. Michałowo i Klukowicz, gm. 
Nurzec Stacja22.

Poza ceramiką naczyniową na uwagę zasługują także 
zachowane w całości i we fragmentach gliniane łyżeczki 
(ryc. 15) (co najmniej 3 znaleziono na terenie stanowisk 
w Haćkach), najprawdopodobniej pochodzące z tej fazy 
chronologicznej, chociaż identyczne przedmioty znajdo-
wane na innych stanowiskach archeologicznych w Polsce 
wiązane bywają z wpływami kultury jastorfskiej, co suge-
rować by mogło ich młodszą chronologię23.

***

Kolejna faza użytkowania kotliny miała miejsce w okre-
sie późnolateńskim i we wczesnym okresie wpływów 
rzymskich. Wyniki datowań radiowęglowych sugerują 
jej chronologię w granicach lat 60-170 AD; datowanie 
termoluminescencyjne ceramiki z grodziska wskazuje na 
datę 200+/-110 AD. Jednakże tradycyjna analiza ceramiki 
wskazuje na możliwość również nieco wcześniejszej – się-
gającej przed przełom er – chronologii tej fazy użytko-
wania kotliny haćkowskiej. Z grodziska brak jest wyraź-
nych śladów osadnictwa z tego okresu, natomiast ślady 
intensywnej działalności ludzkiej stwierdzono na szczycie 
pobliskiego garbu terenowego ograniczającego kotlinę od 
południa (stanowisko 1C). Odkryto tu obiekty osadnicze 
(ryc. 16), z których na szczególną uwagę zasługują dwie 
głębokie jamy usytuowane na kulminacji garbu. Jedna 
z nich – być może studnia – była w przybliżeniu w planie 
kolista, o średnicy około 2,6 m w górnej części i sięgała 
aż do wodonośnych warstw na głębokości około 2,8 m od 
dzisiejszej powierzchni gruntu. Wypełnisko jej zawierało 
na głębokości około 1,9-2,0 m od powierzchni kilkanaście 
całkowicie lub w dużej części zachowanych naczyń glinia-
nych, znajdujących analogie we wczesnej fazie kultury 
zarubinieckiej24, datowanej na okres II – końca I wieku 
p.n.e., zwłaszcza w jej wariancie poleskim, jak również 
w materiałach kultury przeworskiej. Spotykamy tu także 
naczynia gliniane, które mogą być ewentualnie wiązane 
z kulturą jastorfską, której pojawienie się na terenach 
dzisiejszej wschodniej Polski i Białorusi uważane jest za 

21  Na temat kultury ceramiki sztrychowanej (kreskowanej) 
zob. np. Šadyra i Vjargej (red.) 1999: 113-173.
22  Kobylińska 2003a: 80 i ryc. 145:7; Kobylińska 2003b; Kobylińska, 
Kobyliński i Wach 2003.
23  Por. Woźniak i Poleska 1999: 385-390 i 394, ryc. 3; Michałowski 
2008: 92 i 95, ryc. 16.
24  O kulturze zarubinieckiej ogólnie zob. np. Kuharenko 1961, 1964; 
Maksimov 1982; Wielowiejski (red.) 1981: 275-278.
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Ryc. 14. Haćki, woj. podlaskie. Wybrane przykłady ceramiki z wczesnej epoki żelaza. 1/3 wielkości rzeczywistej (rys. L. Kobylińska)
Fig. 14. Haćki, Podlaskie Province. Selected pottery examples from the Early Iron Age. 1/3 actual size (drawn by L. Kobylińska)
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odzwierciedlenie wędrówki germańskich Bastarnów25. 
Potwierdzeniem tych nawiązań może być znalezisko 
z drugiej, bezpośrednio sąsiadującej jamy (lekko owalnej 
w planie, o średnicy około 3,6 m i 2,1 m głębokości od 
powierzchni ziemi), glinianej ornamentowanej podstaw-
ki, tzw. wilka (lub kozła) ogniowego, o funkcji zapewne 
kultowej26 (ryc. 17). Tego rodzaju zabytki występują na 
półwyspie Jutlandzkim i na północnym Nadłabiu27 na 

25  Wielowiejski (red.) 1981: 191-200; Kaczanowski i Kozłowski 1998: 
229 i 191, ryc. 95.
26  Ogólnie na temat tych podstawek i ich związku z kultem ognia 
i bóstw domowych zob. Makiewicz 1976; 1977.
27  Steuer 1973.

stanowiskach wiązanych właśnie 
z kulturą jastorfską, a także na tere-
nie południowo-wschodniej Europy: 
w Mołdawii na stanowiskach kultu-
ry Poieneşti-Lukaševka28 (nawiązują-
cej wyraźnie do kultury jastorfskiej 
i będącej wynikiem migracji Bastar-
nów29), a także w strefie nadczar-
nomorskiej, zwłaszcza w Tracji30. 
W Polsce podobne przedmioty są 
bardzo nieliczne: pochodzą z wy-
kopalisk na kilku stanowiskach tzw. 
grupy czerniczyńskiej w strefie nad-
bużańskiej (najbliższe terytorialnie 
znalezisko pochodzi z osady w Dro-
hiczynie na stanowisku Kozarówka)31 
oraz z Krakowa-Wyciąża32.

Zapewne w tej  samej fazie 
osadniczej powstało na południe 
od kotliny cmentarzysko kurhano-
we, którego ostatnim przetrwałym 
obiektem jest badany wykopali-
skowo kurhan o średnicy 12 m i za-
chowanej wysokości 2 m, położony 
w odległości 1 km od krawędzi ko-
tliny (stanowisko 2). Na samym dnie 
kurhanu, w jego środkowej części, 
bezpośrednio na warstwie humusu 
pierwotnego stwierdzono nikłe po-
zostałości konstrukcji drewnianej, 
w formie równolegle ułożonych (po 
osi północ – południe), częściowo 
spalonych bierwion sosnowych, 
dębowych, brzozowych, olchowych 
i jesionowych. Konstrukcja ta meto-
dą radiowęglową wydatowana zo-
stała na okres wpływów rzymskich, 
pomiędzy 40 a 130 rokiem n.e.33 
W stropowej i środkowej części na-
sypu kurhanu natrafiono na drob-
ne fragmenty przepalonych kości 
ludzkich34. Na podstawie sekwencji 
stratygraficznej sądzić można, że 

pierwotnie znajdowały się one na powierzchni nasypu 
lub bezpośrednio tuż pod nią. Wokół kurhanu zaobser-
wowano istnienie rowka, otaczającego być może cały 
nasyp. Pomimo bliskości terytorialnej i chronologicznej 
kurhan z Haciek różni się zasadniczo od tzw. kurhanów 

28  Babeş 1993: 76n.
29  Kozłowski (red.) 1999: 411.
30  Woźniak 1974: 133-135.
31  Dąbrowska 1988: 186-188, 1994: 73, 2008: 96 i 132; Mazurek 
1995b: 260.
32  Woźniak i Poleska 1999: 384-385 i 394, ryc. 3.
33  Próbka Gd-6473, 1910+/- 70 BP.
34  Ekspertyza dr Miry Pyżuk z IAiE PAN.
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Ryc. 15. Haćki, woj. podlaskie. Łyżeczka gliniana (fot. M. Gmur)
Fig. 15. Haćki, Podlaskie Province. Little spoon of clay (photo by M. Gmur)

Ryc. 16. Haćki, woj. podlaskie. Jamy osadnicze na stanowisku 1C (fot. Z. Kobyliń-
ski)
Fig. 16. Haćki, Podlaskie Province. Settlement pits on the site 1C (photo by Z. 
Kobyliński)
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typu rostołckiego, typowych dla podlaskiego wariantu 
kultury wielbarskiej35. Kurhany typu rostołckiego zawie-
rały bowiem płaszcze i bruki kamienne, a szczątki ludzkie 
składane były u podstawy nasypu, nie zaś na jego szczy-
cie czy w górnej części. Te cechy zbliżają zatem obiekt 
z Haciek raczej do znanych m.in. z Podlasia kurhanów ze 
starszych faz wczesnego średniowiecza, bądź też – na co 
wskazywałaby data radiowęglowa – słabo dotąd rozpo-
znanych domniemanych ciałopalnych mogił późnej fazy 
kultury zarubinieckiej, których przykładem może być 
obiekt z miejscowości Izdebki-Błażeje, gm. Zbuczyn Po-
duchowny w województwie mazowieckim36. 

***

Kontynuacją tej samej fazy bądź też odrębnym epizodem 
osadniczym były niezbyt wyraźnie czytelne w materiale 
archeologicznym działania podejmowane przez mieszkań-
ców okolic Haciek w późnym okresie wpływów rzymskich 
(III-IV wiek n.e.). Z tego czasu pochodzą niektóre zabytki 
metalowe znalezione w południowej części grodziska (np. 
romboidalna zapinka, zdobiona najprawdopodobniej nie-
gdyś emalią, będąca zapewne importem z nadreńskich 
prowincji rzymskich i znajdująca bliską analogię np. 
w znalezisku z kasztelu rzymskiego Zugmantel w Hesji37), 
jak też fragmenty naczyń glinianych pochodzące z obiek-
tów osady położonej na kulminacji garbu zamykającego 
kotlinę od południa (stanowisko 1C) oraz pojedyncze 
fragmenty naczyń z grodziska.

Źródła archeologiczne odnoszące się do tej fazy chro-
nologicznej – schyłku starożytności – chociaż jak dotąd 
nieliczne, mają jednak szczególne znaczenie w kontekście 
dyskusji na temat etnogenezy Słowian i możliwej ciągłości 
kulturowej i osadniczej na ziemiach dzisiejszej Polski mię-
dzy późnym okresem wpływów rzymskich i początkiem 
okresu wczesnego średniowiecza, kiedy to już z pewno-
ścią mamy tu do czynienia z osadnictwem słowiańskim. 
Z badanego wykopaliskowo w okresie międzywojennym, 
położonego w odległości zaledwie 1,5 km na wschód od 
grodziska w Haćkach cmentarzyska w Hryniewiczach 
Wielkich pochodzą niezwykle interesujące materiały za-
bytkowe z okresu wpływów rzymskich o synkretycznym 
charakterze, zawierającym elementy kultury przeworskiej 
i kultury zarubinieckiej38. Najnowsze ustalenia dotyczące 
etnogenezy ludów słowiańskich, chociaż ciągle stano-
wiące przedmiot ożywionych dyskusji, wskazują na linię 
ewolucyjną prowadzącą od kultury zarubinieckiej z póź-
nego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów 
rzymskich przez zespoły postzarubinieckie z późnego 

35  Na temat kurhanów typu rostołckiego zob. np. Jaskanis 1976; 
1996.
36  Por. Kalaga 2004.
37  Por. Exner 1941: 100 i tabl. 12:13.
38  Szmit 1922; Andrzejowski 1999.

okresu wpływów rzymskich (kulturę kijowską39) aż do 
kultur wczesnosłowiańskich z początków wczesnego śre-
dniowiecza. Jeśli te ustalenia są słuszne, to wystąpienie 
w Haćkach i ich najbliższej okolicy materiałów kultury za-
rubinieckiej pozwalałoby domyślać się, że również na tym 
terenie mogła mieć miejsce kontynuacja kulturowa, i że 
osadnictwo słowiańskie miało tu charakter autochtonicz-
ny. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że z kompleksu stanowisk archeologicznych w Haćkach 
pochodzi dość liczna grupa naczyń ceramicznych posia-
dających cechy, które można określić jako przejściowe 
pomiędzy epoką starożytności a najstarszymi fazami 
wczesnego średniowiecza. Formy tych naczyń zbliżają 
je do okazów datowanych na czasy wczesnego średnio-
wiecza i wiązanych już jednoznacznie ze Słowianami, na-
tomiast skład masy ceramicznej i sposób potraktowania 
powierzchni naczyń wykazuje nawiązania do ceramiki 
kultur schyłku starożytności.

***

Intensywne użytkowanie pagórka kemowego i dna ota-
czającej go kotliny miało miejsce w początkach wczesne-
go średniowiecza. W końcu VI i w VII wieku południowa 
część grodziska staje się wówczas ponownie miejscem 
specyficznej działalności, której archeologicznie obserwo-
walną pozostałością są nawarstwienia zalegające pasem 
o szerokości do 6 m jedynie w krawędziowej strefie plate-
au. Obejmują one zasadniczo dwie warstwy – schodzącą 
częściowo na stok warstwę wyżarzonego na pomarańczo-
wy kolor pyłu, zawierającą liczne węgielki drzewne, po-

39  Na temat kultury kijowskiej zob. np. ostatnio Terpilovskij 2004; 
tam starsza literatura.
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Ryc. 17. Haćki, woj. podlaskie. Kozioł (wilk) ogniowy 
z młodszego okresu przedrzymskiego (fot. M. Gmur)
Fig. 17. Haćki, Podlaskie Province. Feuerbock from later 
pre-Roman period (photo by M. Gmur)
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piół, fragmenty spalonych bierwion oraz przykrywającą ją 
warstwę ciemnoszaro-czarnego pyłu, zawierającą liczne, 
rozrzucone kamienie oraz bardzo liczny zespół zabytków 
ruchomych (ryc. 5-8). Datowanie radiowęglowe tych na-
warstwień sytuuje je jednoznacznie w najstarszych fazach 
wczesnego średniowiecza: warstwa wyżarzonego pyłu 
powstać musiała między rokiem 440 a 600 AD, natomiast 
zalegająca wyżej ciemno zabarwiona warstwa zawierająca 
liczne zabytki datowana jest na lata 600-700 AD. Ogółem 
zatem możemy z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa 
stwierdzić, że mamy tu do czynienia z archeologicznym 
odzwierciedleniem wydarzeń z VI-VII wieku n.e.

W skład kompleksu znalezisk z tej warstwy wchodzą 
przede wszystkim liczne fragmenty całkowicie ręcznie 
lepionej i pozbawionej zdobienia ceramiki, nawiązującej 
do naczyń wiązanych z kulturami wczesnosłowiańskimi, 
zwłaszcza tzw. kulturą kołoczińską40, której terytorialny 
zasięg obejmuje dorzecze górnego i środkowego Dniepru 
i która może być uważana za młodszy etap rozwoju wspo-
minanej już kultury kijowskiej, jak również z zespołami 
typu Tuszemla-Bancerowszczina41 z terytorium nad gór-
nym Dnieprem i górnym Niemnem, które oprócz podłoża 
kultury kijowskiej zawierają elementy wcześniejszych kul-
tur bałtyjskich (kultury ceramiki sztrychowanej i kultury 
dnieprzańsko-dźwińskiej).

Ponadto znaleziono tu liczne ślady miejscowej pro-
dukcji ozdób z metali kolorowych (brązu i srebra) – łyżki 
odlewniczej, fragmentów kamiennych foremek odlewni-
czych wykonanych z margla, jak również narzędzi z żela-
za, zwłaszcza puncyn i przebijaków, służących do zdobie-
nia gotowych wyrobów. Na szczególną uwagę zasługuje 
znalezisko zachowanej w całości glinianej łyżki odlewni-
czej o 8,9 cm długości i 6,6 cm szerokości, z otworem 
na włożenie rękojeści, najprawdopodobniej drewnianej 
(ryc. 18). Znaleziono tu także kilka drobnych fragmentów 
wyrobów glinianych, których charakter sugeruje, że mo-

40  Na temat tej kultury zob. np. Symonovič 1975; Gorŭnov 1981; 
Sedov 1982: 29-34.
41  Na temat tych zespołów kulturowych zob. np. Tretâkov i Šmidt 
1963; Šmidt 1970; Mitrofanov 1978; Sedov 1982: 34-41.

gły również pochodzić z podobnych łyżek odlewniczych. 
Najbliższe terytorialne i chronologiczne analogie do tego 
unikatowego na ziemiach polskich zabytku pochodzą 
z grodziska w Zimnie na Wołyniu i z pracowni złotniczej 
w Bernaszówce42. Metal stopiony w tego typu łyżkach od-
lewniczych, trzymanych nad ogniskiem, wlewany był na-
stępnie do form odlewniczych. Niektóre z wchodzących 
w skład znalezionego na terenie grodziska w Haćkach 
zespołu foremek odlewniczych mają na powierzchni ne-
gatywy elementów, do odlewu których służyły, na innych 
czytelne są tylko wycięte lejki do wlewania roztopionego 
metalu (ryc. 19-20). Na terenie Polski foremki takie są 
rzadkimi okazami i znaleziska haćkowskie stanowią ich 
zbiór najliczniejszy; porównać je można jedynie z fo-
remką z margla znalezioną w Szeligach43 oraz foremkami 
z wapienia znalezionymi na terenie osady ze starszych 
faz wczesnego średniowiecza w Lublinie-Czwartku44, 
gdzie jednak datowane są raczej na VIII-IX wiek. Poza 
Polską, najbliższą analogią do znalezisk foremek z Haciek 
są okazy pochodzące z wykopalisk na terenie grodziska 
w Zimnie na Wołyniu45, a przede wszystkim z niedawno 
odkrytej pracowni złotniczej z wczesnosłowiańskiej osa-
dy w Bernaszówce (Bernasziwce) nad Dniestrem, gdzie 
w obrębie jednej z ziemianek znaleziono bogaty zbiór 
foremek odlewniczych wykonanych z analogicznego su-
rowca, co okazy haćkowskie, które mają m.in. negatywy 
bardzo podobnych elementów zdobniczych46. Natomiast 
na innych stanowiskach wczesnosłowiańskich na terenie 
Polski znajdowano jedynie foremki odlewnicze z gliny (np. 
Żukowice pod Głogowem na Dolnym Śląsku, Dziedzice na 
Pomorzu Zachodnim czy Nowiny na Kujawach)47.

Pochodzenie surowca do wyrobu kamiennych foremek 
znalezionych w Haćkach nie jest znane. Co prawda w oko-
licach Mielnika nad Bugiem, czyli w odległości około 50 
km od Haciek występują zbliżone materiały ilaste, ale ich 
skład chemiczny różni się znacznie od składu materiału 
użytego do wykonania foremek48.

Brak jest jednoznacznego powiązania między znale-
zionym w Haćkach zespołem wyrobów z brązu i srebra 
a negatywowymi wzorami z form odlewniczych (podob-
ne zjawisko zaobserwowano zresztą również w Zimnie). 
W formach odlewniczych wykonywano zapewne głównie 
elementy ozdób, takie jak kółeczka czy pręciki, łączone 
następnie z wyrobami wykonywanymi innymi techni-
kami – odlewu w niszczonej formie glinianej („na wosk 
tracony”) czy też wykuwania. Przykładem mogą tu służyć 
negatywy guzków obramowanych nacinanym wianusz-

42  Aulich 1972; Vynokur 1997: 51, ryc. 15.
43  Szymański 1967: 21, 255-256, ryc. 5:10.
44  Miśkiewicz (red.) 1998: 153, poz. 259-260.
45  Aulich 1972: tabl. XV.
46  Vynokur 1997; 1998; Vynokur i Mehej 1992.
47  Parczewski 1988: 92; foremki odlewnicze ze stanowisk wczesno-
słowiańskich (w tym i z Haciek) zostały opracowane przez Bartłomieja 
Szmoniewskiego (2010).
48  Wyniki analiz dr Piotra Kondratiuka z Politechniki Białostockiej.
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Ryc. 18. Haćki, woj. podlaskie. Gliniana łyżka odlewnicza  
z początku wczesnego średniowiecza (fot. Z. Kobyliński)
Fig. 18. Haćki, Podlaskie Province. Clay crucible from the 
beginning of Early Middle Age (photo by Z. Kobyliński)
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kiem, który miał imitować trudniejszą technikę 
granulacji. Stanowiły one zapewne elementy za-
usznic. Wyjątkiem była forma zachowana w cało-
ści, z negatywami całych ozdób, najpewniej okuć 
pasa.

Z wytwarzaniem ozdób z metali kolorowych 
wiązały się najprawdopodobniej również znalezio-
ne głównie w południowej części grodziska puncy-
ny, przebijaki i rylce żelazne (ryc. 21). Większość 
z nich miała średnicę około 4 mm w przekroju; 
sądząc po zachowanych w całości egzemplarzach 
miały one maksymalnie około 12 cm długości. 
Przekrój w partii trzonu tych narzędzi był kwa-
dratowy lub prostokątny, a w partii zakończenia 

(ostrza) – okrągły, zwężający się i zakończony ostrzem. 
Niektóre okazy nie miały tępego zakończenia, które mo-
głoby służyć do pobijania, ale były płasko sklepane, co 
sugeruje, że mogły być osadzane w drewnianej rękojeści 
i służyć jako rylce. Funkcja tych narzędzi nie jest całkowi-
cie jednoznaczna – mogły one służyć do rycia negatywo-
wych wzorów w miękkim kamieniu, z którego wykony-
wano foremki odlewnicze, ale chyba głównie służyły one 
do wykonywania nieskomplikowanych ornamentów na 
wyrobach z blachy brązowej – okuciach pasa i zawiesz-
kach.

Być może do grupy narzędzi złotniczych zaliczyć należy 
również znaleziony w Haćkach miniaturowy czekan żela-
zny z graniastym obuszkiem (ryc. 22). Narzędzie to – o ile 
nie jest symboliczną miniaturą oręża – mogło służyć przy 
pracach złotniczych jako przecinak i młoteczek.

Ponadto na terenie południowej części grodziska 
w Haćkach znaleziono dość liczne odpady produkcyjne 
w formie grudek, bryłek, łezek czy bezkształtnych sopel-
ków surowca brązowego.

Oprócz narzędzi służących do wykonywania ozdób 
z metali kolorowych z badanego grodziska pochodzi 
także bardzo bogaty zestaw zachowanych w całości lub 
fragmentarycznie ozdób i części stroju – zwykle z brązu, 
rzadziej ze srebra: bransolet, sprzączek i okuć pasa, za-
wieszek z blachy, nader licznych fragmentów łańcuszków 
z małych kółeczek, a także rozmaitych fragmentów pro-
stych, zwiniętych lub skręconych drutów.

Odkryto tu także co najmniej 8 całkowicie lub frag-
mentarycznie zachowanych bransolet o trąbkowatych, 
ornamentowanych zakończeniach, w tym dwie srebrne 
znalezione razem (ryc. 23-24). Ozdoby tego rodzaju mają 
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Ryc. 19. Haćki, woj. podlaskie. Foremka odlewnicza 
z margla (fot. A. Ring)
Fig. 19. Haćki, Podlaskie Province. Marlstone ca-
sting mold (photo by A. Ring)
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Ryc. 20. Haćki, woj. podlaskie. Fragmenty foremek odlewniczych z margla (fot. M. Gmur)
Fig. 20. Haćki, Podlaskie Province. Fragments of marlstone molds (photo by M. Gmur)
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w początkach wczesnego średniowiecza szeroki zasięg wy-
stępowania. Bransoletę taką znaleziono na Mazowszu na 
terenie grodziska w Szeligach pod Płockiem (do czasu od-
kryć w Haćkach był to jedyny taki zabytek z obszaru Polski 
odkryty podczas badań)49. Licznie wystąpiły one także na 
grodzisku w Zimnie na Wołyniu50, w skarbach typu Mar-
tynowka-Gaponowo z terytorium Ukrainy i Rosji, o syn-
kretycznym – słowiańsko-koczowniczym charakterze51, na 
stanowiskach bałtyjskich52, na stanowiskach wczesnoawar-

49  Szymański 1967: ryc. 6: 13.
50  Aulich 1972: 66-70, tabl. XIII: 1-12.
51  Pekarskaja i Kydd 1994: tabl. 19-20; Gavrituhin i Oblomskij 1996.
52  Np. Ciglis 2007: 417.

skich53, a także wczesnomerowińskich w strefie naddunaj-
skiej54. Ich najbardziej prawdopodobne datowanie to 1. 
połowa VII wieku n.e.

Walor chronologiczny mogą mieć również znaleziska 
dwóch paciorków spiralnych z brązu (ryc. 25), które poza 
Haćkami wystąpiły także na innych stanowiskach wcze-
snosłowiańskich, np. w Szeligach w woj. mazowieckim55 
czy w Żukowicach na Dolnym Śląsku56. Rzędy tulejkowa-
tych paciorków nanizanych na sznurek i rozdzielonych wi-

53  Np. Meier-Arendt (red.) 1985: ryc. 11.
54  Np. Kobyliński i Hensel 1993: ryc. 11f.
55  Szymański 1967: 40, 66, ryc. 6-8, 12:12, 14:4-6; 1987.
56  Parczewski 1989: tabl. XIV:1.

0                   1                2 cm

Ryc. 21. Haćki, woj. 
podlaskie. Puncyny z że-
laza (fot. M. Gmur)
Fig. 21. Haćki, Podla-
skie Province. Iron pun-
ches (photo by M. Gmur)
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Ryc. 22. Haćki, woj. 
podlaskie. Czekanik 
żelazny (fot. M. Gmur)
Fig. 22. Haćki, Podla-
skie Province. Knobbed 
shaft-hole iron axe (pho-
to by M. Gmur)
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siorami tworzyły naszyjniki i diademy popularne również 
wśród ludów bałtyjskich od okresu wpływów rzymskich 
aż do końca wczesnego średniowiecza57. Paciorki takie od-
kryto również na stanowiskach wczesnoawarskich w Ko-
tlinie Karpackiej58, zatem winny być datowane najpraw-
dopodobniej na okres schyłku VI i początki VII wieku n.e.

Bardzo licznie w południowej części grodziska wystą-
piły drobne kółeczka brązowe i uformowane z nich frag-
menty łańcuszków (ryc. 26). Kółeczka miały średnice od 
5 do 10 mm, a najdłuższy zachowany fragment łańcuszka 
liczył 5 kółeczek. Znaleziono też fragment łańcuszka zło-
żonego z ósemkowato wygiętych odcinków drutu brą-
zowego. Wystąpiły tu wreszcie większe kółka o średnicy 
kilkunastu milimetrów, któ-
re mogły być noszone jako 
pierścionki bądź kabłączki 
skroniowe. Dłuższe i krótsze 
łańcuszki z drobnych kółe-
czek brązowych były jed-
nym z częstych elementów 
ozdób w kulturach ludów 
bałtyjskich, zarówno w okre-
sie wpływów rzymskich, jak 
i w okresie wczesnego śre-
dniowiecza, służąc np. do 
zawieszania dużych, parzy-
stych elementów płytowych 
lub licznych drobnych zawie-
szek, m.in. trapezowatych59.

Liczne fragmenty zdobio-
nych puncowaniem blaszek, 
znajdowane na terenie po-
łudniowej części grodziska w Haćkach, pochodzą wła-
śnie zapewne z tego rodzaju zawieszek trapezowatych 
lub romboidalnych. Zawieszki trapezowate występują 
w szerokiej strefie od dorzecza górnej Wołgi i Donu na 
wschodzie poprzez basen Dniepru i Dniestru, aż po Wo-
łyń, rejon Krakowa, Morawy, a nawet Bawarię. Proste for-
my zawieszek trapezowatych pojawiły się już w kulturze 
zarubinieckiej, a także w kulturach bałtyjskich we wcze-
snym okresie wpływów rzymskich. W późnym okresie 
wpływów rzymskich występowały one w kulturze kijow-
skiej. W okresie od VI do VIII wieku najliczniej występują 
w Europie Środkowej w dorzeczu Dunaju, a w Europie 
Wschodniej w dorzeczu górnego i środkowego Dniepru, 
górnej i środkowej Dźwiny oraz górnej Wołgi. Od VIII wie-
ku główny rejon występowania zawieszek trapezowatych 
obejmuje północnoeuropejską strefę leśną. Bliskie ana-
logie dla zdobionych wytłaczanymi punktami zawieszek 
trapezowatych, których obecności domyślamy się w Hać-
kach na podstawie fragmentarycznie zachowanych oka-
zów, pochodzą z cmentarzysk wczesnoawarskich, a także 

57  Por. Szymański 1968.
58  Parczewski 1988: 84.
59  Por. np. Biegel i Jaskanis (red.) 1987; Sedov (red.) 1987; Ciglis 
2007.

z grodziska w Zimnie na Wołyniu. Datowane są one na 
schyłek VI i 1.połowę VII wieku n.e.60 Zbliżone do za-
wieszek trapezowatych sposobem zdobienia są wisiory 
romboidalne z cienkiej blachy brązowej. Przynajmniej 
jeden egzemplarz takiej ozdoby (ryc. 27) pochodzi z Ha-
ciek (znaleziony jednak najpewniej na wtórnym złożu, na 
dnie późniejszej – XI-wiecznej cysterny na wodę w pół-
nocno-zachodniej części grodziska). Analogią do tej for-
my ozdoby są znaleziska z grodziska w Szeligach pod 
Płockiem oraz z środkowego Naddnieprza. Zbliżony okaz 
znaleziony został także w XIX wieku w Lubniewicach, woj. 
lubuskie. Negatywy zawieszek romboidalnych znalezio-
no natomiast na formach odlewniczych z Ukrainy, m.in. 
w Bernaszówce. Analogie do romboidalnych zawieszek 
z Haciek pochodzą także z obszaru Kaganatu Awarskie-
go61.

Również inne ozdoby brązowe z tej fazy chronologicznej 
znalezione w Haćkach znajdują analogie w strefie naddu-
najskiej, zwłaszcza w inwentarzach cmentarzysk z okresu 
wczesnoawarskiego. Chodzi tu o językowate okucia za-

60  Szymański 1968b: 195-205; Parczewski 1988: 82-84; Klanica 
2008: ryc. 120; Gavrituhin 1997: ryc. 2; Szmoniewski 2010: 132-139, 
tabl. 155-165, mapa 32, tab. 37.
61  Szymański 1968b; Dulinicz 2001: 110; Szmoniewski 2010: 148-150.
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Ryc. 23. Haćki, woj. podlaskie. Srebrna branso-
leta (fot. M. Gmur)
Fig. 23. Haćki, Podlaskie Province. Silver bra-
celet (photo by M. Gmur)
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Ryc. 24. Haćki, woj. podlaskie. Fragmenty bransolet brązowych (fot. M. Gmur)
Fig. 24. Haćki, Podlaskie Province. Fragments of bronze bracelets (photo by M. Gmur)
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kończeń rzemieni, rozdzielacz rzemieni (ryc. 28) i małe 
sprzączki (ryc. 29) oraz zawieszki binoklowate z drutu. 
Niektóre znaleziska z Haciek, np. bransolety o rozszerzają-
cych się zakończeniach, językowate okucia pasa, sprzączki 
o masywnym kabłąku i masywne, kwadratowe okucia pasa 
(ryc. 30) znajdują również analogie w inwentarzach gro-
bów z cmentarzysk wczesnomerowińskich w Dolnej Bawa-
rii. Analogie formalne są w tym przypadku potwierdzone 
również wynikami analizy składu chemicznego brązów62.

Analogii na terenach merowińskich można również 
ewentualnie doszukiwać się w przypadku unikatowych, 
pozłacanych okuć brązowych z wyobrażeniami twarzy 

62  Kobyliński i Hensel 1993.

ludzkich, znalezionych w południowo-wschodniej części 
grodziska w Haćkach (ryc. 31). Analogie do zdobień tych 
blaszek (ryte linie i guzki rozmieszczone wzdłuż brzegów) 
znaleźć można bowiem w wyrobach merowińskich z kręgu 
frankońskiego63, ale obecność wyobrażeń twarzy ludzkich 
wskazuje na inny kierunek powiązań kulturowych. Blaszki 
z wyobrażeniami twarzy pojawiają się bowiem w pochów-
kach przedstawicieli elit koczowniczych nad Morzem Czar-
nym i Azowskim w okresie po upadku hegemonii huńskiej 
i wiązane są rozmaitymi ludami, m.in. pochodzenia proto-
bułgarskiego, napływającymi ze wschodu w V i na począt-
ku VI wieku, w tym z Onogurami64. W tym samym czasie 
i nieco później (w VI-VIII wieku) blaszki z przedstawienia-
mi twarzy ludzkich znane są ze stanowisk z południowej 
Syberii, z rejonu gór Sajanów i Ałtaju, zwłaszcza z Kotliny 

63  Podobnie zdobione okucie znaleziono w Kaliszu, ul. Wydarte, 
st. 2 – Baranowski 2003.
64  Zaseckaâ et. al. 2007: 112-116, ryc. 37-40.
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Ryc. 25. Haćki, woj. podlaskie. Brązowy paciorek spiralny 
(fot. M. Gmur)
Fig. 25. Haćki, Podlaskie Province. Bronze spiral bead (pho-
to by M. Gmur)
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Ryc. 26. Haćki, woj. podlaskie. Fragment łańcuszka z brązu  
(fot. M. Gmur)
Fig. 26. Haćki, Podlaskie Province. Fragment of bronze chain 
(photo by M. Gmur)
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Ryc. 27. Haćki, woj. podlaskie. Fragmenty wisiorów  
romboidalnych z blachy brązowej (fot. M. Gmur)
Fig. 27. Haćki, Podlaskie Province. Fragments  
of rhomboid pendants of bronze sheet (photo by M. Gmur)
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Ryc. 28. Haćki, woj. podlaskie. Brązowy rozdzielacz 
rzemieni (fot. M. Gmur)
Fig. 28. Haćki, Podlaskie Province. Bronze strap spa-
cer (photo by M. Gmur)
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Ryc. 29. Haćki, woj. podlaskie. Sprzączki 
z brązu (fot. M. Gmur)
Fig. 29. Haćki, Podlaskie Province. Bronze 
buckles (photo by M. Gmur)



129Grody średniowieczneGo Mazowsza • Księga poświęcona pamięci Marka dulinicza

zbigniew Kobyliński i wojciech szymański Grodzisko w Haćkach na Podlasiu

Minusińskiej65. W Europie Środkowej wyobrażenia twarzy 
ludzkich na okuciach pasa pojawiają się jedynie na tere-

65  Korol’ 2008.

nach zasiedlonych przez Awarów. Zatem można sądzić, 
że znaleziska z Haciek odzwierciedlają jakiegoś rodzaju 
niejasne jeszcze, dalekosiężne związki wczesnych Słowian 
z koczownikami protobułgarskimi lub awarskimi.

Wreszcie wskazać trzeba na późnoantyczne tradycje 
bizantyjskie niektórych sprzączek znalezionych w Hać-
kach66 (ryc. 32).

Wszystkie te wielostronne nawiązania typologiczne 
ozdób metalowych ze schyłku VI i początku VII wieku 
z Haciek wskazują na możliwość istnienia dalekosiężnych 
kontaktów mieszkańców tych okolic zarówno z terenami 
położonymi daleko na południu – w strefie naddunajskiej 
i nadczarnomorskiej (tradycje postantyczne, elementy 
kultury wschodniosłowiańskiej, wczesnoawarskiej i kultu-
ry merowińskich cmentarzysk rzędowych) – jak i na pół-
nocy i północnym-wschodzie (elementy kultur bałtyjskich 
i wczesnosłowiańskich kultur strefy leśnej). Wskazują one 
też na wzajemne przenikanie się na początku wczesnego 

średniowiecza wpływów słowiańskich, awarskich, bałtyj-
skich i germańskich.

Ponadto w tej warstwie znaleziono całe i fragmenta-
rycznie zachowane paciorki szklane, w tym niektóre silnie 
przepalone, oraz drobne, często zdobione ornamentem 
geometrycznym i falistymi liniami fragmenty trójwar-
stwowych grzebieni kościanych i rogowych (ryc. 33).

Nieliczne natomiast w tym zestawie były typowe, że-
lazne narzędzia pracy, często spotykane na innych wcze-
snośredniowiecznych stanowiskach archeologicznych 
(zwłaszcza noże). Do kategorii tej należą dwa znaleziska 
nożyc (ryc. 34), dwa fragmenty ostrzy półkosków, fragment 
sierpa, kilka nożyków, haczyków i kółek o nieznanym prze-
znaczeniu. Całkowicie brak jest z tej fazy chronologicznej 
znalezisk broni. Do wyposażenia jeźdźca należy ostroga 
(ryc. 35) z zaczepami haczykowato odgiętymi na zewnątrz, 
o słabo zachowanym stożkowatym bodźcu. Reprezentuje 
ona typ występujący na stanowiskach wczesnosłowiań-
skich datowanych na starsze fazy wczesnego średniowie-
cza (np. w Żukowicach na Dolnym Śląsku67). W literaturze 
przedmiotu podkreślana jest bardzo wczesna geneza tych 

66  Gavrituhin 1998.
67  Parczewski 1989: tabl. XXII:1.
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Ryc. 31. Haćki, woj. podlaskie. Brązowe, złocone okucia 
pasa (fot. A. Ring)
Fig. 31. Haćki, Podlaskie Province. Gold-plated belt  
mounting (photo by A. Ring)
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Ryc. 30. Haćki, woj. podlaskie. Kwadratowe, brązowe oku-
cie pasa (fot. A. Ring)
Fig. 30. Haćki, Podlaskie Province. Square bronze belt 
mounting (photo by A. Ring)
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Ryc. 32. Haćki, 
woj. podlaskie. 
Sprzączka z brązu  
(fot. M. Gmur)
Fig. 32. Haćki, 
Podlaskie Province. 
Bronze buckle  
(photo by M. Gmur)
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ostróg, sięgająca jeszcze okresu wpływów rzymskich68. 
Są one dość licznie reprezentowane na terenach bałtyj-
skich i w górnym dorzeczu Dniepru, poczynając od III do 
VIII wieku n.e., m.in. na stanowiskach kultury Tuszemla-
Bancerowszczina69, jak również w kręgu merowińskim70. 
Jednak na terenie dzisiejszej Polski ostrogi takie wystę-
powały w zespołach późniejszych, datowanych raczej na 
VIII wiek (np. w Wołajowicach71 czy Kościeliskach72). Seria 

68  Żak 1959; Perhavko 1978.
69  Mitrofanov 1978: 108-109, ryc. 52:19, 54:6, 58:27-29.
70  Schmidt 1961: 12; 1970: 22, tabl. 9h.
71  Uzarowiczowa 1964: ryc. 10.
72  Lodowski 1980: ryc. 4.

analogicznych okazów wystąpiła także w tzw. przedwiel-
komorawskim horyzoncie w Mikulczycach na Morawach, 
gdzie również datowana jest na VIII wiek73. Trudno zatem 
jednoznacznie ustalić chronologię okazu z Haciek, zwłasz-
cza ze względu na brak kontekstu tego znaleziska.

Nieliczne, a właściwie niemal nieobecne są również ty-
powe dla osiedli wczesnosłowiańskich narzędzia kościane 
i rogowe – szydła, igły i przekłuwacze. W osadzie z tego 
samego okresu w Wyszogrodzie pod Płockiem, woj. ma-
zowieckie, szydła i przekłuwacze kościane stanowiły skład-
nik wyposażenia niemal wszystkich obiektów osadniczych, 
podczas gdy z terenu grodziska w Haćkach w zasadzie po-
chodzi tylko jedno pewne narzędzie tego typu.

Natomiast kategorią znalezisk bardzo licznie reprezen-
towanych w warstwie pochodzącej z początków wczesnego 

średniowiecza są w Haćkach gliniane 
przęśliki (ryc. 36), zachowane w całości 
lub fragmentarycznie, których łącznie 
znaleziono na terenie grodziska 115 
(dodatkowo 19 znaleziono na terenie 
otaczających grodzisko osad)74.

Przęśliki, służące do obciążania 
drewnianego wrzeciona i nadania mu 
ruchu obrotowego koniecznego do 
wyciągania nici z przędzy wełnianej75, 
wykonane zostały z masy ceramicz-

nej76 o składzie odmiennym niż masa służąca do wytwa-
rzania naczyń. Jest to mianowicie w większości przypad-
ków glina dobrze wyszlamowana, z minimalną jedynie 
domieszką bardzo drobnego piasku i źdźbeł organicznych. 
Utworzony z takiej masy ceramicznej wałek o średnicy 

73  Klanica 1986: 95-101, ryc. 28:7-9.
74  Przęśliki z Haciek zostały opracowane w pracy magisterskiej Mar-
cina Sokolińskiego (2007).
75  Zob. Moszyński 1967: 317-318; w kulturze ludowej czasów współ-
czesnych przedmiot ten nazywany jest według K. Moszyńskiego „przę-
ślinem”.
76  Jeden tylko ze znalezionych na terenie grodziska przęślików wy-
konany był z wapienia i jeden z łupku.
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Ryc. 33. Haćki, woj. podlaskie. Fragmenty 
grzebieni kościanych i rogowych (fot. M. Gmur)
Fig. 33. Haćki, Podlaskie Province. Frag-
ments of combs of bone and of antler (photo by 
M. Gmur)
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Ryc. 34. Haćki, woj. podlaskie. Nożyce żelazne (fot. M. Gmur)
Fig. 34. Haćki, Podlaskie Province. Iron scissors (photo by M. Gmur)
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Ryc. 35. Haćki, woj. podlaskie. Ostroga żelazna  
(fot. M. Gmur)
Fig. 35. Haćki, Podlaskie Province. Iron spur 
(photo by M. Gmur)
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Ryc. 36. Haćki, woj. podlaskie. Przęśliki gliniane (fot. M. Gmur)
Fig. 36. Haćki, Podlaskie Province. Spindle whorls of clay (photo by 
M. Gmur)
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około 2,0-3,5 cm (najczęściej około 3 cm) rozcinano na 
krążki odpowiedniej grubości (1-2 cm, najczęściej około 
1,5 cm). Następnie tym samym narzędziem (zapewne ro-
dzajem drewnianego noża) skrawano skośnie krawędzie 
obu płaszczyzn horyzontalnych, a wreszcie wycinano na 
środku otwór (o niemal stałej średnicy wynoszącej 0,7-
1,1 cm) przy pomocy jakiegoś rurkowatego przyrządu. Na 
koniec całość wygładzano, a niekiedy nawet wyświeca-
no, modelując kształt przez nadanie ostrości załomowi 
dwustożkowatego przęślika i tworząc wgłębienia w po-
wierzchniach horyzontalnych. Nieliczne przęśliki zdobio-
ne były dodatkowo grupami nakłuć i dołeczków; taka 
ornamentyka znajduje odpowiedniki przede wszystkim 
na datowanych na starsze fazy wczesnego średniowiecza 
stanowiskach wschodniosłowiańskich, zarówno w Zimnie 
na Wołyniu77 i innych stanowiskach strefy prasko-korcza-
kowskiej78, jak i w zespołach typu Bancerowszczina z te-
renu Białorusi79. Masowość znalezisk przęślików na te-
renie grodziska w Haćkach sugerowałaby, że przędzenie 
wełny musiało być jednym z głównych zajęć kobiet w tym 
okresie bądź też, że pełniły one specjalne, nieznane nam 
funkcje poza użytkowe.

Skład całości zespołu zabytkowego z początków wcze-
snego średniowiecza z grodziska haćkowskiego wskazuje 
bowiem, że nie mamy tu raczej do czynienia z typowymi 
pozostałościami osadnictwa (brak narzędzi domowego 
użytku, militariów, szydeł kościanych, etc.). Wskazuje na 
to również wystąpienie w tej warstwie licznych drobnych, 
przepalonych kości ludzkich. Nasuwa się zatem nieodpar-
ty wniosek, że gród w Haćkach w tej fazie osadniczej nie 
pełnił raczej roli miejsca stałego zamieszkania ani obiektu 
obronnego, ale był raczej miejscem odbywania rozma-
itych obrzędów, również pogrzebowych i/lub miejscem 
wykonywania pewnych specyficznych czynności, być 
może wiążących się z magią czy wierzeniami religijnymi80. 
Mógł to być rodzaj „domu umarłych”, w którym spalane 
były szczątki zmarłych przodków, a następnie rozsypy-
wane lub przechowywane w pojemnikach wykonanych 
z materiałów organicznych81. Może przodkowie owi wy-
posażani byli – zgodnie z trudnym do odtworzenia rytu-
ałem – w atrybuty czynności najwyżej wówczas warto-
ściowanych i otoczonych magią – złotnictwa i tkactwa.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wczesno-
słowiańskie tzw. grodziska-świątynie z rejonu dorzecza 
Dniepru i Dźwiny, należące do grup kulturowych Kołoczin 
i Tuszemla-Bancerowszczina82. Obiekty te, które pełnić 
miały właśnie ceremonialną, kultową funkcję, datowane 
są nawet na V wiek n.e., a więc najprawdopodobniej jesz-
cze wcześniej niż omawiana tu wczesnośredniowieczna 

77  Aulich 1972: 77-82, tabl. XVI.
78  Np. Sedov 1982: 68, tabl. II.
79  Mitrofanov 1978: ryc. 39:11-12, 50:43; Sedov 1982: 76, tabl. X.
80  Szymański 1983; Kobyliński 1990a.
81  Szerzej na ten temat zob. Szymański 2004.
82  Tretâkov i Šmidt 1963; Šmidt 1966; 1969; 1970; Sedov 1982.

faza grodu w Haćkach. Być może zatem w tych właśnie 
świątynnych grodach wschodniosłowiańskich szukać na-
leży inspiracji do tego, co u schyłku VI i na początku VII 
wieku działo się na terenie wzgórza w Haćkach.

Natomiast miejscem zamieszkania było w tej fazie 
raczej dno kotliny, gdzie w czasie wykopalisk archeolo-
gicznych – o rozmiarach ograniczonych do niewielkich 
sondaży – znaleziono w odległości około 75 m na połu-
dniowy zachód od grodziska, w pobliżu zbocza doliny nie-
wielkie, owalne, nieckowato zagłębione w ziemię jamy 
(jedna z nich zbadana w całości miała rozmiary w planie 
1,6 x 2,5 m oraz 0,2 m głębokości), znane również z wielu 
innych stanowisk wczesnosłowiańskich i interpretowane 
najczęściej jako zagłębione w ziemię części naziemnych 
chat o lekkiej, szałasowej konstrukcji83.

Ze względu na właściwości surowca, trudno zniszczal-
nego i niepoddawanego powtórnej obróbce, najwięcej 
informacji posiadamy na temat produkcji naczyń glinia-
nych w tym okresie. Jednakże stan zachowania materiału, 
jego dosyć znaczne rozdrobnienie, a w związku z tym nie-
mal zupełny brak całych form sprawia, że więcej możemy 
powiedzieć o technice wyrobu, aniżeli o asortymencie 
produkcji. Pod względem technicznym ceramika z tej 
fazy chronologicznej stanowisk w Haćkach odpowiada 
ceramice wczesnosłowiańskiej z innych terenów środko-
wej Europy: wykonana została z gliny schudzanej sporą 
domieszką granitowego tłucznia, z przewagą ziaren śred-
nich i grubych, rzadziej z przewagą ziaren drobnych i śred-
nich. W większości przypadków jakość i ilość domieszki 
dyktowała sposób potraktowania powierzchni. Naczy-
nia z domieszką grubszą uzyskały niedbale, z lekka tylko 
wyrównaną powierzchnię, co wobec wystawania ziaren 
domieszki dało efekt chropowatości. Natomiast naczynia 
z domieszką drobniejszą zostały wygładzone staranniej, 
co dało w rezultacie efekt równomiernej szorstkości. 
Naczynia gliniane budowane były techniką kolejnego 
nakładania rozgniatanych wałeczków. Niezbyt staranne 
wykończenie powodowało nierówną grubość ścianek. Na-
czynia te były niezdobione i wyłącznie całkowicie ręcznie 
lepione, co oznacza, że nie używano przy ich wytwarzaniu 
nawet wolnoobrotowego koła garncarskiego. Nierówno-
mierność zabarwienia powierzchni naczyń i ich przeła-
mów pozwala wnioskować o niskiej jakości urządzeń słu-
żących do wypału naczyń, z niską i nierówną temperaturą 
wypału – najpewniej były to otwarte paleniska.

Asortyment użytkowanych naczyń był bardzo ubogi (ryc. 
37-38). Ogromną większość stanowiły nieduże, baniaste 
i jajowate naczynia garnkowate, o lekko esowatym profilu, 
których formy są na tyle jednorodne, że nie pozwalają do-
puszczać jakiegoś daleko posuniętego zróżnicowania funk-
cji. Najczęściej reprezentowane są naczynia o średnicach 
wylewów zawierających się między 12 a 20 cm. Jedynie 

83  Na temat funkcji tych obiektów i możliwości rekonstrukcji ich 
naziemnych części zob. Kobyliński 1988b: 102-114; 1988c; Szymański 
2000: 363-365.
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Ryc. 37. Haćki, woj. podlaskie. Przykłady ceramiki naczyniowej z początkowych faz wczesnego średniowiecza. 1/3 wielkości 
rzeczywistej (rys. L. Kobylińska)
Fig. 37. Haćki, Podlaskie Province. Pottery examples from the earliest phases of Early Middle Age. 1/3 actual size (drawn by  
L. Kobylińska)
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niewielki udział mają w tym zbiorze formy naczyń szero-
kootworowych – głębokich mis i waz. Baniaste i jajowate 
naczynia z VI-VII wieku n.e. z Haciek znajdują analogie na 
innych stanowiskach z najwcześniejszej fazy osadnictwa 
wczesnosłowiańskiego na terytorium Polski84, przede 
wszystkim w materiałach z Szelig koło Płocka w wojewódz-
twie mazowieckim85, jak również w materiałach z Krakowa-
Nowej Huty86, Złotej87 i Puław-Włostowic88 w Małopolsce 
czy Żukowic pod Głogowem na Dolnym Śląsku89.

***

Nieco później – w VII-VIII wieku n.e. – zanikają ślady in-
tensywnego wykorzystywania pagórka grodziskowego 
(jedynie pojedyncze fragmenty naczyń glinianych mogą 
być datowane na ten okres), natomiast powstaje wów-
czas niewielka osada na niewysokim garbie terenowym 
na dnie kotliny, na północny-wschód od grodziska (sta-
nowisko 1A).

Z dwóch obiektów osadniczych z tej fazy jeden – o wy-
miarach w planie około 1,3 x 3,2 m i głębokości do 0,6 m 
– był zagłębioną w ziemię centralną częścią prostokątne-
go budynku naziemnego z kamiennym paleniskiem, drugi 
zaś najprawdopodobniej był pozostałością wolnostojące-
go paleniska i towarzyszącej mu płytkiej jamy pomocni-
czej. W obu przypadkach podstawą datowania jest zespół 
ceramiki naczyniowej – grubościennych jajowatych garn-
ków i głębokich mis, w przeważającej większości ręcznie 
lepionych i sporadycznie górą obtaczanych, zdobionych 
w górnej partii brzuśców nieskomplikowanym ornamen-
tem bruzd falistych i poziomych równoległych, a w jed-
nym przypadku z krawędzią zdobioną odciskami palcowy-
mi. Ceramika ta nawiązuje wyraźnie do naczyń znanych 
z grodziska z fazy datowanej na VI-VII wiek, stanowiąc 
wynik ewolucyjnego rozwoju starszych form. Bliskie ana-
logie do ceramiki tej fazy pochodzą z nieodległego stano-
wiska w Drohiczynie nad Bugiem – Kozarówka II90, a tak-
że ze stanowisk osadniczych prawobrzeżnego dorzecza 
Prypeci, gdzie naczynia takie określane są mianem typu 
Łuka Rajkowiecka91. 

***

W VIII-IX wieku wzgórze kemowe w Haćkach staje się 
ponownie widownią intensywnej działalności ludzkiej, 

84  Parczewski 1988.
85  Szymański 1973.
86  Hachulska-Ledwos 1971.
87  Żurowski 1934.
88  Gurba i Gajewski 1980.
89  Parczewski 1989.
90  Musianowicz 1966; 1978.
91  Na temat kultury Łuka Rajkowiecka zob. np. Sedov 1982: 90-93.

ale – w odróżnieniu od okresu omawianego wcześniej – 
tym razem przedmiotem zainteresowania staje się jego 
północna część. Na specjalnie przygotowanej, zniwelowa-
nej platformie na północnym stoku grodziska usytuowa-
ne zostały wielkie paleniska o nieznanej funkcji (ryc. 39), 
datowane – na podstawie fragmentów rozgniecionego 
na miejscu wielkiego, górą obtaczanego naczynia o bar-
dzo grubych ściankach – na okres nie wcześniejszy niż VIII 
wiek. Paleniska te miały postać rynnowatego zagłębienia 
o szerokości 2,3 m, głębokości do 0,6 m, wypełnionego 
ziemią intensywnie przewęgloną, z węglami drzewnymi, 
rozlasowaną polepą, lekką gąbczastą szlaką w postaci brył 
bądź w formie gruboziarnistego rumoszu oraz kamieniami 
polnymi, rozłożonymi pod wpływem ognia lub wtopionymi 
w szlakę. Tuż nad dnem tego zagłębienia odkryto leżące 
bezładnie fragmenty zwęglonych bierwion, głównie dębo-
wych i brzozowych. Na razie brak dostatecznych przesła-
nek, aby jednoznacznie określić czy mamy tu do czynienia 
z reliktami wynikłymi z działań o praktycznym znaczeniu, 
związanych z codziennym życiem mieszkańców, czy raczej 
tych powiązanych ze sferą duchową ich bytowania. Mo-
głyby tu pomóc chyba tylko precyzyjnie ukierunkowane, 
dokładne badania analityczne odkrytych pozostałości.

Ryc. 38. Haćki, woj. podlaskie. Naczynie gliniane ze  
starszych faz wczesnego średniowiecza (fot. M. Gmur)
Fig. 38. Haćki, Podlaskie Province. Pottery from the older 
phases of Early Middle Age (photo by M. Gmur)
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***

Po kolejnej przerwie osadniczej, w XI wieku po-
nownie cała kotlina w Haćkach staje się przed-
miotem intensywnych działań osadniczych. 
Osadnictwo obejmuje wówczas zarówno wy-
soko położone partie garbów terenowych na 
północ (stanowisko 1B) i południe (stanowi-
sko 1C) od grodziska, jak i przypuszczalnie całe 
dno kotliny (stanowisko 1D). Formy obiektów 
mieszkalnych w tej fazie to zapewne zagłębio-
ne w ziemię, kwadratowe w planie ziemianki 
o wymiarach 4 x 4 m, z piecami w narożniku 
w partiach piaszczystych (jeden dobrze za-
chowany obiekt tego typu zbadano na tere-
nie osady na stanowisku 1B – ryc. 40-41)92. Ta 
interesująca forma obiektu wykazuje bardzo 
wyraźne nawiązania wschodniosłowiańskie, 
pojawiając się po raz pierwszy na terenie 
dorzeczy Dniestru, Prutu, Bohu i Seretu na 
pewno już w V wieku n.e. i następnie rozprze-
strzeniając się, wraz z wędrówkami Słowian 
w starszych fazach wczesnego średniowiecza, 
na rozległych terenach aż po Łabę i nasadę 
półwyspu Jutlandzkiego na zachodzie i Bał-
kany na południu93. W późniejszym okresie, 
na który datowany jest obiekt z Haciek, zie-
mianki kwadratowe z piecami w narożnikach 
występują już tylko na obszarach lessowych 
południowo-wschodniej Polski, chociaż na 
terytorium np. Ukrainy utrzymywały się po-
wszechnie przez całe średniowiecze, a nawet 
dłużej, trwając niemal do czasów współczesnych.

Badania sondażowe na dnie kotliny przyniosły odkry-
cia pojedynczych dołów posłupowych z tej fazy chrono-
logicznej, możemy zatem sądzić, że znajdowały się tu nie-
określone bliżej formy naziemnych budowli o konstrukcji 
słupowej (stanowisko 1D). Natomiast na garbie tereno-
wym zamykającym kotlinę od południa (stanowisko 1C) 
odkryto pozostałości kilku wolnostojących palenisk z tej 
fazy chronologicznej, o średnicach wynoszących od 1 
do 2 m, z których najdalsze znajdowało się już na sto-
ku garbu opadającym w stronę przeciwną od grodziska, 
w kierunku południowo-wschodnim. Na terenie tej osady 
wystąpiły także dwie owalne płytkie jamy o wymiarach 
2 x 3 i 2 x 5 m i głębokości wynoszącej do około 0,5 m, 
wypełnione ziemią zawierającą liczne fragmenty ceramiki 
z XI wieku oraz węgle drzewne, bryłki polepy i popękane 
w ogniu kamienie. Ponadto użytkowano w tym czasie, 
również na przeciwległej krawędzi kotliny haćkowskiej, 
jakieś bliżej nieokreślone jamy, zapewne o charakterze 
gospodarczym, które licznie wystąpiły na terenie osady 

92  Kobylińska i Kobyliński 2003.
93  Ogólnie na temat tej formy budownictwa i jej związku z etnosem 
słowiańskim zob. np. Kobyliński 1997, 1998; por. też ostatnio Cygan 
2006.

1B, ale ich zniszczenie współczesną działalnością ludzką 
uniemożliwia bliższe określenie ich form i funkcji. Jeden 
z zachowanych w całości obiektów miał znaczne rozmia-
ry: około 2 x 4,8 m, w planie kształt prostokąta z zaokrą-
glonymi narożnikami i głębokość około 0,5 m. Określenie 
funkcji tego rodzaju obiektów jest trudne; mogły one sta-
nowić zagłębione części większych naziemnych budyn-
ków, zapewne gospodarczych.

Na terenie wzgórka grodziskowego trwają wówczas 
intensywne prace, zapewne nieukończone, zmierzają-
ce do przystosowania wzgórza do pełnienia przez nie 
funkcji obronnej. Górna platforma zostaje poszerzona 
w partii wschodniej i północnej przez utworzenie ziem-
nych i kamiennych nasypów niwelacyjnych, co powoduje 
równocześnie ustromienie stoku wzgórza od tej strony 
oraz wykopana zostaje wewnętrzna fosa(?) od strony 
wschodniej (ryc. 42). Podjęto również działania zmie-
rzające do uzyskania niezależnego zaopatrzenia grodu 
w wodę. Nie można jednak stwierdzić z całą pewnością 
czy intencją budowniczych było wykopanie studni sięga-
jącej aż do warstw wodonośnych na poziomie niższym 
niż dno kotliny, czy też skonstruowano jedynie rodzaj 
cysterny, której zadaniem miało być gromadzenie wody 
deszczowej. Na ten ostatni zamiar wskazywałby gęsto 
ułożony, kolisty w planie bruk kamienny odkryty w cza-

Ryc. 39. Haćki, woj. podlaskie. Przekrój przez nawarstwienia północnej 
części grodziska (rys. D. Wach)
Fig. 39. Haćki, Podlaskie Province. Section through archaeological lay-
ers of northern part of the stronghold (drawn by D. Wach)
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sie badań wykopaliskowych w tej części grodziska, na 
głębokości około 2 m od powierzchni. Chociaż ze wzglę-
dów technicznych dalsza eksploracja wykopaliskowa nie 
była możliwa, obecność tego bruku sugeruje, że nie było 
w tym miejscu rzeczywistej studni. W środkowej części 
grodziska powstają w tym czasie duże, koliste w planie 
jamy zasobowe – zbadano jedną z nich o średnicy 2,7 m 
i głębokości 2,7 m od dzisiejszej powierzchni grodziska. 
Na wschodniej krawędzi grodziska wzniesiona zostaje ja-
kaś nieokreślona bliżej konstrukcja obronna, wspierana 
masywnymi słupami o średnicy co najmniej 0,3 m, zagłę-
bionymi na około 2,4 m od dzisiejszej powierzchni ziemi. 
Natomiast w części południowej, na krawędzi grodziska, 
w strefie wyniesionej już uprzednio nieco ponad środ-

kową część grodziska w związku z zaleganiem tu opisy-
wanych wyżej nawarstwień z wczesnej epoki żelaza i ze 
starszych faz wczesnego średniowiecza, zostaje usypany 
niski wał ziemny, zawierający luźno obecnie rozsypane 
kamienie, ale bez śladów jakichkolwiek konstrukcji drew-
nianych (ryc. 43). Pomimo znacznego wysiłku włożonego 
w te przedsięwzięcia budowlane można sądzić, że nie 
zostały one ukończone, bowiem od strony północnej 
i zachodniej brak jest jakichkolwiek umocnień czy kon-
strukcji obronnych, a umocnienia od strony południowej 
nie mogły pełnić rzeczywistej funkcji obronnej. Można by 
co najwyżej przyjąć, że obiekt został otoczony jakąś lekką 
i nie pozostawiającą śladów archeologicznych konstruk-
cją płotową, a obronność zapewnić miała chroniącym się 
za nią mieszkańcom sama stromość stoków wzgórza.

Bardzo liczną grupę materiału zabytkowego z tej fazy 
chronologicznej kompleksu stanowisk w Haćkach sta-
nowi typowa ceramika górą obtaczana, o powierzchni 
wygładzonej, lekko szorstkiej (ryc. 44). Głównie są to na-
czynia garnkowate o średnicach wylewu od 16 do 24 cm. 
Najczęściej są to baniaste naczynia, esowate w kształcie, 
z profilowanym brzegiem wylewu. Były one w przeważa-
jącej większości bogato ornamentowane na dużej części 
powierzchni aż do partii przydennych, motywem mniej 
lub bardziej regularnych, żłobionych linii dookolnych. 
Naczynia często zdobiono także rozmaitymi motywami 
wielokrotnej linii falistej w kilku rzędach w połączeniu 
ze żłobkami dookolnymi. Liczne analogie do tego rodza-
ju naczyń znaleźć można na XI-wiecznych stanowiskach 
archeologicznych z obszaru Mazowsza. Występują tu 
jednak także formy o nawiązaniach wschodnich, ce-
chujące się nieco odmiennym ukształtowaniem górnej 
części naczynia: brakiem szyjki i zaokrąglonym brzegiem 
wylewu.

Wraz z tego typu ceramiką, dość licznymi znaleziskami 
na terenie kompleksu haćkowskiego są fragmenty ma-
łych patelenek czy talerzy (zwanych też skoworodkami), 
służących najprawdopodobniej do wypiekania placków 
na otwartych paleniskach. Ta specyficzna forma naczyń 
wywodzona jest najczęściej ze wschodniosłowiańskich 
tradycji kulturowych94.

Naczynia były chyba dość cenne w tym okresie, 
o czym mogą świadczyć zaobserwowane ślady napraw, 
w postaci przewierconych otworków. Dzięki nim możliwe 
było zespolenie uszkodzonych części i dalsze użytkowanie 
przynajmniej przez pewien czas szczególnie cennych, de-
likatnych egzemplarzy.

Z fazy XI-wiecznej pochodzą narzędzia żelazne i nie-
liczne militaria znalezione na terenie grodziska oraz 
osady na niewysokim garbie terenowym na dnie kotliny 
(stanowisko 1A), gdzie odkryto też wykładane kamie-
niami palenisko kuźnicze, a wokół niego fragmenty żużli 
żelaznych i fragmenty ścian dymarkowych. Narzędzia te 
to: nożyce, sierpy, noże, rak, gwoździe, a militaria: sie-
kiera i grot strzały. Znacznie uboższe niż w początkach 

94  Na temat tej formy naczyń zob. D. Jaskanis 2003.

Ryc. 40. Haćki, woj. podlaskie. Ziemianka wczesnośrednio-
wieczna z osady na stanowisku 1B (fot. D. Wach)
Fig. 40. Haćki, Podlaskie Province. Early Medieval sunken 
hut from the site 1B (photo by D. Wach)

Ryc. 41. Haćki, woj. podlaskie. Ziemianka wczesnośrednio-
wieczna z osady na stanowisku 1B (rys. D. Wach)
Fig. 41. Haćki, Podlaskie Province. Early Medieval sunken 
hut from the site 1B (drawn by D. Wach)
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wczesnego średniowiecza są natomiast znaleziska ozdób 
i części stroju, ograniczające się do kabłączka skroniowe-
go i dwóch zapinek podkowiastych z brązu (ryc. 45). Na 
terenie osady, na stanowisku 1B, na północ od grodziska 
znaleziono ponadto fragmentarycznie zachowaną dużą 
szpilę o główce w formie krzyża, typową dla znalezisk 
nadbałtyckich od VIII wieku, ale najczęstszą od X wieku95 
(ryc. 46).

95  Por. np. Biegel i Jaskanis (red.) 1987: 162-163; Sedov (red.) 1987: 
19 i tabl. II; Ciglis 2007: 455, 456, 495; okaz z Haciek został niestety 
bez konsultacji z autorami niniejszego artykułu błędnie określony 

Chociaż wkrótce potem gród 
w Haćkach przestaje chyba pełnić ja-
kiekolwiek ważne funkcje obronne, 
a centrum obronności tego regionu 
przenosi się do odległego o około 6 km 
grodu w Bielsku Podlaskim96, to jednak 
sporadyczne wykorzystywanie wzgórka 
grodziskowego i otaczającej go kotliny 
mogło mieć miejsce jeszcze w XII, XIII 
a nawet XIV wieku, o czym świadczą 
pojedyncze znaleziska ceramiki z tych 
okresów, zwłaszcza we wschodniej 
partii wzgórza oraz na terenie osady, 
na wale zamykającym kotlinę od pół-
nocy (osada na stanowisku 1B).

Źródła paleobiologiczne do dziejów  
konsumpcji roślinnej i zwierzęcej  
starożytnych i wczesnośredniowiecznych 
mieszkańców okolic Haciek

Szczątki roślinne z kompleksu stanowisk w Haćkach, 
zachowane w niewielkich ilościach, pozwalają wnio-
skować, że we wszystkich fazach chronologicznych 

w publikacji Bieńkowskiej i Pachobut 2006: 90 jako „zapinka brązowa; 
okres lateński”.
96  Szymański 1976b.

Ryc. 42. Haćki, woj. podlaskie. Fosa we-
wnętrzna(?) z XI wieku we wschodniej części 
grodziska (rys. D. Wach)
Fig. 42. Haćki, Podlaskie Province. Inner 
moat(?) from the 11th century in the eastern 
part of the stronghold (drawn by D. Wach)

Ryc. 43. Haćki, woj. podlaskie. Nasyp 
wału z XI wieku w południowej części 
grodziska (fot. Z. Kobyliński)
Fig. 43. Haćki, Podlaskie Province. 
Bank of earth rampart from the 11th 
century in the southern part of the stron-
ghold (photo by Z. Kobyliński)
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Ryc. 44. Haćki, woj. podlaskie. Przykłady ceramiki naczyniowej z XI wieku. 1/3 wielkości rzeczywistej (rys. L. Kobylińska)
Fig. 44. Haćki, Podlaskie Province. Pottery examples from the 11th century. 1/3 actual size (drawn by L. Kobylińska)
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osadnictwa, poczynając od wczesnej epoki żelaza, źró-
dłem pożywienia mieszkańców okolicy była uprawa 
zbóż, przede wszystkim prosa i pszenicy. Mniejsze zna-
czenie miała uprawa jęczmienia, a w fazie XI-wiecznej 
wprowadzono dodatkowo uprawę żyta. Brak natomiast 
w materiale paleobotanicznym dowodów uprawy roślin 
okopowych. W warstwach ze starszych faz wczesnego 
średniowiecza natrafiono także na pozostałości roślin 
strączkowych: grochu i soczewicy oraz na łupiny orze-
cha laskowego wskazujące na uzupełnianie diety zbie-
ractwem leśnym. Cennym źródłem informacji na temat 
pożywienia mieszkańców kotliny haćkowskiej w tej fazie 
chronologicznej jest unikatowy zespół kilkudziesięciu 
różnej wielkości bryłek zwęglonej masy organicznej, 
stanowiących pozostałości chleba wypiekanego z grubo 
zmielonej mąki, być może posypywanego kaszą jaglaną, 
placków z drobno zmielonej mąki oraz kaszy jaglanej. 
Znaleziska te niekoniecznie jednak odzwierciedlają rze-
czywistą dietę mieszkańców okolicy – mogły one bowiem 

stanowić rodzaj pokarmu ceremonialnego, spożywanego 
podczas wzmiankowanych wyżej obrzędów czy też ofia-
rowywanego zmarłym.

W ciągu całego okresu użytkowania kotliny haćkowskiej 
w starożytności i wczesnym średniowieczu dominującą rolę 
w hodowli zwierząt i w spożyciu mięsa miało bydło, na dru-
gim zaś miejscu, aż do starszych faz wczesnego średniowie-
cza włącznie, znajdowały się szczątki owcy/kozy. Sytuacja ta 
zmienia się dopiero w zespołach XI-wiecznych, kiedy wzrasta 
rola świni, a spada drobnej rogacizny. Hodowano też konia 
i kurę domową. Niewielką natomiast rolę w uzupełnianiu 
diety miało chyba myślistwo, o czym świadczą nieliczne 
znaleziska kości zwierząt dzikich. Niestety, kości zwierzęce 
pochodzą w większości z zespołów zabytków, których nie 
można uznać za zamknięte, stąd też wnioski na temat zmie-
niających się wzorców konsumpcyjnych są jedynie hipote-
zami.

Wartość kulturowa  
i historyczna kompleksu 
stanowisk archeologicz-
nych w Haćkach

Przedstawiony wyżej w skrótowym 
zarysie kompleks stanowisk arche-
ologicznych w Haćkach posiada po-
tencjalnie ogromne i wieloaspektowe 
wartości kulturowe i historyczne97. 
Przede wszystkim jego wartość po-
znawcza zawiera się w stwierdzonej 
wielofazowości osadnictwa na tym 
w sposób naturalny wydzielonym 
obszarze o specyficznych cechach 
geomorfologicznych. Wielofazowość 
ta pozwala prześledzić na podstawie 
pozyskanych tu źródeł archeologicz-

nych skomplikowane dzieje tego pogranicznego regionu. 
Ponadto owe źródła odnoszą się do okresów i faz ciągle 
słabo rozpoznanych na innych obszarach i budzących 
nadal wiele wątpliwości badawczych. Mamy tu na myśli 
wczesną epokę żelaza i skomplikowane relacje kulturowe 
zachodzące wówczas pomiędzy zespołami określanymi 
mianem kultury: pomorskiej, grobów kloszowych, zaru-
binieckiej, jastorfskiej i ceramiki sztrychowanej (kresko-
wanej). Trudno też przecenić znaczenie obfitych i specy-
ficznych źródeł pozyskanych w Haćkach dla dyskusji nad 
tak złożonymi kwestiami, jak starsze fazy wczesnego śre-
dniowiecza i zagadnienia związane z początkami kultu-
ry słowiańskiej na terenie dzisiejszej Polski. Obiecująco 
rysuje się także szersza problematyka: przykładu lokalnej 
kontynuacji użytkowania pewnego obszaru od wcze-
snej epoki żelaza po wczesne średniowiecze (z okresami 
zmniejszonej intensywności) przez – co najmniej częścio-

97  Na temat potencjalnych wartości dziedzictwa archeologicznego 
zob. Kobyliński 2001.
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Ryc. 46. Haćki, woj. podlaskie. Brązowa szpila z krzyżową główką z X-XI 
wieku(?) (fot. M. Gmur)
Fig. 46. Haćki, Podlaskie Province. Bronze pin with cruciform head, probably 
from 10th-11th century (photo by M. Gmur)

0                1 cm

Ryc. 45. Haćki, woj. podlaskie. Brązowa zapinka podkowia-
sta z XI wieku (fot. M. Gmur)
Fig. 45. Haćki, Podlaskie Province. Bronze horseshoe-
shaped brooch from the 11th century (photo by M. Gmur)
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wo – pokrewną etnicznie ludność. Dla pełnego jej roz-
winięcia niezbędne są jednak dalsze badania, zwłaszcza 
strefy nizinnej wokół grodziska, gdzie należy również 
oczekiwać występowania w większych ilościach różnora-
kich materiałów organicznych. Jest to jednak z pewnością 
kwestia przyszłych – mamy nadzieję – większych możli-
wości badawczych, w tym zbudowania należytego zaple-
cza technicznego, analitycznego i konserwatorskiego dla 
tego cennego obiektu.

Kompleks stanowisk archeologicznych w Haćkach ma 
również potencjalne inne, współczesne wartości kultu-

rowe: wartość symboliczno-emocjonalną – jako element 
„zakorzenienia” świadomości miejscowej ludności, war-
tość estetyczną – jako element krajobrazu kulturowego, 
a nawet wartość ekonomiczną – jako potencjalny czyn-
nik aktywizacji turystycznej regionu. Jeśli weźmiemy do-
datkowo pod uwagę, że wieś Haćki zawiera zachowane 
jeszcze, choć niszczejące, tradycyjne, XIX-wieczne drew-
niane chaty o bogato zdobionym wystroju snycerskim, 
oczywistym jest, że kulturowa wartość tego terenu jest 
bardzo wysoka.

Haćki, woj. podlaskie. Legenda do przekro-
jów przez nawarstwienia grodziska:

1 – humus; 2 – jasnobrązowo-szara ilasta ziemia (XI w.); 3 – ja-
snoszaro-żółta piaszczysta ziemia (VI-VII w.); 4 – szaro-czarna 
piaszczysta ziemia z luźno rozrzuconymi kamieniami (VI-VII 
w.); 6 – jasnopomarańczowa ziemia ze spalonymi bierwionami 
i dużą ilością kości ludzkich (VI-VII w.); 7 – ziemia intensywnie 
ciemnopomarańczowa ze spalonymi bierwionami i przepalony-
mi kośćmi ludzkimi (VI-VII w.); 10 – ciemnoszara pylasta ziemia 
z drobinami węgla i spalonymi belkami (wczesna epoka żelaza); 
11 – bruk wyższy i ciemnoszaro-czarna ziemia między kamie-
niami (wczesna epoka żelaza); 12 – bruk niższy i ziemia między 
kamieniami (wczesna epoka żelaza); 13 – szaro-popielata zbita 
pylasta ziemia (wczesna epoka żelaza); 14 – ciemnoszara zie-
mia (wczesna epoka żelaza); 16 – żółto-brązowa pylasta ziemia 
(wkop współczesny); 17 – jasnożółta pylasta ziemia stokowa 
z pomarańczowymi przebarwieniami (wczesna epoka żelaza); 
18 – warstwa stokowa – szara pylasta ziemia (na wtórnym zło-
żu – zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 19 – warstwa 
stokowa – brązowa ziemia z grudkami zbitego popiołu (na 
wtórnym złożu – zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 
20 – cienka warstwa jasnożółtego pyłu (na wtórnym złożu – 
zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 23 – wypełnisko 
płytkiego zagłębienia na stoku grodziska – przemieszana ciem-
nobrązowo-szara ziemia (wczesna epoka żelaza); 24 – szaro-
żółtawa ziemia z drobinami spalonego drewna (na wtórnym 
złożu – zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 25 – ciem-
noszaro-czarna przepalona ziemia z kamieniami – część wypeł-
niska płytkiego zagłębienia na stoku grodziska (na wtórnym 
złożu – zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 26 – ciem-
nobrązowa ziemia - część wypełniska płytkiego zagłębienia na 
stoku grodziska (na wtórnym złożu – zawiera materiały z wcze-
snej epoki żelaza); 27 – szaro-brązowa ziemia - część wypełniska 
płytkiego zagłębienia na stoku grodziska (na wtórnym złożu – 
zawiera materiały z wczesnej epoki żelaza); 28 – różnobarwna 
(od żółtej przez brązową po ciemnoszarą) ziemia wypełniska 
zagłębienia na stoku grodziska (wczesna epoka żelaza); 29 – sil-
nie przemieszane warstwy (brązowa i ciemnoszara ziemia z dro-
binami węgla drzewnego) wypełniska płytkiego zagłębienia na 

stoku grodziska (wczesna epoka żelaza); 33 – zewnętrzna linia 
dołów posłupowych (wczesna epoka żelaza); 34 – ciemnoszara 
ziemia z drobinami węgla drzewnego i gliny (wczesna epoka że-
laza); 37 – żółta piaszczysta ziemia nad calcem i nad drugą linią 
słupów (wczesna epoka żelaza?); 39 – wypełnisko wkopu w war-
stwę 10 (VI-VII w.); 40 – żółtawa ziemia (VI-VII w.); 41 – warstwa 
stokowa (XI w.); 52 – czarna piaszczysta ziemia (XI w.); 65 – czar-
na nasycona węgielkami drzewnymi ziemia w jamie 64=69 (XI 
w.); 72 – depozyt kamieni w szarej przewęglonej ziemi (XI w.); 
75 – brązowa ziemia w jamie 64=69 (XI w.); 76 – pomarańczowa 
ilasta ziemia w jamie 73 (wczesna epoka żelaza); 77 – szaro-żół-
ta przemieszana ziemia w jamie 64=69 (XI w.); 78 – szaro-czarna 
nasycona węgielkami drzewnymi ziemia w jamie 64=69 (XI w.); 
79 – ilasta szarawa przemieszana ziemia w jamie 73 (wczesna 
epoka żelaza); 80 – ilasta żółto-pomarańczowa ziemia rozdziela-
jąca w jamie 73 kolejne warstwy ciemnej ziemi (wczesna epoka 
żelaza); 81 – cienka warstwa szaro-czarnej ziemi w jamie 64-69 
(XI w.); 82 – ilasta ziemia na dnie jamy 64=69 (XI w.); 144 – bia-
ło-żółty monolit pyłowy – wypełnisko rozległego wkopu (XI w.); 
150 – szaro-brązowa zwarta przemieszana ziemia z kamienia-
mi na stropie (XI w.); 151 – silnie przemieszana szaro-popie-
lata ziemia (XI w.); 152 – paleniska z kamieniami, warstwami 
popiołu, spalonym drewnem, fragmentami bierwion oraz brył-
kami szlaki (VIII w.); 153 – szaro-brązowa ziemia ze spalonymi 
belkami (VIII w.?); 155 – żółto-szara przemieszana piaszczysta 
ziemia z grudkami polepy i nielicznymi węglami (wczesna epoka 
żelaza); 168 – jaskrawoczerwona przepalona ziemia z kamie-
niami i spalonymi bierwionami (VIII w.); 175 – ciemnoszaro-
brązowa piaszczysta ziemia (XI w.); 178 – jasnoszaro-popielata 
popiołowa ziemia (VIII w.); 180 – czarno-brązowa przeplamiona 
ziemia (wczesna epoka żelaza); 181 – żółto-ruda ilasta ziemia 
(wczesna epoka żelaza); 182 – pas brązowej przepalonej ziemi 
i kamieni (wczesna epoka żelaza); 183 – ciemnoszaro-brązowa, 
twarda, spoista ziemia (wczesna epoka żelaza); 186 – ciemno-
szara ziemia z żółtymi i brązowymi wtrętami (XI w.); 188 – sza-
ro-brązowa ziemia pod piaszczystym wypełniskiem wkopu 
(XI w.); 189 – pas ciemnobrązowej przepalonej ziemi pod pa-
leniskami 152 ze spalonymi belkami dębowymi w spągu (VIII 
w.); 193 – żółto-brązowa ilasta ziemia (wczesna epoka żelaza); 
194 – szara i szaro-brązowa ziemia z pasem kamieni (wczesna 
epoka żelaza); 195 – ciemnoszaro-ruda ziemia z resztkami spa-
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lonego drewna oraz skupiskiem ceramiki i kamieni na stropie 
(wczesna epoka żelaza); 196 – ruda ilasta ziemia w zagłębieniu 
248 (wczesna epoka żelaza); 197 – rudo-czerwona ilasta ziemia 
na dnie zagłębienia 248 (wczesna epoka żelaza); 198 – szaro-
brązowo-czarna ziemia w wypełnisku zagłębienia 248 (wcze-
sna epoka żelaza); 199 – brązowo-czarna ilasta ziemia (wczesna 
epoka żelaza); 200 – ciemnoszara przemieszana ziemia z wę-
gielkami i pomarańczowymi plamami (wczesna epoka żelaza); 
201 – ruda ziemia w strefie naprzemiennych warstw ciemnych 
i jaśniejszych ilastych (wczesna epoka żelaza); 202 – jasnobe-
żowo-brązowa ziemia (wczesna epoka żelaza); 203 – jasnobe-
żowo-pomarańczowa i pomarańczowo-brązowa ziemia (wcze-
sna epoka żelaza); 204 – brązowo-czarna przemieszana ilasta 

ziemia (wczesna epoka żelaza); 205 – biały piasek w strefie 
naprzemianległych warstw ilastych i ciemnych (wczesna epoka 
żelaza); 206 – brązowo-pomarańczowa ziemia (wczesna epo-
ka żelaza); 223 – żółta ilasta ziemia (wczesna epoka żelaza); 
244 – szara i szaro-popielata ziemia z biało-żółtymi wtrętami 
(VIII w.?); 246 – szaro-brunatna ilasta ziemia (wczesna epoka 
żelaza); 247 – warstwa przydenna wypełniska zagłębienia 248; 
249 – cienka warstwa żółtawo-pomarańczowej ziemi (wczesna 
epoka żelaza); 252 – przemieszana szaro-ruda, ilasta ziemia 
(wczesna epoka żelaza); 266 – ilasta ziemia w jamie 64=69 
(XI w.); 268 – zespół dołków posłupowych w dolnej części sto-
ku grodziska (wczesna epoka żelaza); 269 – warstwa spływowa 
(wczesna epoka żelaza).
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Stronghold at Haćki in the Podlasie region

Summary

Covering more than 40 hectares, the complex of archaeological 
sites at Haćki in the Podlaskie Province, was excavated by the In-
stitute of Archaeology and Ethnology PAN in years 1967-1996. The 
main feature of this complex is the glacial hill – a stronghold.

Permanent human settlement in the valley at Haćki began 
in the Early La Tène. During the settlement phase related to the 
Pomeranian Culture, dating to the middle of the 5th century – 
half of the 3rd century BC, a structure was established on the 
southern edge of the settlement, consisting of two lines of the 
walls of logs laid horizontally between double, even columns, 
fortified with a stone bench limited outside by horizontally ar-
ranged logs. On the south side, and at the foot of the hill pali-
sades were erected. In the centre of the settlement a pit was 
discovered, in which there were numerous animal bones, in-
cluding whole parts of the skeleton of young cattle and sheep, 
which suggests that we are dealing with a type of an animal 
sacrifice. Thus, a possible cult character of the complex should 
also be taken into account.

The next phase of usage of the valley occurred during Late 
La Tène and Early Roman periods (1st-2nd centuries AD ). It was 
a time of intense activity on the top of a nearby field hump 
limiting the valley from the South. Among others, a well was 
discovered, which contained several clay vessels, with analogies 
in the early stages of Zarubintsy Culture, dating to the 2nd – end 
of the 1st centuries BC, as well as in the Przeworsk Culture. Pot-
tery that may be associated with the Jastorf Culture was also 
discovered. These references may be confirmed by the discov-
ery of an ornamented clay base, a so-called wolf (or goat) fire, 
probably of a ritual function. Such artefacts are known from the 
Jutland Peninsula and the northern Elbe sites linked with Jastorf 
Culture, as well as in the South-Eastern Europe: in Moldova, and 
in the Black Sea region, especially in Thrace.

Intense usage of the hill, especially its southern part, took 
place in the beginning of the Early Middle Ages, at the end 
of the 6th and 7th centuries. From this phase derive numerous 
fragments of handmade and undecorated ceramics, with ref-
erences to vessels linked with early Slavic cultures, especially 
the so-called Kolochin Culture, known from the upper and mid-
dle Dnieper basin, as well as with complexes of the Tushemla-
Bantserovshchina type from the upper Dnieper and upper Nie-
men. In addition, many indications for the local production of 
non-ferrous metal jewellery were found – bronze and silver, in 
a form of casting spoons, pieces of stone casting moulds made   
of marl, as well as iron tools, especially punze and punches, 
used for decoration of finished products, and waste products 
in the form of pellets, lumps, teardrops or amorphous bronze 
icicles. Within the stronghold was found also a very rich set of 
bronze and silver ornaments and dress elements, preserved in 
whole or fragmentary.

Multilateral typological references of metal ornaments from 
the late 6th and early 7th centuries from Haćki indicate the pos-
sible existence of long-range contacts of the inhabitants of this 
area, both with regions situated far to the South – in the Danube 
and Black Sea region (postantic traditions, early Slavic cultural 
elements, Early Avar and row cemeteries of the Merovingian 
Culture) as well as in the North and Northeast (Baltic cultural el-
ements and Early Slavic forest area cultures). Category of finds, 
which are very frequently represented in the layer from the 
Early Middle Ages at Haćki are clay spindle whorls, preserved 
in whole or fragmentary, over 100 were found in total in the 
southern part of the settlement.

In the layer containing Early Slavic artefacts also numer-
ous, small, burnt human bones were discovered. It may lead 
to a conclusion that in this phase the hill was a setting of vari-
ous rites, including funeral ones and/or a place of activities 
involving magic or religious believes. However, the place of 
residence was at this stage rather at the bottom of the valley, 
where were found small oval, pits sunk in the ground, which 
can be interpreted as embedded in the ground huts of shed 
type construction.

A little later, in the 7th-8th centuries AD, traces of intensive 
usage of the stronghold hill disappear, and a small village on 
a slight field hump at the bottom of the valley is constructed, 
northeast of the stronghold. In the 8th-9th centuries the hill be-
comes once again a place of intense activity, but this time it 
concentrates in the northern part of the stronghold. On a spe-
cially prepared, levelled platform on the northern slope of the 
stronghold great hearths were located, perhaps again related 
to the cult activities.

After another break in the settlement activity, in the 11th 
century the whole valley at Haćki becomes again an area of in-
tensive settlement activity. It included the upland parts of both 
terrain lobes North and South of the stronghold, and probably 
the entire bottom of the valley. Form of residential buildings in 
this phase is probably an embedded in the ground, dugout of 
a square ground plan of 4 x 4 m, with a furnace in the corner. 
The upper platform of the stronghold is in this phase extended 
in the eastern and northern part, through a creation of earth 
and stone levelling embankments, which caused also steeping 
of the slope from this side, and the inner moat is dug in the 
eastern side. Constructed was also a stone tiled cistern, which 
task was to collect rainwater. In the middle of the settlement 
a large, circular storage pit was created. On the eastern edge 
of the stronghold a defensive structure is erected, supported 
by massive pillars. Further, in the South, on the edge of the 
stronghold a low earth embankment is erected.

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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W połowie 2011 roku, staraniem Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej i Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akade-
mii Nauk, w prestiżowej serii wydawniczej Origines Polo-
norum ukazał się tom piąty, dotyczący początków historii 
miasta Płocka1. Autorzy tomu podjęli próbę weryfikacji 
dotychczasowych poglądów dotyczących genezy miasta, 
dokonując przy tym ponownej analizy dostępnych źró-
deł archeologicznych. Celem zapewnienia bieżącej kon-
frontacji poglądów i poszerzenia płaszczyzny wspólnych 
poszukiwań, do udziału w przygotowywanej publikacji 
zaproszeni zostali historycy sztuki. Ich wiedza, w tym 
przede wszystkim różny od archeologów sposób anali-
zowania problemów związanych z reliktami najstarszej 
architektury, stały się – jak sądzę – atutem publikacji. 
Celowo przy pracach nad tomem płockim zrezygnowano 
natomiast z udziału historyków uznając, że na obecnym 
etapie rozpoznania źródeł historycznych udział ich nie 
jest niezbędny. Ten punkt widzenia znalazł zrozumienie 
wśród członków Komisji Kwalifikacyjnej serii wydawniczej, 
złożonej głównie z historyków-mediewistów2. Bowiem 
w trakcie prac nad książką o Płocku uznano, że dopiero 
przygotowywana przez archeologów publikacja, oparta 
na wynikach dogłębnej weryfikacji dostępnych źródeł ar-
cheologicznych i architektonicznych, stać się może pod-
stawą ponownej analizy treści źródeł pisanych.

Prace nad przygotowaniem tomu płockiego trwa-
ły kilka lat. Autorzy poszczególnych rozdziałów przyjęli 
za punkt odniesienia wyniki badań archeologicznych, 
prowadzonych na terenie miasta w ostatniej dekadzie 
ubiegłego stulecia. Możliwość dokonania terenowej 
weryfikacji dawnych ustaleń stała się w tamtym czasie 
możliwa dzięki zrozumieniu władz miasta i wsparciu Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku. I chociaż 
żadne z prowadzonych wtedy badań wykopaliskowych 
nie uzyskały statusu badań programowych, to jednak 
ich liczba i utrzymywana podczas badań dyscyplina, po-
zwoliły w wielu przypadkach na dokonanie ustaleń roz-
strzygających. Natomiast w sprawach budzących wciąż 
wątpliwości, wymagających w przyszłości rozszerzonych 

1  Gołembnik (red.) 2011.
2  W skład Komisji Kwalifikacyjnej serii wchodzą profesorowie: Ro-
man Michałowski, Krzysztof Ożóg, Jacek Polewski i Jerzy Strzelczyk. 

poszukiwań, prace wykopaliskowe ostatniej dekady ubie-
głego stulecia dostarczyły wiedzy, która stać się powinna 
podstawą przyszłych programów badawczych. Fakt od-
mienności sądów i znaczna różnica ocen wyników badań, 
tych dawnych i tych dokonywanych na podstawie wiedzy 
zgromadzonej na przełomie XX i XXI wieku, mogą dziwić. 
Zwrócić jednak należy uwagę, że źródła poddawane ana-
lizie zbierane były w różnych warunkach, a prace wyko-
paliskowe prowadzone były przy zastosowaniu odmien-
nych metod badawczych. Ważną cechą wszystkich tych 
badań jest jednak możliwość dokonywania weryfikacji 
ich wyników. Jest to wystarczający powód, aby rezultaty 
wszystkich niemal prac terenowych traktować z należy-
tą uwagą i powagą. Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że archeologia jest jedną z niewielu nauk historycznych, 
która niemal nieprzerwanie dostarcza nowych źródeł, 
a zasób ich wydaje się niemal niewyczerpany.

Zatem warto w tym miejscu – podnosząc problem 
wciąż istniejących rozbieżności interpretacyjnych – zwró-
cić uwagę na sposób wykonywania weryfikacji dawnych 
badań płockich, przypominając przy tym ogólne zasady 
dokonywania oceny wartości materiałów pochodzących 
z badań wykopaliskowych. Należy podkreślić, że owe ma-
teriały, to nie tylko zbiory zabytków ruchomych, ale też 
i wykonana podczas badań dokumentacja. Zastrzegam 
przy tym, że sprawa wiarygodności wyników badań te-
renowych oraz konieczności ich oceny, jest odwiecznym 
problemem archeologii i dotyczy niemal każdego miasta. 
Bowiem nie ulega wątpliwości, że w pełni wiarygodnych 
wyników badań archeologicznych można spodziewać się 
tylko tam, gdzie spełnione są postulowane przez badaczy 
warunki prowadzenia badań. Rzetelne badania prowa-
dzone są wszędzie tam, gdzie sposób prowadzenia badań 
i czas przeznaczony na ich realizację określany jest przez 
archeologa, gdzie zabezpieczona jest możliwość prowa-
dzenia precyzyjnej eksploracji i wykonania wyczerpują-
cej dokumentacji dokonywanych odkryć. Wyższy stopień 
owej rzetelności, a co za tym idzie i wiarygodności wy-
ników badań, pojawia się także i tam, gdzie zapewnione 
zostały odpowiednie środki finansowe, dające szansę 
realizacji programu badań interdyscyplinarnych. Piszę 
o tym, bowiem powszechnie wiadomo, że proponowane 
archeologom warunki badań pozostają w sprzeczności 
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z metodycznymi normami. Przykry to wniosek, ale warto 
o tym pisać, bowiem ta niekorzystna dla archeologii ten-
dencja pogłębia się z roku na rok.

W takiej sytuacji, wśród osób korzystających z wyników 
pracy archeologów, rodzić się może wiele wątpliwości. Bo 
skoro większość badań archeologicznych prowadzonych 
obecnie w naszym kraju – w tym też i w Płocku – nie speł-
niała oczekiwanych przez archeologów kryteriów, to jaką 
należy przyjąć miarę ich oceny? Czy brak odpowiednich 
warunków pracy badawczej dyskwalifikuje jej wynik? 
A jeśli nie, to gdzie jest ta granica, która oddziela wyni-
ki budzące zaufanie od tych, których już wstępna ocena 
nakazuje zachować szczególną ostrożność? Jak klasyfiko-
wać owe niepełne badania i do jakiego stopnia wnioski 
stawiane przez archeologów pozbawionych możliwości 
wykonania pełnych badań mogą być uznane za wiary-
godne? Jakie kryteria ocen stosować w takich sytuacjach 
i czy chęć wykorzystania w pracy naukowej źródeł arche-
ologicznych każdorazowo wymagać powinna ich weryfi-
kacji? Jak wreszcie – wobec wszystkich wymienionych tu 
zagrożeń i niepewności – mają poruszać się reprezentanci 
innych dyscyplin nauki, zajmujących się badaniem prze-
szłości, a nieznający niuansów pracy archeologa? To nie-
wątpliwe trudne do rozwiązania dylematy. Doświadczenia 
płockie, jak sądzę, mogą być w tym względzie dobrym 
przykładem i przyczynkiem do głębszej dyskusji.

Przystępując przed dziesięcioma laty do oceny ma-
teriałów płockich przyjęto założenie, że weryfikacji 
poddane muszą być wszystkie wykonane dotychczas 
prace. Bowiem należy pamiętać, że żadne z dotychczas 
prowadzonych w tym mieście badań archeologicznych 
nie zyskało statusu badań kompletnych. Czas jedynych 
w historii Płocka badań programowych, prowadzonych 
przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN w latach 
60. i 70. XX wieku, obarczony był oczywistym nadmiarem 
pozanaukowej presji, której – co nie ulega wątpliwości 
– uległ kierownik prac badawczych3. Okres późniejszych 
badań, firmowanych przez Instytut Archeologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego, pomimo ambitnych planów i nowa-
torskich posunięć, uznać należy bardziej za eksperyment 
badawczy niźli za próbę kompleksowego rozpoznania 
średniowiecznego miasta4. Z kolei badania prowadzo-
ne na przełomie XX i XXI wieku, pomimo rygorystycznie 
przestrzeganej dyscypliny badawczej, opartej o najnow-
sze metody organizacji pracy, nosiły piętno badań ratow-
niczych, a więc takich, w których nie wszystko zależy od 
woli archeologa.

3  Najpełniejsza analiza metody i sposobu dokonywania interpretacji 
dokonywanych przez Włodzimierza Szafrańskiego odkryć przedsta-
wiona została w rozdziale poświęconym analizie reliktów najstarszej 
architektury kamiennej na Wzgórzu Tumskim (Bukowska 2011a: 168-
171).
4  Sprawozdanie z tych prac pisane było w kilka lat po ich zakończe-
niu i opierało się na częściowo rozproszonym materiale (Cędrowski 
1993).

Dodać przy tym należy, że w Płocku wykonanych zosta-
ło (i to dopiero w ostatnim czasie5) jedynie kilka datowań 
z wykorzystaniem metody radiowęglowej, że brak jest dat 
uzyskanych w drodze badań dendrochronologicznych dla 
najważniejszych faz rozwoju grodu i miasta, że brak jest 
specjalistycznych analiz organicznej zawartości warstw 
archeologicznych6, itd., itd.

Nie ulega wątpliwości, że przedłużająca się dyskusja 
o genezie Płocka – tak jak i wielu innych polskich miast – 
i brak w tym względzie tak wielu ważnych rozstrzygnięć 
wynika z wymienionych powyżej niedostatków. Dopóki 
nie zostaną one skorygowane, siła argumentów używa-
nych przez archeologów będzie nieskuteczna, albo sku-
teczna częściowo. W dyskusjach, w miejsce oczekiwanych 
wniosków, pojawiać się będą nowe, trudne do spraw-
dzenia pomysły i hipotezy. W efekcie możliwość dalszego 
wykorzystania wyników pracy archeologa może stawać 
się trudna i ryzykowna, szczególnie dla przedstawicieli 
innych dyscyplin nauki, którzy przed przystąpieniem do 
badań własnych zmuszeni będą do wykonywania oceny 
stopnia wiarygodności badań archeologicznych – a nie 
jest to zadanie łatwe.

Pierwszym i podstawowym kryterium klasyfikacji war-
tości badań archeologicznych powinna być ocena warun-
ków ich wykonania, a więc czas przeliczony na stopień 
komplikacji stratygraficznej, stan zachowania jednostek 
stratyfikacji i przebadanej powierzchni. To trudne dla 
niefachowców zadanie może być rozstrzygnięte poprzez 
zastosowanie uniwersalnego przelicznika, wedle które-
go ocena przyzwoitości badawczej mierzy się kubaturą 
wyeksplorowanej warstwy7. Jeśli wynik dokonanej oce-
ny odpowiada przyjętym przez nas normom, to należy 
uczynić krok dalszy, oceniając stopień interdyscyplinarno-
ści badań terenowych, w tym przede wszystkim udziału 
specjalistów wykonujących badania datujące8. Ostatnim 
testem wiarygodności wyników prac, możliwym do wy-
konania przez każdego z badaczy, powinna być ocena 
rzetelności przedstawionej przez archeologa kwerendy 

5  Badania dotyczyły analizy 14C próbek zaprawy wapiennej, po-
branej z fundamentów budowli znajdującej się w rejonie dzisiejszego 
dziedzińca opactwa na Wzgórzu Tumskim.
6  Najszerszy wymiar zyskały prace badawcze prof. A. Lasoty-Moska-
lewskiej i dotyczyły analizy zwierzęcego materiału kostnego. Niestety, 
praca ta nie została nigdy opublikowana. 
7  Przyjąć można, chociaż brak jest w tym względzie stosownych 
regulacji, że barierą „przyzwoitości” w archeologii stanowisk wielo-
warstwowych (w tym też miejskich) jest przebadanie (usunięcie i wy-
konanie dokumentacji) pół metra sześciennego warstw w ciągu dnia 
przez jednego pracownika fizycznego (norma zwyczajowa, stosowa-
na przez norweski Riksantikvaren w latach 90. XX wieku). Jeśli zatem 
ustalimy, że stanowisko o powierzchni 100 m2, głębokości 3 metrów 
i uśrednionym stopniu złożoności układu stratygraficznego zostało 
przebadane w 10 dni, to będzie to oznaczać, że nie spełniono pod-
stawowego kryterium. Stosując tę zasadę oceny łatwo jest wyliczyć, 
że dla właściwego przebadania stanowiska o takich parametrach po-
trzebny jest czas 600 roboczych dniówek, co przy dziesięcioosobowej 
obsadzie kadrowej daje 60 dni pracy. 
8  Warunek ten może tracić swoją moc w przypadku występowania 
zbiorów archeologicznych znalezisk lub zjawisk datujących. 
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źródeł. Negatywny wynik dokonanych ocen (dla wszyst-
kich, czy też dla niektórych z wymienionych kryteriów), 
powinien stać się sygnałem ostrzegawczym i podstawą 
decyzji podjęcia weryfikacji szczegółowej, prowadzonej 
już przez archeologa lub przy jego czynnym udziale.

Wiedzy archeologicznej wymaga ocena sposobu 
prowadzenia badań wykopaliskowych, innego ważnego 
wyróżnika wartości prowadzonych badań. Przyjmuje się 
obecnie, że zdecydowana większość badań, którzy opie-
rają się na eksploracji prowadzonej w sposób tradycyjny 
(metoda warstw arbitralnych) budzić powinna uzasad-
nione wątpliwości. Próby obrony tej metody badania 
stanowisk wielowarstwowych, opartej na analizie serii 
poziomych cięć, przekładające proces analizy na czas po 
zakończeniu terenowych prac badawczych, nie może być 
skuteczna. Trudno zresztą oczekiwać innej oceny, skoro 
metoda ta zakłada dokonywanie rozstrzygnięć arbitral-
nych na bazie równie arbitralnych (mechanicznych) dzia-
łań w terenie. To właśnie pozbawienie eksploracji statusu 
czynności badawczej (naukowej) tworzy w efekcie doku-
mentację pozbawioną jasno określonej treści, tworząc 
przestrzeń dla nadinterpretacji i wieloznaczności.

Klasycznym przykładem niebezpieczeństw wynikają-
cych z zastosowania tego sposobu prowadzenia badań 
wykopaliskowych są rezultaty prac przedstawionych 
przed laty przez Włodzimierza Szafrańskiego w Płocku9. 
Ogromne poświęcenie, wiedza, niekwestionowana eru-
dycja, wysiłek włożony w prace prowadzone na Wzgórzu 
Tumskim, dały rezultat kwestionowany niemal od mo-
mentu ogłoszenia drukiem ich pierwszych wyników10. 
Dowodem niedoskonałości metody był przy tym sposób 
postępowania autora badań, który niejednoznaczności 
rozstrzygnięć terenowych przełożył następnie na brak ja-
sno określonej wizji dokonanych odkryć. Odnotować przy 
tym należy fakt istnienia kolejnej pułapki, w jaką wpa-
da część autorów posługujących się w terenie metodą 
„warstw mechanicznych”. To łatwość przywiązywania się 
do własnych pomysłów i idące za tym próby udowod-
nienia swojego punktu widzenia „za wszelką cenę”. Ta 
niebezpieczna dla archeologii linia postępowania wydaje 
się być naturalna, skoro podstawą analizy jest myśl (re-
fleksja) wynikająca z oceny przypadkowych (losowych) 
decyzji. W taką pułapkę wpadł też autor dawnych badań 
na Wzgórzu Tumskim. To poważne zarzuty, potwierdzone 
jednak w wyniku szczegółowo zweryfikowanej dokumen-
tacji11.

Nie ulega wątpliwości, że to wprowadzony w ostatniej 
ćwierci ubiegłego stulecia sposób prowadzenia badań 
wykopaliskowych, w którym umiejętność dokonywania 
interpretacji opartej na szczegółowej ocenie zjawisk 

9  Szafrański 1983.
10  Wszelako dogłębna krytyka pojawiła się dopiero w dziesięć lat po 
opublikowaniu wyników badań (Pianowski 1994).
11  Dowody, oparte na dogłębnej analizie dostępnej dokumentacji 
przedstawione zostały w kilku rozdziałach wspomnianej na wstępie 
książki Płock wczesnośredniowieczny. 

stratyfikacyjnych w czasie trwania eksploracji i podejmo-
wanie na tej podstawie decyzji stratygraficznych jeszcze 
w wykopie, budzić powinien większe zaufanie. Opisane 
powyżej zasady odnoszą się do metody stratygraficznej, 
polegającej na eksploracji warstw, odsłanianych w kolej-
ności odwrotnej od ich powstawania. Czy zawsze jest ona 
skuteczna? Niestety nie. Bowiem jeśli badania prowadzo-
ne metodą odsłaniania naturalnej topografii każdej z wy-
dzielonych jednostek prowadzone są w nieodpowiednich 
warunkach, przy ograniczonym czasie i przy niepełnym 
budżecie, bez towarzyszących im badań specjalistycz-
nych, to również i w tym przypadku ostateczny wynik 
badań obarczony będzie ryzykiem błędu. Prowadzi to do 
smutnej konstatacji, nakazującej zachowywać i w tym 
przypadku sceptyczną postawę wobec części konkluzji 
archeologów.

Innymi słowy stwierdzić należy, że wyniki większości 
prowadzonych badań archeologicznych, które w swoim 
wykopaliskowym wymiarze opierają się o konkluzje zebra-
ne podczas działań pozostających w sprzeczności z pod-
stawowymi normami, tracą część swojej wiarygodności. 
Wsparcie udzielane archeologom przez specjalistów in-
nych dyscyplin nauki poprawia, co prawda, wizerunek 
archeologii, podnosząc stopień wartości terenowych kon-
kluzji, ale problemu nie rozwiązuje. Doświadczenia zebra-
ne podczas prac nad materiałami płockimi dowodzą, że 
skala nieprawidłowości pojawiających się podczas prac 
wykonywanych niezgodnie z przyjętymi normami jest 
w tym względzie duża – na tyle duża, że powinna stać się 
podstawą wniosku o konieczności każdorazowego wyko-
nywania badań weryfikacyjnych, a słowo „sprawdzam” 
we współczesnej archeologii stać się powinno kluczem 
do zapewnienia badawczej rzetelności12.

Problem ten wydaje sie być jeszcze bardziej skompli-
kowany w czasie obecnym, kiedy to zmianie ulega spo-
sób prowadzenia prac wykopaliskowych i wprowadzane 
są nowe zasady wykonywania dokumentacji polowej. 
Gwałtowny wzrost zainteresowania nowymi metodami 
dokumentacyjnymi, opartymi na rozwoju technik pomia-
rowych i rejestracji cyfrowego obrazu, wprowadził w dzia-
łania archeologów wiele chaosu.  W praktyce możliwość 
zautomatyzowania czynności dokumentacyjnych przeło-
żyła się na uproszczenie metody wykopaliskowej. Najwy-
raźniej przyszedł czas, w którym swoboda operowania 
najnowszymi osiągnięciami techniki stała sie ważniejsza 
od biegłości badawczej. Innymi słowy – spektakularna 
w swej formie dokumentacja skrywa w wielu przypad-
kach całkowity brak refleksji. Jest przy tym jeszcze jedna 
bariera. Mam tu na myśli utrudnienia weryfikacyjne, a to 
głównie z powodu stosowania różnych, nierzadko złożo-
nych oprogramowań komputerowych.

Drugim elementem oceny wiarygodności wyników ba-
dań archeologicznych powinno być rozpoznanie wartości 
materiału zabytkowego. Jest przy tym oczywiste, że przy 

12  Uwaga ta dotyczy rzecz jasna nie tylko badań prowadzonych 
w Płocku.
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ograniczonej liczbie znalezisk i braku zabytków charakte-
rystycznych, możliwość przedstawienia w pełni wiarygod-
nych konkluzji maleje. Niestety, także i w tym przypadku 
ocena materiałów płockich nie wypadła obiecująco, bo-
wiem inwentarze płockich wykopalisk są bardzo ubogie. 
Na dodatek materiał uzyskany w czasie badań prowadzo-
nych przed kilkudziesięcioma laty na Wzgórzu Tumskim 
został opracowany w sposób wybiórczy, a wnikliwość wy-
konanych przed laty analiz budzi poważne zastrzeżenia13. 
Z kolei zabytki archeologiczne zgromadzone podczas 
badań prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego uległy rozproszeniu. Podobny los 
spotkał niewielką część materiału pochodzącego z badań 
w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia, chociaż w tym 
przypadku zachowały się w miejskich archiwach pełne 
inwentarze i katalogi odnalezionych zabytków.

W związku z licznymi wątpliwościami i brakami, we-
ryfikacja materiałów płockich dokonywana była w kilku 
kierunkach. Najważniejszym z nich była analiza dostęp-
nych materiałów dokumentujących przebieg wszystkich 
badań wykopaliskowych. Weryfikacja tych materiałów 
zmierzała w kierunku sprawdzenia ustaleń stratygraficz-
nych i porównania ich z wynikami nowych badań wyko-
paliskowych14. Możliwość porównania dawnych wyników 
z rezultatami nowej prospekcji, wspartej wnikliwą oceną 
wszystkich dostępnych źródeł i wykorzystaniem niedo-
stępnych przed laty technik, w tym po raz pierwszy za-
stosowanej dla struktur Wzgórza Tumskiego analizy 14C, 
stworzyły nową jakość15. Nie było konieczności tereno-

13  Skoro zatem prawdziwość stawianych przez archeologów wnio-
sków jest uzależniona od tak wielu czynników, skoro tak łatwo można 
kwestionować czynione przez nich ustalenia, to raz jeszcze pragnę 
podkreślić wyrażoną już opinię o konieczności prowadzenia badań 
kompletnych. Jedynym sposobem rozwiania wątpliwości, jedynym 
sposobem oszczędzenia czasu i redukcji wysiłku, jedynym sposobem 
poruszania się po gruncie konkretów, a nie mniej lub bardziej wia-
rygodnych hipotez, jest uczynienie z archeologii nauki interdyscypli-
narnej i wprzęgnięcie na stałe w cykl badań wykopaliskowych metod 
obiektywnych. Uwaga ta dotyczy najważniejszego bodaj zadania 
stojącego przed badaczami – przedstawienia właściwego datowania 
dokonywanych odkryć. Bez zaplecza tworzonego przez nauki pomoc-
nicze trudno jest mówić o przekonywującej w archeologii sile argu-
mentów. Ich brak i wynikający z niego niedostatek wiary w wartość 
źródła rodzi niepewność, otwierając drogę do wieloznacznych ocen. 
Płock jest jednym z najlepszych tego przykładów. Pozostając na tere-
nie Wzgórza Tumskiego, wymienić w tym kontekście należy sprawę 
tzw. uroczyska pogańskiego, które pomimo coraz mocniejszych ar-
gumentów świadczących o nadinterpretacji dokonanej przez Włodzi-
mierza Szafrańskiego nadal funkcjonuje w literaturze, w zależności od 
potrzeb badaczy poruszających temat wierzeń przedchrześcijańskiej 
Słowiańszczyzny.
14  Działania takie podjęto w przypadku reliktów architektury 
romańskiej na terenie dziedzińca dawnego opactwa na Wzgórzu 
Tumskim, dzięki czemu ostatecznie – jak sądzę – rozwiązany został 
problem datowania domniemanego palatium Chrobrego (Trzeciecki 
2011a: 129-131; Bukowska 2011b: 187-190).
15  Przy ocenie przydatności i wiarygodności źródeł archeologicz-
nych warto jest podkreślić działania wyprzedzające, tworzące grunt 
dla przyszłych badań. Takie działania, polegające na wykonywaniu dat 
opartych o wyniki analiz dendrochronologicznych podjął przed laty 
Marek Dulinicz (zob. Dulinicz 2006a: 67-107, 2006b: 245-271).

wej weryfikacji stratygrafii i datowania poziomów osad-
niczych terenu dawnego podgrodzia. Gruntowna analiza 
dotychczasowych ustaleń potwierdziła ich zasadność. Nie 
było także sposobności sprawdzenia terenowego rejonów 
miasta pierwszej lokacji. W tym względzie weryfikację 
archeologów uzupełniły badania historyka architektury, 
analizującego ponownie historię dwóch płockich kościo-
łów: kolegiaty św. Mikołaja i Św. Dominika. Najgłębszej 
ocenie poddano jednak masowo występującą ceramikę 
naczyniową, stanowiącą wobec braku zabytków datują-
cych podstawę analiz chronologicznych. Na bazie tej pra-
cy powstała dysertacja, której wartość podkreśliła nagro-
da Prezesa Rady Ministrów, przyznana członkowi zespołu 
autorów – panu dr. Maciejowi Trzecieckiemu16.

Czy zatem wobec wspomnianych zastrzeżeń i koniecz-
ności wykonywania tak wielu wielowątkowych czynności 
weryfikacyjnych wyniki pracy można uznać za rozstrzyga-
jące? Czy zestawienie dotychczasowych, sprzecznych ze 
sobą konkluzji i wyniki dokonanych na ich podstawie ana-
liz zamykają dyskusję o przeszłości Płocka? Oczywiście, 
że nie. I chociaż wiele dotychczasowych hipotez zyskało 
dzięki pracom weryfikacyjnym status trudnych po pod-
ważenia rozstrzygnięć, to lista wciąż nierozwiązanych pro-
blemów pozostaje długa. Należy także pamiętać o tym, 
że w wyniku wykonanych analiz przedstawione zostały 
zupełnie nowe koncepcje, które w nadchodzącym cza-
sie stać się powinny tematem nowych polemik. Jednym 
z celów tego artykułu jest zatem wskazanie tych tema-
tów, a także rozpoczęcie wspomnianej dyskusji. Jest on 
też okazją do wskazania tych miejsc, które w przyszłości 
powinny być poddane szczególnie wnikliwej penetracji.

Wydaje się, że działając w opisany powyżej sposób 
udało się zamknąć ostatecznie problem genezy grodu na 
Wzgórzu Tumskim, jak też i jego późniejszego rozwoju. 
Rozwiązany został, jak sądzę – ostatecznie, problem tzw. 
uroczyska pogańskiego17. Zakończona została dyskusja 
nad datowaniem najstarszych faz grodowych18 i charakte-
rem najstarszej architektury kamiennej19. Pozostały przy 
tym sprawy nierozwiązane, w niektórych przypadkach 
kontrowersyjne, wymagające w przyszłości głębszych 
studiów, a być może i dodatkowych badań wykopalisko-
wych. Jednak dzięki wysiłkowi autorów książki wiadomo 
jest dziś dokładnie, jakie są to problemy, gdzie należy 
szukać ich rozwiązania i jaki jest zakres koniecznych do 
wykonania prac (ryc. 1).

Przyszłe prace weryfikacyjne terenu Wzgórza Tum-
skiego rozpocząć należałoby od rozstrzygnięcia ważne-
go elementu topografii pierwotnej i jej geomorfologii. 
Bowiem nie udało się osiągnąć konsensusu, pomiędzy 
autorem tekstu i redaktorem tomu, co do pierwotnego 
charakteru zagłębienia przecinającego plateau Wzgórza. 
W ocenie Włodzimierza Szafrańskiego była to wewnętrzna 

16  Trzeciecki 2011c.
17  Zob. Trzeciecki 2011b: 63-70.
18  Zob. Trzeciecki 2011a: 106-116.
19  Zob. Bukowska 2011b: 149-214.
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Ryc. 1. Płock – Wzgórze Tumskie. Zarys miejsc wymagających w przyszłości interdyscyplinarnych badań archeologicznych: 
1-3 – fortyfikacje drewniano-ziemne i fosa grodu: nierozstrzygnięta kwestia drugiej linii muru wokół zamku; 4 – budowla pod 
Wieżą Zegarową: badania archeologiczne i architektoniczne; 5 – kompleks zabudowań opactwa: ponowne szczegółowe badania 
architektoniczne, konserwacja reliktów budowli na dziedzińcu; 6 – budowla przed fasadą zachodnią katedry: badania arche-
ologiczne i architektoniczne, konserwacja reliktów; 7 – teren między opactwem i katedrą: pierwotne ukształtowanie terenu, 
zabudowa wnętrza grodu; 8 – rejon północnej nawy katedry: cmentarzysko z XI-XIII wieku, lokalizacja reliktów katedry herma-
nowskiej; 9 – rejon tzw. apsydy Kunkla: badania archeologiczne i architektoniczne; 10 – wnętrze katedry: badania archeologicz-
ne i architektoniczne; 11 – rejon południowej nawy katedry: cmentarzysko z XI-XIII wieku; 12 – przybliżony rejon lokalizacji kurii 
książęcej (wg M. Trzecieckiego)
Fig. 1. Tum Hill. Sketch of places that should be interdisciplinary investigated in future: 1-3 – wooden fortifications and 
a moat: second rampart around the castle is uncertain; 4 – a structure under the Clock Tower: archaeological and architectu-
ral investigations; 5 – An abbey complex: new archaeological investigations; 6 – a structure in front of the cathedral façade: 
archaeological and architectural investigations, remains preservation; 7 – area between the abbey ant the cathedra: primary 
harshness of the terrain, buildings of the stronghold; 8 – area of the cathedral northern nave: cemetery, 11th-13th centuries, 
localization of the Władysław Herman cathedral relics; 9 – area of so-called Kunkel apse: archaeological and architectural inve-
stigations; 10 – the cathedral interior: archaeological and architectural investigations; 11 – area of the cathedral southern nave: 
cemetery, 11th-13th centuries; 12 – probable localisation of prince’s curia (according to M. Trzeciecki)
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fosa, w opinii archeologów prowadzących swoje badania 
w latach 90. ubiegłego stulecia zagłębienie było formą 
rowu (symbolicznego?), rozdzielającego dwie własności: 
kościelną i książęcą20. Zaś zdaniem Macieja Trzecieckiego 
była to seria zagłębień (jam?), wypełnionych warstwami 
śmietniskowymi21. Pierwsza z podanych tu interpretacji 
została odrzucona. Pozostały dwie. Jedynym sposobem 
rozwiązania problemu byłoby przeprowadzenie badań wy-
kopaliskowych w świetle drogi dojazdowej do katedry, na 
wysokości bramy opactwa (lub nieco wyżej, przy południo-
wo-wschodnim narożniku Wieży Zegarowej). Rozstrzygnię-
cie tego z pozoru nieistotnego „sporu” może mieć jednak 
dla historii przemian przestrzennych Wzgórza Tumskiego 
duże znaczenie. Jeśli bowiem słuszną okazałaby się hipo-
teza o istnieniu rowu, którego długotrwałe użytkowanie 
wydaje się być pewne (nawarstwienia dna zagłębienia wy-
pełnione są warstwami odkładającymi się w kilku fazach, 
w tym jednej budowlanej), to fakt symbolicznego podziału 
plateau byłby ciekawym przyczynkiem do dyskusji o rela-
cjach własnościowych starszej fazy płockiego grodu.

Równie ważnym, nierozstrzygniętym wciąż problemem 
pozostaje forma i chronologia najstarszych faz katedry 
płockiej. W tym przypadku trudno jest dawać wskazówki, 
co do zakresu przyszłych badań. Pozostaje postulat utrzy-
mania największej kontroli nad rejonem świątyni i wyko-
rzystywania każdej nadarzającej się okazji do prowadze-
nia naukowych obserwacji. Dążyć należy do ponownego 
odsłonięcia murów odkrytych przez Roberta Kunkla, po-
między północną ścianą prezbiterium a północnym ra-
mieniem transeptu i przeprowadzenie niezbędnych ba-
dań. Ich celem powinna być weryfikacja tezy o związku 
tych reliktów z katedrą fundacji Władysława Hermana. 
To nie jedyny problem wiążący się z wciąż niekompletną 
historią katedry, ale bodaj najważniejszy22. Podnoszę ten 
problem, bowiem i tu rysują się pewne kontrowersje, tym 
razem pomiędzy badaczami architektury.

Warto w tym kontekście zasygnalizować występowa-
nie problemu jeszcze nieporuszanego w dotychczasowych 
badaniach, a mianowicie zasięgu i formy architektonicz-
nej kurii książęcej, znajdującej się w południowej części 
Wzgórza. Powinny one umożliwić rozstrzygnięcie kwestii, 
w jakim okresie nastąpił podział grodu na część północ-
ną – biskupią i południową – książęcą, a także dostar-
czyć informacji o szczegółowych zasadach rozplanowania 
grodowej zabudowy. Wobec masy gruzu pochodzącego 
z czasów przebudowy renesansowej katedry, zalegające-
go w tej części Wzgórza, trudno jest postulować zasto-
sowanie nieinwazyjnych badań geofizycznych. Jedynym 
rozwiązaniem wydają się być archeologiczne sondaże.

Do spraw spornych zaliczyć należy ukształtowanie 
fosy głównej grodu, szczególnie u wylotu po stronie pół-

20  Zob. Wysokiński i Gołembnik 2011: 46-47 oraz Trzeciecki 2011a: 
109.
21  Trzeciecki 2011a: 109, tam też odniesienie do hipotezy Włodzi-
mierza Szafrańskiego.
22  Inne wymienione są w: Gołembnik 2011a: 385.

nocno-zachodniej grodu i wjazdu na jego teren. W tym 
względzie istnieje wiele hipotez i żadna z nich nie zna-
lazła rozwiązania w trakcie prac nad książką. Zatem na-
dal otwarty pozostaje problem początków tzw. Dunajka. 
Nieznane też pozostają wymiary fosy. W celu rozwiązania 
tego problemu niezbędne będą badania geologiczne i hy-
drogeologiczne. Zważywszy na konieczność ochrony jej 
dzisiejszego stoku, należałoby prace takie rozpocząć w re-
jonie dawnej bramy. Ustalenie szerokości fosy byłoby wy-
starczającą przesłanką do wysunięcia szerszych konkluzji. 
Przy okazji badania takie pozwoliłyby rozwiać wątpliwości 
dotyczące lokalizacji i konstrukcji bramy grodowej i zam-
kowego mostu. Zwracam uwagę na ten problem, bowiem 
jest on istotnym elementem kolejnej tajemnicy historii 
płockiego grodu, tj. ewentualnej katastrofy, spowodowa-
nej osunięciem się części wiślanej skarpy. Zadziwiające 
jest, że nikt do tej pory nie planował swoich prac na stoku 
skarpy wiślanej. A sposobności po temu było wiele, cho-
ciażby fakt budowy amfiteatru.

Nieco inny wymiar, wynikający ze stopnia archeolo-
gicznego rozpoznania, mają problemy badawcze terenu 
osadnictwa otwartego23. Tutaj weryfikacji poddane miały 
być nie wyniki wieloletnich badań wykopaliskowych, ale 
ustalenia oparte na działaniach pobieżnych i w dużej mie-
rze przypadkowych. Zainteresowanie badaczy terenem 
Wzgórza Tumskiego i głębokie przeświadczenie o tym, że 
reprezentuje ono łącznie i gród i podgrodzie, zepchnęło 
teren dzisiejszego Placu Narutowicza, pierwszej osady 
otwartej i warownego podgrodzia, a także centralnego 
punktu dawnego miasta pierwszej lokacji, na drugi plan 
i to na wiele lat24. I chociaż od blisko dwudziestu lat fakt 
ten jest znany, to do dzisiaj na blisko hektarowej, otwar-
tej dla badań powierzchni Placu nie zostały zorganizowa-
ne żadne badania programowe. W ostatniej dekadzie XX 
wieku na ten teren archeolodzy wkroczyli dwukrotnie: po 
raz pierwszy wyprzedzając inwestycję budowy parkingu 
w rejonie budynku Sądu i po raz drugi przy przebudowie 
nawierzchni ulicy stanowiącej północną pierzeję Pla-
cu. W jednym i drugim przypadku były to więc badania 
o charakterze ratowniczym. Pozostałe, mniej istotne dzia-
łania związane były z pełnieniem nadzoru nad niewielki-
mi w zakresie pracami instalacyjnymi.

Kluczem do rozwiązania podstawowych problemów 
organizacji osadnictwa otwartego, podgrodzia i terenów 
przyległych jest właściwe rozpoznanie geomorfologii 
terenu. Brak w tym względzie wiążących ustaleń utrud-
nia archeologom ich pracę. Postulować należy w pierw-
szej kolejności wykonanie badań hydrogeologicznych, 
z uwzględnieniem oceny statyki skarpy wiślanej, rozmy-
wanej wodami powierzchniowymi, tworzącymi rwące 
potoki, wymywające głębokie, erozyjne jary i podmy-
wanej u podnóża wartkim nurtem Wisły. O istniejącym 

23  Gołembnik 1995; Gołembnik i Trzeciecki 1998; Gołembnik i Trze-
ciecki i Wąsik 1997.
24  Ocena tego problemu, jak i literatura przedstawione zostały w: 
Gołembnik 2011b: 250-260.
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w przeszłości problemie wspominają dawne kroniki, 
opisujące osunięcia się skarpy w rejonie Wzgórza Tum-
skiego. Fakt zagrożenia potwierdzają historyczne plany, 
na których rozrysowane zostały systemy zabezpieczeń. 
Dowodzą tego współczesne obserwacje osuwania się 
terenu w pobliżu północno-zachodniego narożnika bu-
dynku Sądu, a więc rejonu, w którym znajdował się wylot 
wyjątkowo głębokiego i szerokiego jaru. Wyniki nadzorów 
archeologicznych nad pracami ziemnymi, prowadzonymi 
w świetle ulicy Teatralnej, znajdującej się bezpośrednio 
ponad owym jarem, potwierdzają ciągłą obecność wody 
na jego dawnym dnie i postępującą z tego powodu ero-
zję. Jak zatem duża musiała być siła destrukcji płynącej 
wody w czasie, kiedy wylot jaru był otwarty? Piszę o tym, 
bowiem w książce pojawiła się zupełnie nowa hipoteza, 
w myśl której część skarpy znajdująca się w obrębie daw-
nej osady przygrodowej osunęła się w bliżej nieokreślo-
nym czasie (ryc. 2)25.

Będąc autorem tej hipotezy pozwolę sobie pod-
jąć próbę jej obrony, podkreślając jednocześnie, że jej 
ewentualna prawdziwość zmieniałby w sposób znaczący 
historię Płocka. Jej podstawą jest fakt strukturalnej sła-
bości skarpy na odcinku pomiędzy Wzgórzem Tumskim 
a wylotem jaru znajdującego się pod ulica Teatralną. Ta 

25  Gołembnik 2011b: 258-259.

słabość mogła być jeszcze większa w dawnych czasach, 
kiedy jeszcze jar i fosa grodowa miały swoje ujścia na 
stoku skarpy. Nie dziwi fakt, że pruskie plany z XVIII i XIX 
wieku pokazują tarasowy układ stoku, będący najwyraź-
niej układem powstałym w wyniku osunięcia. Nie dziwi 
też fakt tworzenia projektów wzmocnienia stoku skarpy 
i zaczopowania wylotu jaru ulicy Teatralnej. Plany te to 
świadectwo działań inżynieryjnych, zmierzających zatrzy-
mać destrukcję. Zatem zagrożenie takie w owym czasie 
istniało, tak jak i istnieje ono w czasach dzisiejszych, kiedy 
to pękają mury narożnika budynku sądu, dawnego pała-
cu biskupiego. Ówczesna słabość skarpy spowodowana 
też być musiała podejmowanymi akcjami budowlany-
mi. Rejon opisywanego tu odcinka skarpy był terenem 
intensywnych działań budowlanych. W jej linii znalazły 
sie najpewniej dwa średniowieczne kościoły i wreszcie 
wzniesiona została potężna bryła biskupiego pałacu. 
Drugą istotną przesłanką jest dość pewna rekonstrukcja 
układu przestrzennego podgrodzia i przedstawiona na 
niej linia biegu fortyfikacji. Rekonstrukcja ta, wykonana 
przez Zbigniewa Polaka, pokazuje nienaturalny kąt styku 
fortyfikacji z linią krawędzi skarpy. Jeśli do tego dodamy 
zamieszczaną na tej samej ilustracji pozycję bramy grodu 
na Wzgórzu Tumskim, to wspomniana hipoteza staje się 
więcej niż prawdopodobna. Chciałbym zwrócić uwagę, 
że gdyby okazało się, że wspomniana katastrofa miała 

Ryc. 2. Plan Płocka z 1823 roku przedstawiający projekt zabezpieczenia wciąż niestabilnego, zasypanego wylotu dawnej fosy 
Fig. 2. Plan of Płock from 1823 with project of the preservation of still unstable covered moat exit



154 ArchAeologicA Hereditas • 4

andrzej Gołembnik

Ryc. 3. Fragment planu 
Schonwalda (1798 rok), przed-
stawiający topografię stoku 
skarpy, w miejscu sugerowane-
go osuwiska
Fig. 3. Fragment of Schon-
wald plan (1798) with topogra-
phy of the escarpment slope in 
place of a probable landslide

Ryc. 4. Rekonstrukcja układu 
przestrzennego podgrodzia z li-
nią fortyfikacji wg Z. Polaka. Na 
ilustracji strzałka wskazująca 
kierunek wylotu bramy, nanie-
siona przez autora artykułu
Fig. 4. Reconstruction of the 
spatial configuration of the set-
tlement with the fortifications, 
according to Z. Polak. An arrow 
shows a direction of the gate 
exit, marked by the author

miejsce, to niemal wszystkie problemy, niemożliwe do-
tychczas do rozstrzygnięcia, mogłyby znaleźć szybkie i jak 
sądzę bardziej przekonywające rozwiązanie (ryc. 3).

Do takich problemów należą: lokalizacja płockiego 
portu i ustalenie sieci drożnej wczesnośredniowiecznej 
aglomeracji płockiej. Przez ponad pięćdziesiąt lat ba-
dań, podejmowanych przez wielu badaczy, nie udało się 

w sposób jednoznaczny ustalić biegu głównych ciągów 
komunikacyjnych. Dotyczy to głównie połączenia brzegu 
Wisły z grodem i osadą. Poszukiwania i próby lokalizacji 
drogi wiodącej do grodu po jego wschodniej stronie nie 
dały przekonywających rezultatów. Podobnie jak poszuki-
wania płockiego portu. W myśl dotychczasowych ustaleń 
droga wiodąca od przeprawy do grodu miała się w swo-



155Grody średniowieczneGo Mazowsza • Księga poświęcona pamięci Marka dulinicza

andrzej Gołembnik czego (i dlaczego) nie wiemy o najstarszej historii Płocka – zagadnienia wybrane

Ryc. 5. Płock. Zasięg ścisłej ochrony konserwatorskiej rejonu zwartego osadnictwa wczesnośredniowiecznego, ze wskaza-
niem miejsc wymagających przyszłych badań interdyscyplinarnych: 1 – rejon fosy grodowej i styku gród – podgrodzie; 2 – rejon 
południowo-wschodniego skraju podgrodzia z cmentarzyskiem i możliwą obecnością kościoła; 3 – obszar styku podgrodzia z wy-
lotem jaru (problem tzw. Dunajka); 4 – rejon z cmentarzyskiem i możliwą obecnością kościoła; 5 – obszar centrum podgrodzia;  
6 – rejon północno-zachodniego krańca podgrodzia, jego fortyfikacji i zasięgu miasta pierwszej lokacji; 7 – rejon kolegiaty  
św. Michała z problemem osadnictwa i zasięgu cmentarza; 8 – obszar problemu zasięgu cmentarza i charakteru osadnictwa; 
9 – rejon skraju osadnictwa nad krawędzią jaru; 10 – obszar jaru w linii dawnego ciągu komunikacyjnego; 11 – rejon możliwej 
granicy miasta pierwszej lokacji; 12 – kościół św. Dominika i klasztor dominikanów; 13 – rejon zasięgu miasta pierwszej lokacji 
z „drogą do Czerwińska”; 14 – rejon osadnictwa XIII-wiecznego z problemem jego przestrzennej organizacji; 15 – rejon zabudowy 
miasta pierwszej lokacji (oprac. A. Gołembnik)

Fig. 5. Płock. Reach of a strict conservator’s protection of an area of a dense settlement: 1 – area of a moat and a join of 
a stronghold and a settlement; 2 – area of a south-easternmost part of settlement with a cemetery and probable existence of 
a church; 3 – area of a join of a settlement and ravine opening (problem of so-called Dunajek); 4 – area of a cemetery and pro-
bable existence of a church; 5 – center of a settlement; 6 – area of a north-westernmost part of settlement with its fortifications 
and reach of a town; 7 – area of a St. Michael collegiate church with a settlement and a cemetery extension; 8 – a probable 
cemetery extension and a nature of a settlement; 9 – area of settlement above the ravine’s edge; 10 – a ravine in former com-
munication passage; 11 – area of possible boundary of the first location town; 12 – St. Dominic church and the Dominican order 
monastery; 13 – area of the first location of the town with a “road to Czerwińsk”; 14 – area of the settlement from the 13th centu-
ry with its spatial organisation; 15 – area of the first location town (elaborated by A. Gołembnik)
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im początku od niego oddalać, by następnie wspiąć się 
stromo po skarpie i połączyć z traktem czerwińskim26. 
Pomijam tu fakt owej stromizny, trudnej do pokonania 
dla jucznych zwierząt, nie mówiąc już o wozach. Wjazd 
do grodu następowałby zatem po sforsowaniu stoku, 
przemierzeniu całej osady, jej targowego placu, biegnąc 
aż po linię skraju skarpy, by tam, po jej krawędzi, dotrzeć 
do grodowej bramy (ryc. 4).

Konsekwencją hipotezy o osunięciu się skarpy może 
być wniosek lokalizujący płocki port u jej podnóża, po 
zachodniej stronie grodu. Jego obecność w tym miejscu 
jest wielce prawdopodobna. Idąc tym tropem, być może 
lokalizacja znajdującej się po stronie północno-zachodniej 
Wzgórza Tumskiego bramy grodowej i kąt jej ustawienia 
względem krawędzi skarpy, są wskazówkami pozwalają-
cymi szukać innych rozwiązań komunikacyjnych, w tym 
także bezpośredniego ciągu komunikacyjnego, łączące-
go gród z przystanią portową.  Warto tym sprawom po-
święcić w przyszłości więcej uwagi, chociaż zdawać sobie 
należy sprawę, że weryfikacja hipotezy będzie zadaniem 
niezmiernie trudnym.

Czy zatem hipoteza o osunięciu się skarpy i możliwości 
innego od dotychczasowych sposobu myślenia o orga-
nizacji przestrzennej najstarszego osadnictwa płockiego 
nosi cechy naukowej spekulacji? W pewnym sensie tak, 
bowiem jest pomysłem opartym jedynie na pośrednich 
przesłankach. I chociaż każda z nich nie rozstrzyga pro-
blemu, to połączone tworzą w ocenie jej autora prawdo-
podobny punkt odniesienia. Należy przy tym pamiętać, 
że wszystkie dotychczasowe pomysły dotyczące komuni-
kacji wczesnośredniowiecznego Płocka (poza odkryciem 
nawierzchni drogi wewnątrz podgrodzia) noszą podobny 
charakter. Piszę o tym, aby raz jeszcze podkreślić smut-
ną konstatację o braku w Płocku działań przemyślanych, 
programowych. Badania „od przypadku do przypadku” 
mogą przynieść jedynie rozstrzygnięcia przypadkowe, 
a takie tylko w podobny sposób rozstrzygać mogą istot-
ny problem. W przypadku skarpy przyszłe działania będą 
utrudnione, ale nie niemożliwe (ryc. 5).

Takich kłopotów nie powinni mieć archeolodzy, któ-
rzy w przyszłości zajmą się badaniem terenu podgro-
dzia. Osada przebadana została w niewielkim procencie, 
a przypadkowa lokalizacja wykopów pozwoliła na roz-
strzygnięcie tylko podstawowych problemów. Hipotezy 
wysunięte na podstawie wyników tych badań osadzone 
zostały w sprawdzonych ramach chronologicznych i prze-
strzennych tak, że przyszłe prace weryfikacyjne dotyczyć 
powinny głównie spraw organizacji wewnętrznej prze-
strzeni osady. W dalszym ciągu czeka na swojego od-
krywcę dokładna lokalizacja wczesnośredniowiecznych 
płockich kościołów funkcjonujących poza grodem i roz-
planowanie przestrzenne najstarszej zabudowy, w tym 

26  Widoczny dzisiaj wjazd ulicą Mostową jest młodym ciągiem ko-
munikacyjnym, powstałym w 1. połowie XIX wieku (zob. plan Schmi-
da z 1803 roku, gdzie dzisiejszą ulicą Mostową płynie jeszcze strumień 
i plan z 1823 roku, kiedy to ulica już istnieje). 

organizacji wewnętrznej komunikacji podgrodzia. W od-
różnieniu od rejonu skarpy, otwarta przestrzeń dzisiej-
szego Placu Narutowicza stwarza szansę przeprowadze-
nia szeroko płaszczyznowych badań. Niestety, stracono 
ostatnio szansę rozpoznania północnej granicy otwarte-
go podgrodzia, w tym też możliwość rozpoznania rejonu 
wczesnośredniowiecznego osadnictwa żydowskiego. Sta-
ło sie tak za sprawą zaniechania prac badawczych na te-
renie inwestycji związanej z przebudową kina Przedwio-
śnie (przy ulicy Tumskiej). Umknęły przy tym informacje 
mogące pomóc w ustalaniu granicy pierwszego miasta, 
lokowanego w Płocku w 1237 roku.

Reasumując stwierdzić należy, że w historii badań nad 
genezą Płocka dokonany został istotny przełom, a proces 
dochodzenia do prawdy w tym względzie znalazł swój 
finał. Wszystko, co zostanie w przyszłości odkryte uzu-
pełni jedynie zgromadzoną wiedzę. Inaczej rzecz wygląda 
w przypadku dziejów powstawania miasta. Tutaj pytań 
pozostało bardzo wiele. Wydaje się, że niektóre z nich, 
jak chociażby zasięg podgrodzia i jego przestrzenna re-
lacja wobec grodu, czy dalej jego przestrzenna ewolucja, 
zostały rozpoznane w sposób właściwy. Dla pozostałych, 
bardziej szczegółowych rozstrzygnięć (hipotez) potrzebne 
będą zapewne w przyszłości prace podobne do tych, jakie 
wykonane zostały względem wyników prac Włodzimie-
rza Szafrańskiego. Być może z podobną do nich ostrością 
i wnikliwością, bowiem jak to wielokrotnie podkreślałem, 
słowo „sprawdzam” jest w archeologii kluczem do sukce-
su. Stawianie hipotez w archeologii ma sens, ale tylko do 
pewnego momentu. W przypadku Płocka tym momen-
tem była publikacja książki Płock wczesnośredniowieczny, 
której ostatni rozdział poświęcony jest wykazowi proble-
mów i sposobom ich rozwiązania.

Niestety, zebrana w książce wiedza i wskazane kie-
runki przyszłych priorytetów badawczych nie zostały 
uwzględnione w ostatnich decyzjach konserwatorskich. 
I tak stracono ostatnio największą w historii współczesne-
go Płocka okazję rozstrzygnięcia problemu zasięgu miasta 
pierwszej lokacji.  Zezwolono bowiem na wykonywanie 
prac badawczych w obrębie kolegiaty św. Michała i jego 
otoczeniu w niesłychanie trudnych warunkach, jako czę-
ści wielkiej inwestycji, spychającej problemy badawcze 
na drugi plan. Teren kolegiaty i otaczającego ją terenu 
należał do obszarów specjalnej troski, należał do miejsc 
wymagających wrażliwości i precyzji. Skala zaakceptowa-
nych przez władze Miasta uproszczeń przejdzie do historii 
archeologii nie tylko Płocka, bo strata to o szerszym od 
lokalnego znaczeniu. Podobną ocenę wystawić można 
prowadzonym nieopodal badaniom związanym z general-
nym remontem kościoła farnego.  Działania te, podobnie 
jak wspomniane prace w otoczeniu kolegiaty św. Michała 
zubożyły historię Płocka w sposób znaczący. Dziś, po tych 
akcjach można stwierdzić, że pewne problemy związane 
z historią miasta nie zostaną już nigdy rozwiązane. Wielka 
to szkoda. 
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Andrzej Gołembnik

What (and why) we do not know  
about the past of Płock

Summary

Recently the resume of the results of the previous archaeo-
logical research carried out in Plock found its summary in the 
book Płock wczesnośredniowieczny. A lot of doubts concerning 
the oldest history of the town have been resolved. The great-

est achievement seems to be establishing of the chronology 
of the evolution of the Early Middle Ages stronghold and the 
change of the Romanesque architecture relics, discovered on 
the Wzgórze Tumskie hill. Optimism researchers, expressed 
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in the introduction to the book, dampened the results of the 
verifications and re-analysis of available archaeological sources. 
It mainly concerns the development of the open settlement, 
located on a large plateau of the stronghold’s foreground. It 
should be remembered that in the turn of XI and XII c. a spatial 
evolution of the early town structures absorbed also areas of 
the outskirts of the oldest settlement, including topographically 
irregular parts of the edge of the Vistula escarpment. Some of 
them have become a part of the oldest town, finally founded 
in 1237. It means, that study of the origin of the town contain 
a huge, still unrecognised piece of land.

Study on the spatial evolution of the settlement and the 
oldest town are difficult due to the huge disturbance of stratig-
raphy. It involves not only taken repeatedly attempts to control 
the topography of the rising town, but also random events, 
such as natural river embankment landslides It turned out that 
under such difficult conditions the previous results of the ac-
cidental, uncoordinated excavations, could not be the basis 
of reliable spatial conclusions in a larger scale. Considering all 
these aspects, it was considered that for the full recognition of 
the oldest history of Płock, it is necessary to create a research 
plan that could help to solve, step by step, remaining doubts. 

The basis of such a program would be full recognition of hydro-
geology of the area, then coordinated excavations. The main 
still unsolved problem is the lack of conclusive findings, which 
should allow for recognition of the oldest transport network. 
The second problem is the lack of a reliable location of oldest 
churches. Reservations may still raise to very poor recognition 
of the settlement opened at the eastern and western parts of 
the Early Middle Ages agglomeration, closing a way for reliable 
reconstruction of the extent of the first town.

At the current stage of research, the history of Płock it should 
be assumed that the underlying problems have been resolved, 
however there is still a lot to do. The efforts of archaeologists will 
fail if further studies will not gain the status of interdisciplinary 
research. Each research will fail if the town authorities do not 
understand that studying the history of the town requires the 
involvement. History of Płock is too complicated to be solved by 
incidental findings. It is really very difficult to imagine progress 
without thought-out conservation policy. Proper conservation 
policy, the main aim should be to secure the proper handling of 
any research, undertaken in investment.

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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Nawiązując do XIX-wiecznych koncepcji, w 2007 roku 
Pułtusk świętował 750 rocznicę lokacji. Fakt ten stał się 
bodźcem jednej z seminaryjnych dyskusji, w których 
wiedza prof. Marka Dulinicza i głęboko ugruntowane ro-
zumienie przemian zachodzących m.in. na średniowiecz-
nym Mazowszu zawsze odgrywały niepoślednią rolę. 
Miało to znaczenie również dla interpretacji nowszych 
ustaleń źródłowych i archeologicznych dotyczących Puł-
tuska, a wśród nich i problemu cezury połowy XIII wieku 
w jego dziejach.

Utworzenie miasta lokacyjnego  
na wyspie pułtuskiej

Wyspa pułtuska i otaczające ją tereny w rozlewiskach Na-
rwi od XI do XIX wieku należały do biskupstwa płockiego, 
dlatego powstające w tym okresie osadnictwo w formie 
najpierw osady otwartej, potem grodu, a następnie mia-
sta prywatnego było organizowane i sterowane przez ko-
lejnych biskupów płockich, jego właścicieli.

Odsłonięte w południowej części wyspy relikty nie-
zachowanego lokacyjnego Pułtuska z końca XIV wieku, 
uzupełnione przez źródła pisane, tworzą obraz miasta 
odpowiadający definicji „prawno-topograficznej” tego 
pojęcia, powstałej na potrzeby badających zagadnienie 
średniowiecznych aglomeracji historyków i archeologów. 
Zgodnie z tą definicją, średniowieczne miasto pułtuskie 
wyróżniało się posiadaniem praw miejskich i gminy miej-
skiej. O utworzeniu samorządnej communitas i powoła-
niu rady miejskiej (consules) wiemy z dokumentu loka-
cyjnego, nadanego miastu w 1405 roku przez biskupa 
Jakuba z Kurdwanowa. W akcie jest też mowa o zakoń-
czeniu 12-letniego okresu wolnizny i podwyższeniu czyn-
szu z łanu z 15 do 25 groszy praskich, przyznanych wcze-
śniej nowopowstającemu ośrodkowi, oraz o włączeniu 
w obszar objęty wówczas prawem chełmińskim również 
mieszkańców przedmieść1. Podczas badań ratunkowych 
i nadzorów archeologicznych stwierdzono regularną za-
budowę w obrębie działek rozlokowanych w trzech pie-
rzejach wokół centralnego rynku o wymiarach 48 na 60 

1  Gawarecki 1828: 198-202, nr 29; Morawski 2007: 21.

m. Na prostokątnych i wydzielonych płotami działkach 
własnościowych budowano domy mieszkalne, przeważ-
nie w konstrukcji sumikowo-łątkowej lub płotowej, z piw-
niczkami od frontu, a na zapleczach budynki gospodar-
cze. Ulice moszczono deskami, podobnie jak podwórka, 
a część z nich została zaopatrzona w szalowane deskami 
studnie, po zamuleniu zamieniane w śmietniki i doły 
kloaczne. Niezabudowaną, wschodnią część pierzei po-
łudniowej zajmował drewniany kościół z przełomu XII/
XIII wieku, zapewne p.w. Marii Magdaleny i otaczający 
go cmentarz. Najprawdopodobniej pożar domów pie-
rzei północnej na początku XV wieku stał się bodźcem 
do pierwszego etapu rozbudowy miasta poprzez otwar-
cie rynku ku północy, wymurowanie wieży ratuszowej, 
a także uporządkowanie praw dzięki wydaniu w 1405 
roku wspomnianego na wstępie dokumentu lokacyjne-
go. Informacje źródłowe o organizowaniu dwóch targów 
w tygodniu i dziewięciu jarmarków w roku oraz o two-
rzeniu kolejnych cechów rzemieślniczych świadczą o go-
spodarce rzemieślniczo-handlowej. Stopniowo wzrastało 
też zróżnicowanie społeczne i zawodowe mieszkańców. 
Biskupi rozwijali funkcje ideologiczne miasta oraz sztukę, 
zwłaszcza poprzez stopniową rozbudowę rezydencji bi-
skupiej i realizację, od połowy XV wieku, kolejnych oka-
załych budowli sakralnych, a w XVI wieku wzniesienie 
fortyfikacji2.

Wiadomo jednak również, że istniał starszy, niezacho-
wany akt lokacji Pułtuska, pierwotny przywilej wójtow-
ski, lokujący miasto na prawie chełmińskim, w 1380 roku 
odnowiony przez biskupa Dobiesława Sówkę. O wydanie 
duplikatu spalonego oryginału zwrócił się do biskupa 
niejaki Jan, którego ojciec, Mikołaj, wcześniej kupił wój-
tostwo pułtuskie3. Ze źródeł nie wynika, kiedy wystawio-
no oryginalny dokument, ale można sądzić, że w rękach 
zaledwie dwóch pokoleń jednej rodziny nie mógł pozo-
stawać dłużej niż około 20 lat. Powtarzaną w literaturze 
datę 1339 wydania pierwotnego przywileju zapropono-
wał Wincenty Hipolit Gawarecki4. Obecnie podkreśla się, 
że propozycja ta nie znajduje oparcia w żadnych poważ-

2  Pela 1997: 44-46; Piekalski 1998: 352; Dulinicz 2001: 11; Urbań-
czyk 2008: 130-133.
3  KDM Lub: 95 nr 102; Morawski 2007: 21.
4  Gawarecki 1826: 14, 20.
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nych przesłankach źródłowych5. Przybyło też informacji 
z danych źródłowych i badań archeologicznych wskazu-
jących, że sam przywilej musiał być wydany nie więcej niż 
kilka, kilkanaście lat przed duplikatem. Jego wystawcą był 
albo biskup Stanisław z Gulczewa (1368-1374), dążący do 
odnowy życia kościelnego po najeździe litewskim z 1368 
roku, albo jego brat, biskup Dobiesław z Gulczewa (Sów-
ka, 1375-1381), który uporządkował sprawy majątkowe 
diecezji6. Zbigniew Morawski zwraca uwagę, że wystawcą 
dokumentu lokacyjnego dla Pułtuska w 1339 roku byłby 
biskup K. Pierzchała (1333-57). Przeczą jednak temu sło-
wa użyte w akcie lokacyjnym wsi Chodkowo, wydanym 
24 lipca 1357 roku, wskazujące, że lokacja na prawie 
chełmińskim nie była biskupowi dobrze znana, a byłoby 
inaczej, gdyby 18 lat wcześniej lokował na nim Pułtusk. 
W dokumencie jest również zdanie o sołtysie Chodkowa, 
mającym obowiązek stawienia się w Pułtusku w czasach 
zagrożenia7. 

Czas istnienia grodu pułtuskiego,  
centrum biskupiej kasztelanii majątkowej

Obraz ośrodka na wyspie pułtuskiej z lat 60. XIII wieku jest 
znany dzięki archeologicznym badaniom reliktów grodu 
(o wymiarach 60 na 90 m), centrum pułtuskiej kasztelanii 
biskupiej, który leżał na południowym krańcu wyspy, na 
sztucznie usypanym plateau, otoczonym fosą i prawdo-
podobnie palisadą. Grodowe zabudowania składają się 
z niewielkich drewnianych chat rozlokowanych wzdłuż 
trzech ulic, pokrytych drewnianą nawierzchnią i rozcho-
dzących się promieniście od północno-wschodniej bramy. 
Z niezabudowanego placyku przed bramą ku zachodowi 
biegła ulica północna (nazwy nadali archeolodzy pod-
czas wykopalisk), na południowy-zachód ulica centralna, 
a na południe ulica wschodnia. Chronologia względna 
siedemnastu poziomów jej moszczeń stanowi szkielet 
stratygraficzny dla wszystkich grodowych budowli. Działki 
wytyczone pomiędzy ulicami były małe, przeważnie tra-
pezoidalne, więc większą część każdej z nich zajmowały 
domy mieszkalne i – w wielu przypadkach – zabudowa-
nia gospodarcze. Budynki parterowe lub piętrowe, poje-
dyncze lub z dobudówkami, a także podwójne, łączone 
centralną sienią, wznoszono przeważnie w konstrukcji 
wieńcowej na wrąb (90% grodowej zabudowy)8.

Określenie czasu istnienia grodu, początkowo jedynie 
na podstawie źródeł pisanych, zostało zweryfikowane 
dzięki źródłom archeologicznym i uściślone datami uzy-
skanymi z badań dendrochronologicznych prób wydoby-
tych z wykopu XIII. Niezbędna okazała się interpretacja 
dat dendrochronologicznych na podstawie wiedzy o prak-
tyce stosowania w grodzie drewnianego budulca, zwłasz-

5  Morawski 2007: 21.
6  Nitecki 2000: 77, 415.
7  KDM Lub, nr 78; Morawski 2007: 21.
8  Mierosławski 1995a: 82-85; Stabrowska 2005: 23.

cza grubych belek (nadających się do analiz), bowiem 
były one często ponownie wykorzystywane w najliczniej 
zachowujących się podwalinach domów i moszczeniach 
dróg czy podwórek.

Daty ścięcia drzew układają się w trzy grupy: pierw-
szą, z początków grodu (lata 40. XIII wieku, poziom II-III 
drogi wschodniej), drugą, z okresu po pierwszym poża-
rze (XIII/XIV wiek, poziom VII zabudowań grodowych, 
poziomy IX-X drogi wschodniej) oraz trzecią, z ostatniej 
fazy istnienia grodu (od lat 30. XIV wieku, poziomy XI-
XVI drogi wschodniej). Fakt, że w większości przypadków 
mamy do czynienia z budulcem wtórnie użytym wyma-
gał od archeologów interpretacji każdej uzyskanej daty, 
bo inaczej np. chatę leżącą niżej (57/27, próba 98/1248) 
należałoby uznać za młodszą od chaty zbudowanej na 
niej (52/27, próba 109/1246). Bardziej prawdopodobne 
jest wyjaśnienie, że reperacja podłogi w chacie 57 (skąd 
pochodzi próba 98/1248) została wykonana około 1248 
roku, natomiast w podwalinie domu 52 (próba 109/1247, 
próba 115/1246), zbudowanego po rozebraniu chaty 57, 
wykorzystano pochodzący z niej, rozbiórkowy materiał.

Trudniejsza jest interpretacja wyników uzyskanych 
z prób drugiej grupy, które pochodzą przede wszystkim 
z nawierzchni dróg (gdzie materiał wtórny stosowano 
powszechnie), budowanych już po pożarze (poziom VII) 
z końca – jak dotychczas przyjmowano – XIII wieku, który 
to nastąpił zapewne w wyniku najazdu9. Jednak ostatni 
z całej serii XII-wiecznych rajdów jaćwieskich na północ-
no-wschodnie Mazowsze miał miejsce w 1282 roku.10. 
Jeśli pierwszy pożar grodu łączymy z tą datą, to działal-
ność budowlaną współczesną następnym poziomom (IX 
i X) można widzieć w latach 90. XIII wieku i na początku 
XIV wieku. Na ten właśnie okres przypada większość dat 
rocznych z drugiej grupy datowań11. Z dwóch prób uzy-
skanych w moszczeniu drogi północnej pierwszą (próba 
122/1272) pobrano z belki pochodzącej z przedpożaro-
wej konstrukcji, ale data 1290 (próba 123/1290) z szero-
kiej deski określa prawdopodobnie czas położenia tego 
odcinka jej nawierzchni. Natomiast nieokorowany legar 
z podwaliny odcinka drogi centralnej (próba 103/po 
1301) wyznacza zapewne o dziesięć lat późniejszy czas 
jej budowy. Inne próby z tego samego odcinka drogi, 
datowane na 1296 (próba 104/1296) i 1297 rok (próba 
114/1297), pochodzą z materiału rozbiórkowego. Sąsia-
dująca z tą drogą chata (24/27) mogła być zbudowana 
w podobnym okresie, bo z jej podwaliny pochodzi próba 
(próba 21/1292) z rozbiórkowej belki, która w pierwot-
nym miejscu przeznaczenia pozostawałaby kilka lat.

Wiek prób trzeciej grupy to lata 1323-1329. Próby te 
pobrano z legarów ostatniego moszczenia drogi północ-
nej (próba 107/1328 i próba 117/1329), które musiały 
być użyte ponownie. Natomiast próby (113 – po 1323 
i 124 – po 1327) z zsypiska chaty 1/17, która istniała bar-

9  Gąssowski et al. 2000: 162-164.
10  Ościłowski 2006: 85.
11  Gąssowski et al. 2000: 63, rys. PZA-XIII-10.
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dzo długo, bo od poziomu XI aż do końcowego pożaru 
grodu (poziom XVI), wyznaczają czas jej powstania na 
koniec 1. ćwierci XIV wieku, zgodny z jej datowaniem 
archeologicznym12. Uzyskane dotychczas wyniki badań 
dendrochronologicznych potwierdzają przyjęty za źró-
dłami pisanymi czas istnienia grodu pułtuskiego, u któ-
rego początków leżą działania biskupa Guntera, które na 
początku lat 30. XIII wieku doprowadziły do założenia na 
południowym krańcu wyspy pułtuskiej centrum kasztela-
nii majątkowej biskupstwa płockiego, a zamyka opisany 
przez Jana Długosza jego końcowy pożar w następstwie 
najazdu litewskiego z 1368 roku.13.

Początki chrystianizacji Mazowsza  
w X-XI wieku

Proces tworzenia czterech mazowieckich kasztelanii bi-
skupstwa płockiego, których stan zasobów opisuje in-
wentarz dóbr biskupich z końca XII wieku,14 rozpoczął 
się zapewne wkrótce po powołaniu w 1075 roku samego 
biskupstwa płockiego. Wcześniej bowiem, w roku tysięcz-
nym, wraz z budową organizacji kościelnej na obszarze 
historycznych dzielnic Polski Mazowsze jako jedyne nie 
otrzymało biskupstwa. Prawdopodobne przyczyny tego 
zaniechania wynikały z uwarunkowań podboju lub przy-
łączania Mazowsza do państwa Piastów następującego 
od X wieku. Za terminus ante quem opanowania przez 
nich przynajmniej części tych ziem może być uznany rok 
991-99215.

Zdaniem J. Tyszkiewicza, w czasach Bolesława Chro-
brego, na przełomie X i XI wieku, aktywność państwa 
piastowskiego, poza dorzeczem środkowej Wisły, koncen-
trowała się zwłaszcza na terenach północno-wschodnich, 
gdzie miała charakter misyjny, bowiem planowana chry-
stianizacja i utworzenie organizacji kościelnej były pewną 
ewentualnością, a nie racją polityczną. Jedną z przyczyn 
niepowstania biskupstwa mazowieckiego w tysięcznym 
roku mógł być zamiar utworzenia oddzielnej metropo-
lii dla ziem na wschodzie, może również obejmującej 
późniejszą ziemię chełmińską, i powołania Brunona 
z Kwerfurtu na jej pierwszego misyjnego arcybiskupa16. 
Również E. Kowalczyk wskazuje na późny przekaz, z kro-
niki Spangenberga (z 1590 roku), mówiący o założeniu 
przez Brunona, w trakcie podróży na wschód, kościoła św. 
Wawrzyńca, wiążąc go z odkryciem we wczesnośrednio-
wiecznym grodzisku w Kałdusie, na górze św. Wawrzyń-
ca, reliktów niedokończonej, kamiennej bazyliki. Sądzi 
również, że świątynia mogła być przeznaczona dla nowej 
diecezji, a potem –po męczeńskiej śmierci Brunona – jako 
miejsce złożenia jego relikwii.

12  Gąssowski et al. 2000: 165; Mierosławski 1995b: Nr 78.
13  Długosz 1975, IX: 425-426; Stabrowska 2005: 19-20, 27-29.
14  Stabrowska 2005: 17-19.
15  Dulinicz 1999: 96-97, 2003: 105, 107.
16  Tyszkiewicz 1974: 140, 154.

Brunon na swoją ostatnią wyprawę do leżących w łuku 
Biebrzy terytoriów słowiańskiego ludu rządzonego przez 
Niethimira wybrał porę zimową, prawdopodobnie aby 
umożliwić podróż przez zamarznięte rzeki: Wisłę oraz 
Narew, zwłaszcza przez jej bagienno-puszczański, dolny 
odcinek17. Mazowsze, w opinii E. Kowalczyk opartej na 
zapisie z 1325 roku, sięgało działu wodnego górnej Bie-
brzy i Niemna już od wczesnego średniowiecza 18. Narew 
była nie tylko arterią komunikacyjną, ale i linią obrony, 
bowiem jej środkowy odcinek stanowił południową, an-
tropogeograficzną granicę strefy bałto-słowiańskiej, a na 
przełomie X i XI wieku władztwo Chrobrego i Mieszka II 
sięgało prawego dorzecza jej górnego odcinka19.

Pomiędzy wiekami X i XIII na Mazowszu zachodziły 
przemiany widoczne również w zmieniającym się spo-
sobie budowania grodów. Od początków wczesnego 
średniowiecza (VI-VIII wiek) powstawały niewielkie, wie-
lofunkcyjne ośrodki centralne z niezbyt silnymi umoc-
nieniami, położone w cyplowatym, wyżynnym terenie, 
a w wiekach następnych (VIII-IX) – na wysokich cyplach, 
wchodzących w doliny rzek. Najliczniejszą, z dotąd prze-
badanych, stanowi grupa pierścieniowatych gródków 
nizinnych (IX/X wiek), do której należą m.in. grody wy-
mienione w falsyfikacie mogileńskim: w Szreńsku (Zy-
remdzco), Ciechanowie (Cechonow) i Nasielsku (Nasyl-
sco)20. Wczesnośredniowieczny pierścieniowaty gród 
w Nasielsku, o powierzchni majdanu około 30 x 30 m 
i otoczony pierścieniem wałów, położony był na bagni-
stym terenie prawego brzegu rzeczki Nasielnej. Powstał 
w okresie plemiennym, w 3. ćwierci IX wieku (datowa-
ny dendrochronologicznie) i był obiektem wielofazo-
wym, użytkowanym do końca XIII wieku. Już jako gród 
piastowski, w falsyfikacie mogileńskim jest określony 
jako castrum, a konwent benedyktynów uzyskał prawo 
do pobierania danin, które – poza dziewiątym denarem 
– stanowiły: dziewiąty grosz z targu, dziewiąty wieprz, 
dziewiąte źrebię i dziewiąta ryba. Targi nie odbywały się 
w niewielkim grodzie, ale raczej na podgrodziu lub w jed-
nej z sąsiednich osad otwartych. Od XI wieku Nasielsk był 
stolicą kasztelanii, centrum administracyjnym i siedzibą 
przedstawicieli panującego. Z czasów, gdy osadnictwo 
przenosiło się już na drugi brzeg Nasielnej, gdzie następ-
nie powstało miasto lokacyjne (1386), pochodzi (1297 
rok) dokument wspominający kasztelana nasielskiego 
(comes Thomas)21.

Również pierwsze z grupy niewielkich, nizinnych gród-
ków jednoczłonowych, regularnie pierścieniowatych 
i wznoszonych w pierwszej połowie X wieku na wschod-
nich kresach Starego Mazowsza nie były dziełem Piastów. 
Należał do niej gród w Świecku Strumianach, miejsce 
obronne z wałem podkowiastym, powstałe u schyłku 

17  Kowalczyk 2006b: 165, 166, 168.
18  Kowalczyk 2006a: 36.
19  Tyszkiewicz 1974: 160, 161, 164.
20  KDW t. 1, nr 3; Dulinicz i Ważny 2004: 26-27.
21  Pazyra 1970: 14-16; Błoński i Szwarczewski 2008: 297-300.
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okresu plemiennego, dla którego uzyskano daty dendro-
chronologiczne z elementów konstrukcyjnych grodowej 
studni: 914+-1 oraz daty z lat 60. X wieku22. Podobne za-
łożenia w wiekach XI-XIII stanowią grupę najliczniejszą, 
ponadto na wschodnich krańcach tego obszaru powsta-
ją nizinne, duże, jednoczłonowe obiekty z pojedynczym 
pierścieniem wałów. W XIII wieku pojawiają się również 
na Mazowszu tzw. gródki stożkowate – budowane na 
sztucznych nasypach wieże obronne23.

Inną jeszcze sferą, pozwalającą śledzić proces prze-
mian zachodzących od początku XI wieku na Mazowszu, 
jest badanie trafiających do ziemi skarbów monet i ozdób. 
Udało się wydzielić trzy fale ich napływu: pierwszą – mo-
net zachodnioeuropejskich, odkrywanych na początku 
tego wieku w dorzeczu dolnej Bzury i okolicach Płocka, 
a wiązanych z darami dla elit plemiennych lub z nową 
władzą; drugą – ukrywanych po 1048 roku denarów 
i srebrnych ozdób, powstałą w następstwie stłumienia 
buntu Miecława i ostatnią – trzecią – pojawiającą się po 
kilkunastoletnim kryzysie lat 60. i 70. XI wieku, a łączoną 
z odbudową gospodarczą i polityczną Mazowsza24. 

Podbój Mazowsza wschodniego i wpro-
wadzanie nowej religii w XI-XII wieku

Przynależność Mazowsza do państwa Miecława, zdaniem 
Tyszkiewicza była konsekwencją tradycji międzyregio-
nalnych związków w obrębie strefy kulturowej bałtycko-
mazowieckiej, zaś uprawnienia nadane benedyktynom 
w falsyfikacie mogileńskim (1065) świadczą nie tylko 
o rozszerzeniu wpływów politycznych Piastów na Ma-
zowszu, aż po gród w Wiźnie i rzekę Nurzec, ale również 
o staraniach o postęp ewangelizacji całej dzielnicy. Sze-
rzenie chrześcijaństwa było ważnym oddziaływaniem 
ideologicznym, a jego siła zależała od form organizacyj-
nych25.

Jak ustaliła J. Kalaga, dla obszarów południowo-
wschodniego Mazowsza obrządek pogrzebowy cechowa-
ła duża różnorodność form, długotrwałe trwanie kremacji 
oraz równoczesne użytkowanie cmentarzysk różnych ty-
pów (ciałopalnych w kurhanach, szkieletowych płaskich 
i w grobach w obstawach kamiennych oraz łączących 
obie te formy), jednak przy zachowaniu na nekropolach 
odrębnych stref sepulkralnych. Ponadto na Mazowszu 
zdarzało się współwystępowanie pochówków szkieleto-
wych w grobach płaskich i w obstawach. Różnorodność 
form grzebalnych wskazuje na różną przynależność kultu-
rową mieszkańców tych ziem, a szkieletowy rytuał grze-
balny jest wiązany z wprowadzaniem chrześcijaństwa. 
Niemożliwy do określenia jest jeszcze stopień intensyw-
ności tego procesu, którego śladem są cmentarzyska 

22  Dulinicz 2003: 102, tabl. 14, 103-104; Jaskanis 2008: 99.
23  Dulinicz i Ważny 2004: 26-27.
24  Dulinicz 2003: 110-111.
25  Tyszkiewicz 1974: 148-157.

pochówków szkieletowych, w tym wielowarstwowych, 
w grobach płaskich i pozbawionych wyposażenia. Dla 
południowego Mazowsza są uznawane za wskaźnik łaciń-
skiego rytu pogrzebowego oraz datowane od połowy XI 
wieku26. Podobny proces zachodził zapewne na północ-
no-wschodnim Mazowszu, jako następstwo poszerzania 
władztwa Piastów ku wschodowi.

W połowie XI wieku nowa władza miała już oparcie 
w grodach wymienionych w falsyfikacie mogileńskim, 
które per totam Mazoviam (na jego obszarach północno-
zachodnich) pełniły funkcje ośrodków gospodarczo-admi-
nistracyjnych, w części piastowskiego państwa sięgającej 
linii dolnej Narwi. Niektóre z nich z czasem rozwinęły się 
tak, że wraz z osadami przygrodowymi zaczęły tworzyć 
„zalążki miast”. Wśród grodów wysuniętych najdalej na 
wschód w dokumencie wymienione są wspomniany już 
Nasielsk oraz Serock (Syrozch)27. Wczesnośredniowieczny 
gród w Serocku (o wymiarach 35 x 40 m) jest usytuowany 
na obronnym, otoczonym jarami, wysokim brzegu Narwi, 
około 500 m poniżej ujścia do niej Bugu. Został otoczony 
wałem, noszącym ślady trzech faz pożaru i odbudowy. 
Obiekty współczesne jego pierwszej fazie, w konstrukcji 
rusztowej, to dwie jamy i ślady po słupach. Niestety, zni-
welowanie warstw osadniczych, związanych z drugą fazą 
wału uniemożliwiało interpretację tego okresu; wiemy 
tylko, że wał został poszerzony w trakcie odbudowy, po 
okresie opuszczenia grodu. Wał trzeciej, ostatniej fazy 
był potężną konstrukcją drewniano-ziemną, wzniesioną 
na stoku grodowego wzgórza. W częściowo zniszczonych 
warstwach kulturowych zidentyfikowano kilka jam, licz-
ne ślady po słupach oraz palenisko. Wśród około 200 
znalezisk są liczne ułamki naczyń, z których część stano-
wiły formy znane również z XII-wiecznej osady otwartej 
na wyspie pułtuskiej. W obrębie grodziska odkryto też 
cmentarzysko szkieletowe28. 

Kasztelanie powstałe po utworzeniu  
biskupstwa płockiego

Po utworzeniu diecezji mazowieckiej w 1075-1076 roku, 
wyposażenie mogileńskie przejęło biskupstwo płockie29. 
W tym czasie o znaczeniu dzielnicy decydowały potencjał 
demograficzny i rolnictwo terytoriów Mazowsza płockie-
go oraz północno-wschodniego wraz z Podlasiem. Osad-
nictwo było wzmagane przez organizację państwową 
działaniami pośrednimi, takimi jak ochrona czy umożli-
wienie rozwoju ekonomicznego lub bezpośrednimi, wpły-
wającymi na rozwój demograficzny terytoriów, takimi jak 
przesiedlenia czy zakładanie osad (np. służebnych) lub 
grodów30. Zbigniew Morawski uważa, że w czasie kolo-

26  Kalaga 2001: 150-152.
27  Dulinicz 2003: 108-110; Stabrowska 2005: 15.
28  Zawadzka-Antosik 1968: 362-364; Grodziska 1976: 121-122.
29  Stabrowska 2005: 15.
30  Tyszkiewicz 1974: 149.
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nizacji pozostałych części Mazowsza, możliwej po poko-
naniu Miecława, gdy powstawały nowe osady, rozpoczął 
się również, po utworzeniu biskupstwa płockiego, roz-
wój fundacji kościelnych – najpierw (w drugiej połowie 
XI wieku) na terenach puszczańskich, nad dolną Narwią 
(szlak narwiański), a także na obszarze prawego dorzecza 
dolnego Bugu (szlak z Rusi na północno-wschodnie Ma-
zowsze), a na przełomie XI i XII wieku, w czasach Włady-
sława Hermana, nad Bugiem (szlak bużańsko-wiślany)31. 
Natomiast, zdaniem J. Tyszkiewicza, pierwsza w biskup-
stwie płockim została założona kasztelania święcka, zwią-
zana ze znaczącym rozwojem osadnictwa ziemi wiskiej 
(w XI-XII wieku), jaki nastąpił po ustaniu najazdów ja-
ćwieskich i poprawie ich kontaktów z Mazowszem, gdy 
Podlasie i Poniemnie zostały opanowane przez Ruś (3. 
ćwierć XI wieku). Osadnictwo tej kasztelanii do końca 
XII wieku obejmowało ziemie między środkową Narwią, 
granicą z Rusią oraz Nurcem, aż po południowe stoki 
Czerwonego Boru. Niektóre z 48 wsi wymienionych w in-
wentarzu dóbr biskupich (XII/XIII wiek) i zajmujących cały 
subregion Międzyrzecza Podlaskiego, aż do Bugu, zostały 
poświadczone archeologicznie32. 

Kasztelania święcka

Zespół grodowy w Święcku Strumianach nad rzeką 
Brok, prawym dopływem Narwi, tworzą – poza grodem 
– cmentarzysko (stan. III) i dwie osady otwarte (stan. II 
i IV). Został rozlokowany na cyplowatym płaskowyżu, wci-
nającym się w dolinę meandrującego i w pewnych porach 
rozlewającego się Broku.

Wydzielono trzy fazy użytkowania zespołu. Z istnie-
jącego do połowy XI wieku grodu pierwszej fazy zacho-
wały się wał skrzyniowy z fosą, a na północnym obrzeżu 
majdanu (38 x 55 m z wałem wewnętrznym) rząd czwo-
robocznych chat mieszkalnych z paleniskami i jamami 
oraz na środku drewniana studnia. W materiale kostnym 
tego okresu stwierdzono dominujący udział nierogaci-
zny i wysoki procent kości zwierząt dzikich33. Następną 
fazę, zdaniem D. Jaskanis, tworzą relikty noszące ślady 
niwelacji, a następnie wznoszenia potężnych konstrukcji 
obronnych. Powstał wówczas wyniosły drewniano-ziem-
ny wał, przedwale (z dwóch rzędów skrzyń z gliną) oraz 
wał odcinkowy – umocnienie pomocnicze zwieńczone 
płaszczem kamiennym, a być może i palisadą. Oprócz 
fosy zewnętrznej, nawadnianej z rzeki, dodano suchy 
rów w międzywalu34. Ponieważ nie stwierdzono żadnych 
pozostałości zabudowań drugiej fazy grodu, zakończo-
nej pożarem (w początkach XII wieku), można widzieć 
drugą fazę jako czas przygotowań przed nadciągającym 
piastowskim zagrożeniem. Ze zdobyciem grodu wiąże się 

31  Morawski 2006: 27.
32  Tyszkiewicz 1974: 166-168.
33  Kamińska i Kamiński 1955: 87; Jaskanis 1973: 262-263, 2008: 99-101.
34  Jaskanis 2008: 99-100.

wprowadzenie nowej religii oraz utworzenie święckiej 
kasztelanii kościelnej, co nastąpiło zapewne w jakiś czas 
po powołaniu biskupstwa płockiego w 1076 roku.

Na początku piastowskiej, trzeciej i najmłodszej fazy 
osadniczej grodu został naprawiony i podwyższony już 
tylko wał I, również przestała pełnić swoją funkcję fosa, 
a z czasem włączono ją w obszar nowego cmentarza. 
W materiale archeozoologicznym tej fazy przeważają ko-
ści bydła35. Powstał kościół po zachodniej stronie wału ze-
wnętrznego, na miejscu półziemianek mieszkalnych i jam 
produkcyjnych przygrodowej osady otwartej (pierwsza 
faza), a obok cmentarz grobów szkieletowych36. Zrekon-
struowano prostokątną budowlę, wzniesioną w konstruk-
cji słupowej, o szerokości 7 m i nieznanej partii z wej-
ściem, oraz z prostokątnym prezbiterium od wschodu. 
Wraz z budową kościoła wyznaczano teren pod cmentarz. 
Duża, licząca 490 pochówków szkieletowych nekropola 
święcka wyróżnia się wśród dominujących na tym ob-
szarze typologicznie odmiennych cmentarzysk z grobami 
w obudowach kamiennych. Pochówki były orientowane 
na osi wschód-zachód, a cały obszar został otoczony pło-
tem37. Okres około 120-150 lat użytkowania cmentarza 
można widzieć pomiędzy końcem XI a pierwszymi latami 
XIII wieku, kiedy dobra kasztelanii świeckiej zostały znisz-
czone w wyniku najazdu, a następnie większa ich część 
utracona przez biskupstwo płockie. 

Kasztelanie wzdłuż szlaku bużańskiego

Rekonstrukcja podstaw gospodarki kasztelanii nadbu-
żańskich, wobec braku istotnych źródeł archeologicznych 
z Broku, Brańszczyka i Wyszkowa, jest oparta na analizie 
źródeł pisanych. Początkowo uważano, że niskie docho-
dy obu – liczących po 29 wsi – obszarów gospodarczych 
o małym zapleczu płynęły ze słabo zaludnionych, zalesio-
nych włości38. Obecnie podstaw ich utrzymania i rozwoju 
upatruje się w dochodach płynących z usytuowania na 
szlaku nadbużańskim. W X-XI wieku organizacje plemien-
ne czerpały duże korzyści z dalekosiężnej wymiany wzdłuż 
tej drogi i z kontaktów z Rusią, decydujących wówczas 
o znaczeniu Mazowsza, a chęć ich przejęcia była jednym 
z ważniejszych powodów ekspansji Piastów na wschód39. 
W XI wieku szlak bużański, lądowy i wodny, prowadził 
z Kijowa przez Brześć i Drohiczyn do granicy mazowiec-
ko-ruskiej w Zaszkowie, a dalej przez Nur i komory celne: 
brocką, breńską (Breńsk, obecnie Brańszczyk), wyszkow-
ską oraz serocką, a następnie m.in. Zakroczym, Wyszo-
gród, Czerwińsk do Płocka i potem ku Bałtykowi. Z prze-
jazdu licznych karawan kupieckich państwo czerpało 

35  Jaskanis 2008: 101.
36  Jaskanis 1973: 262-263, 1998: 538.
37  Jaskanis 1998: 537-545.
38  Łowmiański 1985: 357, 559; Buczek 1969: 197; Stabrowska 2005: 17.
39  Dulinicz 2003: 112-113.
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zyski, utrzymując książęcy mir drogowy poprzez ochronę 
wojskową, sądownictwo i opiekę książęcych urzędników 
nad miejscami postojów40. W Wyszkowie w tym czasie 
powstała fundacja pod wezwaniem św. Idziego, utwo-
rzona – zdaniem Z. Morawskiego – przez możnowładcę 
i przekazana kolejno księciu, a następnie Kościołowi za 
rządów bp Aleksandra z Malonne (1129-1156)41. Nato-
miast K. Pacuski uważa, że należy ją wiązać z biskupami 
współpracującymi z Władysławem Hermanem (ok. 1080-
1102) czyli Markiem (1075-1088) lub Stefanem (1088-
1099), a także uznać za ważne działanie ewangelizacyjne, 
po utworzeniu biskupstwa płockiego umacniające chry-
stianizację wschodniego Mazowsza poprzez przekazanie 
kompleksów dóbr breńskich i brockich, wraz z docho-
dami, uprzednio książęcymi. Wielkość nadania – dział 
ziemi, tawerna (dochód płynny) i komora celna – jakie 
razem z fundacją otrzymał rektor kościoła wyszkowskiego 
– były wyjątkowej wagi dzięki wysokości przynoszonych 
dochodów. Tak znaczne środki umożliwiały zapewne bu-
dowę i utrzymanie organizacji kościelnej na wschodnim 
Mazowszu, a także uniezależnienie jej dzięki odciążeniu 
aparatu państwa i innych ośrodków grodowych42.

W osadach wszystkich biskupich kasztelanii mazowiec-
kich przewaga ludności wolnej była większa niż w innych 
księstwach. Henryk Łowmiański uważa, że na wschod-
nich krańcach kasztelanii święckiej w końcu XII wieku nie 
było osad służebnych, w przeciwieństwie do zachodnich 
dóbr biskupstwa43. Nie wiemy czy w Broku i Brańszczy-
ku były grody, czy raczej osady otwarte, tak jak Pułtusku 
(centrum największej z kasztelanii) oraz w Wyszkowie 
(w czasie badań ratowniczych znaleziono ułamki naczyń 
z X-XIII wieku), gdzie na targu, przy kościele i przeprawie 
organizowano periodycznie wymianę i sprzedaż towarów. 
Z inwentarza dóbr biskupstwa wynika, że kościoły znajdo-
wały się zarówno w Wyszkowie, jak i w Broku, a K. Pacu-
ski wysunął hipotezę, że mogło powstać lokalne centrum 
osadnicze z ośrodkiem Brańsk-Wyszków44. 

Kasztelania pułtuska

Na podstawie ustaleń archeologicznych wydaje się, że 
powstanie kasztelanii pułtuskiej należy wiązać z bisku-
pem Aleksandrem z Malonne i 2. ćwiercią XII wieku. Roz-
wijająca się szybko kasztelania do początku XIII wieku 
zyskała 70 osad, przez co stała się największą z czterech 
opisanych w inwentarzu dóbr biskupstwa płockiego45. Jej 
założenie było spowodowane potrzebą poszerzenia ob-
szaru gospodarczo zaawansowanego poza strefę związa-
ną bezpośrednio ze szlakami wodnymi, zaś nazwa osady 

40  Pacuski 2006: 30.
41  Morawski 2006: 27.
42  Pacuski 2006: 30-35.
43  Łowmiański 1985: 359, przyp. 833.
44  Pacuski 2006: 31, 33; Kwiatkowska i Morysiński 2007: 161-162.
45  Stabrowska 2005: 19.

głównej i podległego terytorium jest nazwą odrzeczną, 
tak jak często ma miejsce na Mazowszu (np. Czersk od 
Czarnej), ale mówiąca o odcinku Narwi, gdzie była osada 
przy ujściu Pełty46.

Z badań archeologicznych miasta wiemy, że pierwsza 
osada otwarta została założona na surowym korzeniu, 
w południowo-wschodniej części wyspy, a jej mieszkań-
cy – osiadli rolnicy – żyli w półziemiankach i hodowali by-
dło. Posługiwali się naczyniami podobnymi do używanych 
w tym czasie w innych osadach na Mazowszu – starannie 
toczonymi i wypalonymi, wysmukłymi garnkami o małych 
dnach, najszerszych w 2/3 wysokości, ze stożkowatymi 
szyjami i płaskimi wylewami47. Pierwszą parafię w Pułtu-
sku założono najprawdopodobniej w końcu XII wieku48. 
Relikty drewnianego kościoła – prostokątnego budyn-
ku otoczonego grobami szkieletowymi – odkryto przy 
wschodniej krawędzi, w środkowej części osady49. Pułtu-
ski kościół, wymieniony w inwentarzu dóbr biskupstwa 
z początków XIII wieku, nosił wezwanie Marii Magdaleny 
i był uposażony w wieś Płocychowo (dziś Płocachowo), 
położoną 5 km na południowy-zachód od wyspy pułtu-
skiej50. 

Zniszczenia w czterech kasztelaniach  
biskupich biskupstwa płockiego  
na początku XIII wieku

Ukształtowany w XI wieku porządek na północno-wscho-
dnim Mazowszu załamał się w początkach XIII wieku, 
w wyniku spustoszeń dokonanych przez najazdy Jaćwin-
gów i Prusów, którzy przybyli m.in. do dóbr biskupich po 
łupy i brańców. Fala zniszczeń zapewne najwcześniej do-
tknęła osady kasztelanii święckiej, potem obszarów nad 
dolnym Bugiem, do Serocka i Pułtuska dotarła około 1217 
roku, a do Płocka około 1222 roku51. W procesie odbudo-
wy niektóre osady nie wróciły już do biskupstwa, utraciło 
ono też część terytorium kasztelanii święckiej52.

Osada na wyspie pułtuskiej spłonęła i opustoszała. 
Poza archeologicznymi dowodami potwierdzającymi jej 
pożar53, istnieją też wskazówki źródłowe. Z okresem tym 
należy wiązać wzmiankę Wawrzyńca z Wszerzecza (1538-
1614), trudną do interpretacji wyłącznie w oparciu o źró-
dła pisane, mówiącą o okresowej przynależności Pułtuska 
do parafii w Zambskach54. Parafia w Zambskach należała 
do benedyktynów płockich, a związki konwentu z tymi 

46  Dulinicz 2001: 22; Kowalczyk 2003: 110; oraz informacja ustna 
M. Dulinicza.
47  Gołembnik 1987: 190; Stabrowska 2005: 21.
48  Żebrowski 1994: 151.
49  Pela 1992: 351; Mierosławski 1995a: 10.
50  MPH V: 434; Stabrowska 2005: 16-17.
51  Pacuski 2006: 38, wg roczników J. Długosza.
52  Łowmiański 1985: 359, 360.
53  Pela 1997: 44; Stabrowska 2005: 19.
54  MPH VI: 611; Rybus 1933: 15; Morawski 2007: 17.
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ziemiami istniały, zapewne nieprzerwanie, od czasu jede-
nastowiecznej misji mogileńskiej55. Przeniesienie parafii 
ze spalonej osady do sąsiedniej nie dziwi i potwierdza je-
dynie ustalenia archeologów o zniszczeniu i wyludnieniu 
sadyb na wyspie pułtuskiej.

Liczba dokumentów powstających w diecezji płockiej 
na początku XIII wieku świadczy o wadze, jaką biskupi 
przywiązywali do odbudowy swoich wschodnich włości 
i dochodów, które w Pułtusku, wobec braku komory cel-
nej, musiały pochodzić, tak jak i później, przede wszyst-
kim z rolnictwa i handlu pożytkami leśnymi. Znaczenie 
kasztelanii pułtuskiej, jako największej i położonej naj-
bliżej centrum oraz w następstwie zniszczeń i strat we 
wschodnich ziemiach biskupstwa – wzrosło. Jeszcze w in-
wentarzu majątkowym dóbr biskupstwa, pochodzącym 
z tzw. falsyfikatu Konrada I Mazowieckiego, wystawione-
go prawdopodobnie dla biskupa Guntera (1227-1232), 
jest opisana na równi z pozostałymi trzema kasztelaniami, 
ale w bulli papieskiej (Grzegorza IX, z 1232 roku) ośrodek 
pułtuski wyraźnie zyskuje na znaczeniu56. Bulla zawiera 
inserty dwóch dokumentów księcia Konrada I Mazowiec-
kiego. W pierwszym z nich (KK, nr 278) mówi się m.in. 
o przeznaczeniu środków ze wsi kościelnych na konser-
wację grodu w Pułtusku, tak jak na konserwację grodu 
w Wiźnie płyną środki ze wsi nienależących do kościoła. 
Mimo że w obu przypadkach użyto tego samego słowa 
conseruationem57, to jednak – jak wiemy z badań arche-
ologicznych – w dokumencie chodzi o inne działania: 
o odbudowę zniszczonego, ale istniejącego co najmniej 
od XII wieku grodu w Wiźnie58 oraz o budowę nowego 
grodu w Pułtusku59.

Dokument wprowadza również urzędy sędziego 
i wojskiego (iudex, tribunus), choć mogły one być repre-
zentowane już wcześniej, w pierwszej osadzie, a także 
immunitet ekonomiczny, czyli zwolnienie mieszkańców 
grodu z obciążeń na rzecz księcia oraz immunitet sądo-
wy, czyli przekazanie jurysdykcji sądowej w ręce biskupa. 
Ludzie ze wsi biskupich – ascriptisi (przypisańcy) – mieli 
być wzywani tylko do sądów biskupich i tylko w biskupich 
posiadłościach używani do budowy zniszczonych grodów 
czy osieków60. Drugi z inserowanych dokumentów (KK, 
nr 299) ustanawia In tota Mazouiensi, czyli tutejszych 
włości biskupich, dziesięcinę snopową w miejsce wcze-
śniejszej, płaconej w skórach kunich i wiewiórczych61.

55  Stabrowska 2005: 14-15; Morawski 2007: 17.
56  Stabrowska 2005: 17-18.
57  Grzybowski 1997: 60; Item, considerans desolationem episcopus 
Mazouiensis in remissionem peccatorum metrum I et salutationem 
anime mee uolo ut sicut annona que colligitur In villis quo non sunt 
ecclesie, datur in conseruationem castri Visne. Ita annona que col-
ligitur In villis quo sunt ecclesie accipiatur in conseruationem castri 
Poltousck (KK, nr 278).
58  Łowmiański 1985: 150, 277; Ościłowski 2006: 84.
59  Stabrowska 2005: 19-20.
60  Grzybowski 1997: 64; Stabrowska 2005: 20.
61  Grzybowski 1997: 65.

Wystawienie bulli papieskiej jest świadectwem roz-
licznych starań, jakie musiały poprzedzać budowę grodu 
pułtuskiego. Inne to sprowadzenie osadników, prawdopo-
dobnie ze wschodnich, zniszczonych osad biskupich, któ-
rzy byli lub stawali się wraz z przybyciem na pułtuską wy-
spę biskupimi przypisańcami – ascriptisi. Nowi osiedleńcy 
są rozpoznawalni również w materiale archeologicznym, 
bo przynieśli ze sobą własne umiejętności i techniki takie 
jak: dobra znajomość wieńcowej konstrukcji budowania 
domów lub słaba umiejętność wykonywania glinianych 
garnków62. O organizacji i trudach życia w nowym gro-
dzie, który teraz obejmował zarząd całości dóbr biskupich 
na Pobużu, świadczy zapiska o Janie z Pułtuska, tytułowa-
nym capellanus, a oznaczającym księdza diecezjalnego, 
sprawującego służbę w kształtującej się na nowo para-
fii63, a także dokument wystawiony 9 września 1240 roku 
przez następcę księcia Konrada, Bolesława, uwalniający 
mieszkańców Pułtuska od wszelkich opłat i ciężarów pra-
wa książęcego, który należy wiązać z „rozruchem” nowo 
wznoszonego grodu64.

Z drugiej połowy XIII wieku zachowały się tylko dwa 
dokumenty – przywileje ogólne dla biskupstwa płockie-
go, wystawione przez księcia Siemowita I dla biskupa An-
drzeja Ciołka (1254-1261), który w związku z odbudową 
gospodarki zniszczonych dóbr zyskał zwolnienie diecezji 
z opłat na rzecz Stolicy Apostolskiej65. Pierwszy z doku-
mentów, z 4 sierpnia 1254 roku, wystawiony w Płocku, 
mówi o nadawaniu prawa niemieckiego osiedlającym 
się w dobrach biskupich66. Drugi dokument z 27 czerwca 
1257 roku, wystawiony w Mistrzowie, potwierdza jedy-
nie swobody kościoła płockiego i zwolnienie jego podda-
nych od ciężarów prawa książęcego67. Akt nie mówi ani 
o prawie niemieckim ani o Pułtusku, ale stał się podstawą 
ostrożnej hipotezy W.H. Gawareckiego68 o lokacji miasta 
na prawie chełmińskim. W literaturze następnie wykorzy-
stywano ją (S. Pazyra, J. Zwolińska, J. Kazimierski, E. Su-
chodolska, H. Samsonowicz) na poparcie tezy o pierw-
szej, trzynastowiecznej lokacji miasta. Z. Morawski, 
podkreślając ten fakt, rekonstruuje jak doszło do pomył-
ki W.H. Gawareckiego69. Rzekoma lokacja była wiązana 
ze „Starym Miastem”, obszarem na południowy-wschód 
od wyspy pułtuskiej, jako miejscem osadzenia pierwszej, 

62  Stabrowska 2005: 21.
63  KDM Lub: 8, nr 10; Morawski 2007: 17.
64  KK: 478 nr 405; Morawski 2007:15.
65  Nitecki 2000: 58.
66  KDM Lub: 19, nr 24; Morawski 2007: 18.
67  KDM Lub: 21, nr 28.
68  „W samych założenia miasta początkach iakie prawo do rządzenia 
się nadane było, wykryć trudno, atoli w czasach późniejszych, ile po-
zostało dowodów, te iasno opiewają o prawie Chełmińskim, którego 
Ziemowit I. Xiąże Mazowiecki przywileiem swym w r. 1257 wydanym, 
zatwierdzając wolności i prawa przez Biskupów Płockich nadane uży-
wania dozwolił (Akta kapituły katedry Płockiej)” – Gawarecki 1826: 
19 i przyp. 34.
69  Morawski 2007: 18-19.
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XIII-wiecznej gminy miejskiej70. Należy podkreślić, że jest 
bardzo mało prawdopodobne, aby nadrzeczna, otwarta 
i zupełnie nieobronna przestrzeń została wybrana na lo-
kację miasta w czasach, gdy dobra biskupie pozostawa-
ły w stałym zagrożeniu i borykały się z konsekwencjami 
niedawnego najazdu, a duża część potencjału biskupstwa 
była skierowana na trwającą w sąsiedztwie od kilkunastu 
lat budowę i zasiedlanie umocnionego grodu. W bada-
niach archeologicznych i architektonicznych, prowadzo-
nych na terenie „Starego Miasta”, stwierdzono jedynie 
istnienie reliktów półziemianek mieszkalnych i gospo-
darczych z przełomu XII i XIII wielu. Ponowne zasiedlenie 
tego obszaru potwierdza odkrycie piwniczki budynku, 
datowanego monetą na początek XV wieku oraz funda-
mentów kościoła Marii Panny wzniesionego na surowym 
korzeniu na początku XVI wieku71. 

Zalążek miasta na wyspie pułtuskiej

Tak zwany „gród” pułtuski, ośrodek wielofunkcyjny, wyka-
zuje cechy charakterystyczne zarówno dla obiektów gro-
dowych, jak i miejskich. Coraz liczniejsza grupa archeolo-
gów badających podobne założenia uważa, że w okresie 
przejściowym od osad otwartych i grodów do miast loka-
cyjnych należy wyróżnić obiekty, dla których roboczo uży-
wa się takich określeń jak: proto-miasto, zalążek miasta, 
ośrodek wczesnomiejski czy wczesne miasto. Definicję 
„gospodarczo-społeczną” takich obiektów stworzył Jerzy 
Piekalski opisując zjawisko o szerokim zasięgu, określane 
mianem miejskich struktur osadniczych i występujące 
w Europie Środkowej w XII-XIII wieku. Ośrodki tego typu 
wyróżniały się gospodarką produkcyjno-handlową, były 
centrami administracyjno-politycznymi, pełniły funkcje 
militarne oraz realizowały cele religijne72. Wczesne mia-
sta i miasta lokacyjne, jego zdaniem, były to dwa oddziel-
ne zjawiska w procesie urbanizacji, a pierwsze nie były 
wcale etapem inicjalnym drugich. Różnice strukturalne 
pomiędzy oboma fazami były spowodowane uwarun-
kowaniami społecznymi, prawnymi i gospodarczymi73. 
Przemysław Urbańczyk pisze o czterech fazach procesu 
centralizacji władzy i formowania stabilnych organizacji 
terytorialnych, jakie poprzedzały powstanie miast loka-
cyjnych (faza piąta). Mechanizmy związane z tworzeniem 
kasztelanii pułtuskiej, a potem ośrodka grodowego na 
wyspie odpowiadają fazom trzeciej (tworzenia centrów 
terytorialnej kontroli polityczno-administracyjnej) oraz 
czwartej (organizowania infrastruktury administracyjno-
fiskalnej) rekonstruowanego przez niego procesu74.

Ośrodek pułtuski spełnia kryteria wyróżniające pro-
to-miasta, ponieważ był centrum administracyjno-poli-

70  Kazimierski 1992: 9; Morawski 2007: 18.
71  Pela 2000: 18-27.
72  Piekalski 1998: 352; Dulinicz 2001: 12.
73  Piekalski 1999: 42; Urbańczyk 2008: 129.
74  Urbańczyk 2008: 123-133.

tycznym kasztelanii pułtuskiej, a jako gród biskupi mu-
siał realizować cele religijne. Choć w ograniczonym za-
kresie, wyróżniał się również gospodarką produkcyjno-
handlową oraz wypełniał funkcje militarne. Wskazuje na 
to wybór miejsca – naturalnie obronnego, z trzech stron 
oblanego wodą, krańca wyspy i budowa fosy z czwartej, 
przygotowanie wału pod palisadę u jego początków, a po 
pierwszym pożarze – ceglanej wieży obronno-mieszkal-
nej od strony wnętrza wyspy75. Prawdopodobnie dzięki 
tej budowli Długosz określił założenie pułtuskie mianem 
castrum et oppidum przy opisie jego zniszczenia w 1368 
roku76. 

Warsztaty.  
Produkcja wyrobów metalowych

Jest kilka lokalizacji na obszarze zabudowań grodowych, 
gdzie na podstawie charakterystycznych znalezisk można 
mówić o wytwórczości przedmiotów z metalu, rogu czy skó-
ry i określić je jako miejsca warsztatowe czy wytwórcze.

Obiekty warsztatowe, w których wnętrzach lub oto-
czeniu odkrywano skupiska przedmiotów metalowych, 
formy odlewnicze czy grudy żużla, produkty działalności 
kowalskiej lub odlewniczej, to w większości przypadków 
pojedyncze budynki gospodarcze z drewnianą podłogą, 
samodzielne lub dostawione do domów mieszkalnych. 
Niektóre z nich zostały uznane przez Marka Mierosław-
skiego za warsztatowe przyziemia chat z mieszkalnym 
pięterkiem77. Brak pieców w większości z nich wskazuje, 
że nie odbywała się tam produkcja kowalska czy odlewni-
cza, wymagająca dużych palenisk. Większość z obiektów 
tego typu została usytuowana przy ulicy wschodniej oraz 
u zbiegu ulic, w otoczeniu bramy. Najwcześniej powstały 
w kompleksie zabudowań na zachód od południowego 
krańca ulicy wschodniej. Sukcesywnie odtwarzane chaty 
w tym rejonie, współczesne kolejnym, trzynastowiecz-
nym poziomom (I-VIII) ulicy, tworzyły różne konfiguracje 
wraz z towarzyszącymi dobudówkami i moszczeniami.

Z wnętrz zabudowań, ich otoczenia i sąsiadujących 
odcinków ulicy pochodzi ponad 30 przedmiotów żela-
znych, w tym kilka noży, dwa dłuta oraz forma odlewnicza 
i kilka brył żużla, świadczących o odbywającej się tutaj 
produkcji78. Niewielką liczbę przedmiotów metalowych 
znaleziono też dalej ku północy, po wschodniej stronie 
słabiej zabudowanego, środkowego odcinka ulicy oraz 
w otoczeniu lub wnętrzach przyziemnych partii dwóch 

75  Gołembnik et al. 1997: 14-16; Stabrowska 2005: 27-29.
76  Dlugossi Annales, 338.
77  Mierosławski 1995c: 436.
78  Mierosławski 1995b: Poziom I. Chata: 61, 62-3, 68/67 (M.M. 
194-7), z klepiskiem, bez pieca i drzwi, sień moszczona rozbiórkowy-
mi deskami. Poziom VI. Zadaszona zagroda z podłogą: 33-39-40-41/67 
(M.M. 184). Poziom VIII. Chata: 28/67 i 30/67 (M.M. 176/7) parterowa 
z piecem i klepiskiem oraz 3-ścienna wiata z podłogą bez drzwi.
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chat, wzniesionych kolejno (poziom I-V i V-VII) na tym 
samym miejscu79.

W gęstniejącej zabudowie grodowej wolna i okreso-
wo moszczona przestrzeń przed bramą, u zbiegu trzech 
ulic, była obszarem, gdzie przede wszystkim skupiła się 
wytwórczość produktów metalowych. Od połowy XIII 
wieku produkcja koncentrowała się w zespołach domów 
wypełniających trapezoidalną przestrzeń pomiędzy zbie-
gającymi się ulicami wschodnią i centralną (poziom VI-
XI). Jak wskazują znaleziska, początkowo odbywała się 
w przyziemiu długotrwałej chaty (56/28), równoczasowej 
aż dwóm zespołom zabudowań, które chata zamykała od 
północy. Jakieś funkcje wytwórcze spełniały zapewne też 
sąsiednie obiekty warsztatowe: zbudowane jako pierw-
sze trójścienne zabudowanie otwarte (60/28), a po jego 
rozbiórce mały, samodzielny obiekt gospodarczy (57/28). 
Po pożarze grodu, na tej samej działce powstał otoczony 
plecionkowym płotem duży zespół 3 lub 4 samodzielnych 
chat, połączonych częściowo przekrytymi moszczeniami, 
w którym co najmniej dwa budynki pełniły funkcje gospo-
darcze. Oba miały gospodarcze przyziemia bez pieców: 
w tym od strony bramy była drewniana podłoga (50/28), 
a w sąsiednim (52/28) – piaskowo-ziemne klepisko. Zna-
leziska przedmiotów metalowych w tym zespole pocho-
dzą również z domu mieszkalnego (19/38)80.

Koncentracja przedmiotów metalowych w miejscu 
zbiegu trzech ulic przed bramą, skąd pochodzi ponad po-
łowa wszystkich znalezisk metalowych, a także brył żużla 
i forma odlewnicza, potwierdzają, że w grodzie było to 
tradycyjne miejsce lokowania przedstawicieli tych rze-
miosł.

Kolejne obiekty w tym rejonie mieściły się po obu 
stronach początkowego odcinka ulicy północnej. Naj-
wcześniej (poziom IV-VI) były to dostawione do chaty 
mieszkalnej (41/27) i otwarte ku bramie zabudowanie go-
spodarcze (43/27), skąd pochodzi 11 przedmiotów żela-

79  Mierosławski 1995b: Poziom I-V. Chata: 49/38/X (M.M. 120). 
Magazynowe przyziemie o drewnianej podłodze. Poziom VB – VIIB. 
Chata 25/38/X (M.M. 109/110/111). W pierwszej fazie piętrowa z ma-
gazynowym przyziemiem, w drugiej parterowa z piecem na podłodze 
(Mierosławski 1989: 53).
80  Mierosławski 1995b: Poziom IV-VI (M.M. 125-127) i Poziom VI-VII 
(M.M. 129-130). Chata: 56/28/VIII – warsztat bez drzwi i pieca, z klepi-
skiem, w kolejnej fazie pokrytym luźno narzuconymi deskami. Poziom 
IV-VI (M.M. 125-127). Trójścienne zabudowanie warsztatowe: 60/28/
VIII, z dachem na słupach, niezamykanym wejściem (czyli bez pieca) 
oraz dwiema fazami podłogi. Poziom VI-VII (M.M. 129-130). Nikłe śla-
dy budynku warsztatowego: 57/28/VIII, prawdopodobnie bez podłogi. 
Poziom VIIIA-XII (M.M. 131-133). Chata: (19/38/X). Parterowa, od po-
łudnia, mieszkalna z klepiskiem i piecem. Chata 52/28/VIII piętrowa 
od północy, z warsztatowym przyziemiem o piaskowo-ziemnym kle-
pisku. Podwórko między domami; była moszczona i prawdopodobnie 
zadaszona. Poziom VIIIA-X (M.M. 86/87). Chata 50/28/VIII. Piętrowa, 
przyziemie bez śladów pieca, podzielone na 2 pomieszczenia: szersze 
z podłogą i węższe z klepiskiem, może tzw. „sąsiekiem”, tj. specjalnym 
miejscem do przechowywania produktów sypkich, np. zboża. Obiekt 
otwarty na moszczony plac u zbiegu dróg. 

znych. Dwa noże zostały znalezione w jego sąsiedztwie81. 
Gdy budynek rozebrano, wytwórczość przeniosła się na 
przeciwną stronę ulicy, do przyziemia pojedynczej chaty 
(32/17; poziom VI-X), na co wskazują znaleziska kilkuna-
stu zabytków, w tym dwóch noży, pochodzących z wnę-
trza domu (zwłaszcza nr inw. pol. 108, z jego początków), 
a także z sąsiedniego odcinka ulicy. Zastąpił ją podobny 
dom 1/17/I (poziom XI-XVI), istniejący do końca funkcjo-
nowania grodu, a o rodzaju odbywającej się w nim ak-
tywności świadczy kilkanaście przedmiotów metalowych 
(choć bez noża) znalezionych wewnątrz i wokół, ale też 
grudy żużla, wszystkie, które odkryto na tym obszarze82.

Warsztaty szewskie

Skrawki skóry i kopyto szewskie znaleziono na podłodze 
jednego z pierwszych domów grodowych, wzniesione-
go koło bramy83. Potem wyroby skórzane powstawały 
w chatach na drugim krańcu ulicy wschodniej, a ścinki 
skórzane gromadziły się w przyziemnym pomieszczeniu 
i w sieni oraz przez krótki czas w sąsiedniej, zadaszonej 
zagrodzie.84 Produkcja wyrobów skórzanych wróciła tu 
dopiero pod koniec istnienia grodu, do przyziemia dwóch 
niewielkich i następujących po sobie chat (19/67 i 5/67), 
gdzie znaleziono wiele ścinków skóry, a w sąsiedztwie 
dwa kopyta szewskie (poziom VIII) i dalsze ścinki na są-
siednich moszczeniach (12/67 i 13/67) i odcinku drogi 
(17/58, poziom XII)85.

Wydaje się, że głównym centrum grodowej produkcji 
szewskiej było sąsiedztwo ulicy północnej, bowiem tu 
znajdowano największe koncentracje skórzanych ścin-
ków i wyrobów oraz narzędzi produkcji. Już od 2. połowy 
XIII wieku produkcja odbywała się w domu mieszkalnym 
(41/28/XIII), sąsiadującym z warsztatem wyrobów me-
talowych (43/27), następnie w domu (36/27) stojącym 
u zbiegu ulic centralnej i północnej. Podobnie było po 
przeciwnej stronie tej ulicy, w chatach, gdzie wyroby 
ze skóry powstawały obok produktów z metalu (32/17 

81  Mierosławski 1995b: Poziom IV-VI (M.M. 66-68). Zabudowanie 
gospodarcze 43/27/XIII, otwarte ku bramie, bez pieca z podłogą, do-
stawione do ściany domu 41/27/XIII.
82  Mierosławski 1995b: Poziom VI-X (M.M. 79/80). Chata: 32/17/
XIII. W chacie mieszkalnej magazynowe przyziemie z podłogą. Poziom 
XI-XV (M.M. 78) Chata 1/17/XIII. W chacie mieszkalnej magazynowe 
przyziemie z podłogą.
83  Mierosławski 1995b: Poziom O (M.M. 63). Chata 61/27/XIII. Pię-
trowa, z gospodarczym przyziemiem z podłogą i bez pieca.
84  Mierosławski 1995b: Poziom II-V (M.M. 191-2). Chata 49/67/XII. 
Przyziemie ze źle wykonaną podłogą, bez pieca i drzwi. W podcieniu, 
przebudowanym na sień, piec warsztatowy, który ogrzewał sąsiednie 
pomieszczenie. Poziom VI A, B (M.M. 184). Samodzielne zabudowanie 
gospodarcze (43/67/XII) albo z zadaszoną zagrodą.
85  Mierosławski 1995b: Poziom VIIIA-XIIA (M.M. 172). Chata 19/67/
XII. Niewielkie, parterowe zabudowanie gospodarcze albo przyziemie 
piętrowej chaty. Poziom XII-XIV (M.M. 165). Chata 5/67/XII. Samo-
dzielne, parterowe zabudowanie gospodarcze z podłogą lub przyzie-
mie /podkleć niewielkiej, piętrowej chaty. 
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i 1/17)86. Od przełomu 1. i 2. ćwierci XIV wieku duże cen-
trum produkcji szewskiej musiało znajdować się w cha-
tach otaczających zaułek 22/26 (poziom IX-XI), na zakrę-
cie drogi północnej, bo znaleziono tu kilkaset (ponad 350) 
fragmentów skóry. Potem niewiele mniejsza produkcja 
wróciła ku bramie, sądząc po ilości odpadów i wyrobach, 
a także kopycie znalezionych wewnątrz i w bezpośred-
nim otoczeniu zespołu chat, użytkowanego w końcowym 
okresie grodu, ostatniego z serii kilku wielopomieszcze-
niowych zespołów, budowanych przez wiele lat pomiędzy 
zbiegającymi się ulicami wschodnią i północną87.

Warsztat rogowniczy

W jednym przypadku, na podstawie znalezisk wielu pół-
produktów, wyrobów i odpadków z wytwórczości rogow-
niczej, możemy mówić o istnieniu warsztatu rogownicze-
go. Mieścił się przez prawie pół wieku (2. i 3. ćwierć XIV 
wieku) po zachodniej stronie środkowego odcinka ulicy 
wschodniej, w przyziemiu i otoczeniu małej, samodzielnej 
chaty. Kiedy w następstwie użytkowania poziom wokół 
domu podniósł się, wysokość drewnianej podłogi przyzie-
mia podwyższono, pokrywając ją glinianym klepiskiem88.

86  Mierosławski 1995b: Poziom V-VII (M.M. 66-68). Chata: 41/28/
XIII. Parterowe zabudowanie mieszkalne z klepiskiem i podwaliną pa-
leniska-pieca. Poziom VIII-X (M.M. 69). Chata: 36/27. Parterowa chata 
mieszkalna z klepiskiem i piecem oraz zabudowanie gospodarcze z 
moszczeniem. Ścinki wystąpiły także w omówionych wcześniej cha-
tach 32/17, (79/89) i 1/17 (78) poz. XIA-XVB, koniec 1., 2. i 3. ćwierć 
XIV wieku). Jednak największe ilości ścinków pochodzą z samej dro-
gi i jej południowych zaułków (12/27, XIIB, 2. ćwierć XIV wieku), co 
świadczy o wyrzucaniu odpadów lub produkowaniu przedmiotów 
skórzanych przed chatami. 
87  Mierosławski 1995b: Poziom XII-XV (M.M. 103-106). Zespół 
dwóch budynków: północnego zabudowania gospodarczego (22/28/
VIII), połączonego sienią (3/38/X) z podłogą i paleniskiem (wyłożonym 
małymi kamykami) razem z parterową chatą z klepiskiem i piecem 
(1/38/X).
88  Mierosławski 1995b: Poziom XII-XVI (M.M. 156-7). Chata: 10/57/
IX. Przyziemie samodzielnej chaty z drewnianą podłogą, bez pieca 
oraz moszczony podcień.

Nie dysponujemy jeszcze pełnym obrazem życia w gro-
dzie. O handlu czy obecności obcej ludności możemy mó-
wić tylko na podstawie takich znalezisk jak wagi jubiler-
skie (MRP/A/2246, 2247), rogowy rylec do pisania wraz 
ze skrzyneczką do jego przechowywania (MRP/A/2265 
i 83), medalion odlany z cyny – zawieszka pielgrzymia 
(MRP/A/2238), szarfa jedwabna (MRP/A/2204), pugi-
nał „nerkowy” (MRP/A/2253), głowica buławy (MRP/
A/2255), przęśliki i osełki z różowego łupku wołyńskiego 
(MRP/A/1575, 2234, 2235, 2470), świadczące o korzy-
staniu z dalekosiężnej wymiany handlowej oraz o obec-
ności kupców, pielgrzymów czy fachowców ściągniętych 
do centrum kasztelanii biskupiej. Byli wśród nich cieśle 
z zachodu, dobrze znający konstrukcję ramową, którzy 
wybudowali prawdopodobnie pierwszy dwór biskupi, 
a przy okazji małe zabudowanie gospodarcze, czy też lu-
dzie szyjący i noszący chodaki, wykonywane w tym czasie 
już tylko na Rusi89. 

Wydaje się, że są podstawy, aby uznać rozwijający 
się od 2. ćwierci XIII wieku ośrodek pułtuski w formie 
drewnianego grodu za proto-miasto. Centrum pułtuskiej 
kasztelanii biskupiej wytworzyło potencjał, który umoż-
liwił w 4. ćwierci XIV wieku, po pożarze zabudowań gro-
dowych, budowę w sąsiedztwie nowego, jeszcze drew-
nianego miasta lokacyjnego, ale już z regularną siatką 
zabudowy i centralnym rynkiem oraz przestrzenią dla 
dalszego rozwoju, co udało się tak niewielu starszym i po-
tężniejszym ośrodkom grodowym na Mazowszu. Może 
więc było uzasadnienie dla świętowania 750-rocznicy 
jego „miejskości”, choć jej obraz w roku 1257 znacznie 
odbiegał od tego, co mógł mieć na myśli Wincenty Hipo-
lit Gawarecki, rozważając hipotezę o trzynastowiecznym 
mieście w Pułtusku. 

89  Stabrowska 2005: 25; Blusiewicz 2003: 58.
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Ryc. 1. Daty bezwzględne uzyskane z prób dendrochronologicznych (*nr próby/rok) z wykopu XIII, naniesione na schematycz-
ny wykres, pokazujący relacje pomiędzy poziomami moszczeń (0-XVI) drogi wschodniej (A – poziom legarów; B – poziom mosz-
czenia) a obiektami zabudowy grodowej oraz poziomami moszczeń dróg północnej (D) i centralnej (J), odsłoniętymi w wykopie 
XIII (Ch – chata; G – zabudowanie gospodarcze; D – droga; P – przedsionek; M – moszczenie) (oprac. M. Mierosławski i D. Stabrow-
ska)
Fig. 1.  Absolute dates from dendrochronological samples (*sample number/year) from Trench XIII, inserted in schematic 
graph showing relations between levels laid down with wood (0-XVI) of eastern road (A – level of joists; B – level of wood), stron-
ghold buildings and levels laid down with wood of northern (D) and central (J) roads, uncovered in Trench XIII (Ch – hut; G – utility 
structures; D – road; P – vestibule; M – level laid down with wood) (elaborated by M. Mierosławski and D. Stabrowska)
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Ryc. 2. Nasielsk. Plan tachimetryczny grodziska (za: Grodziska 1976: 84)
Fig. 2. Nasielsk. Plan of the stronghold (after: Grodziska 1976: 84)

Ryc. 3. Serock. Plan tachimetryczny grodziska (za: Grodziska 1976: 121); naczynia gliniane (za: Zawadzka-Antosik 1968: 364, ryc. 6)
Fig. 3. Serock. Plan of the stronghold (after: Grodziska 1976: 121); clay vessels (after: Zawadzka-Antosik 1968: 364, fig. 6)
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Ryc. 4. Święck Strumiany. Plan sytuacyjno-wysokościowy stanowiska oraz naczynia gliniane (za: Jaskanis 2008: 140, ryc. 16 i foto) 
Fig. 4. Święck Strumiany. Situational-elevation plan and clay vessels (after: Jaskanis 2008: 140, fig. 16 and photo)

Ryc. 5. Święck Strumiany. Nekropola święcka ze śladami budowli sakralnej i ogrodzenia oraz rekonstrukcja kościoła (za: Ja-
skanis 2008: ryc. 40-41)
Fig. 5. Święck Strumiany. Cemetery with sacral building traces and fence and church reconstruction (after: Jaskanis 2008: 
fig. 40-41)
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Ryc. 8. Zasięg XII-wiecznej osady otwartej na wyspie pułtuskiej (za: Pela 1992: 356, ryc. 7);  półziemianki oraz relikty pierw-
szego kościoła (1, 2, 4 – fot. W. Pela); naczynie z osady z XII wieku w zbiorach Muzeum Regionalnego w Pułtusku (3 – fot. D. Sta-
browska)
Fig. 8. Range of open site from the 12th century on the Pułtusk island (after: Pela 1992: 356, fig. 7); sunken houses and rema-
ins of the first church (1, 2, 4 – photo by W. Pela); pottery from the site from the 12th century in Płock Regional Museum collec-
tion (3 – photo by D. Stabrowska)
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Ryc. 10. Wczesnośredniowieczne grody i średniowieczne miasta Mazowsza (IX-XIV wiek): 1 – grody; 2 – ważniejsze gro-
dy, przy których do końca XIV wieku lokowano miasta i daty ich lokacji; 3 – miasta lokacyjne (za: Dulinicz 2001: 23, ryc. 3; 
oprac. D. Stabrowska)
Fig. 10. Early Medieval strongholds and Medieval towns of Masovia (9th-14th centuries): 1 – strongholds; 2 – more important 
strongholds, till the end of the 14th century towns were located near them; 3 – chartered towns (after: Dulinicz 2001: 23, fig. 3; 
elaborated by D. Stabrowska)
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An early town on the Pułtusk island,  
Anno Domini 1257

Summary

There were two Pułtusk Charters, but only the second one of 
1405 survived and answers a stage of town’s development 
beginning with its rebuilding (in the middle of Pułtusk island) 
after the Lithuanian ride of 1368. The stage corresponds to 
so-called “legal-topographical” definition of towns’ develop-
ment by J. Piekalski which describes the structure as having 
the communitas et consules, a plan of regular plots with 
houses surrounding a rectangular market place (where farm-
ers markets and fairs were hold). Its craft and trade economy 
(organized in guilds) let the differentiation of the community, 
as well as gave the Płock’s bishops (its owners) the means 
to develop its ideological functions, architecture and art. The 
first of the Pułtusk’s Charters is known only as a duplicate 
made out in 1380.

The latest historic and archaeological studies indicate that 
the original document must have been issued around 1368 
following the burning of a centre of Pułtusk castellany, the 
stronghold territorial institution of management of episcopal 
properties of special status. In the organisation of the diocese’s 
lands (begun just after its setting-up in 1076), and creation of 
the property of bishops’ holdings of great significance were the 
estate complexes known in the written sources from the early 
thirteenth century by the term castellania episcopalis (eccle-
siae). At the time there were already four castellanies made up 
two-thirds of the bishop’s possessions.

Probably the first to create and lying the furthest to the east 
was the Święck castellany (42 settlements). Its centre was es-
tablished in an older stronghold (dendro-date 914), adapted 
to new tasks by building a church and a large inhumation cem-
etery, among other facilities. Then there were Brańsk and Brok 
castellanies both with 29 settlements and set up on the bank of 
the Bug river, but their seats have not been found yet. The ter-

ritories of these estates were not large or densely populated, 
and it is assumed their main income came from the fares of 
traders’ caravans on the Bug River route, which from the tenth 
century was the main trail leading from Kiev, through Płock to 
the Baltic Sea. The largest and last founded (at the early twelfth 
century) was the Pułtusk castellany (63 settlements on both 
banks of the Narew River). As archaeological traces show its 
first seat (in the island’s southern part) was in an open, agricul-
tural settlement of sunken-floored huts with inhabitants rearing 
cattle and using pottery typical for Masovia stronghold centres 
of this period. At the end of this century the parish in Pułtusk 
was established, and followed by the building of a church en-
closed by a cemetery.

In the early thirteenth century all the castellanies and their 
seats suffered destruction from the Prussian and Jatvingians in-
vasions, which caused the depopulation of huge areas of north-
east Masovia. In the time of rebuilding of eastern bishopric the 
economic significance of Pułtusk castellany is growing, as being 
the largest and situated the closest to Płock. Bishop (1227-32) 
Gunter’s decision to build (ca 1230) a new centre on the place 
of burned and abandoned settlement on the island, and to 
bring new settlers from wasted eastern areas is confirmed by 
both archaeological sources and documents. This new multi-
purpose seat presents features marking settlements, which ac-
cording to the other „social-economic” definition by J. Piekalski 
are defined as early towns (pre-towns), the phase between 
strongholds and chartered towns. Pułtusk centre meets crite-
rions distinctive of the early town with its planed-out buildings 
and agrarian-trade economy, as well as being an administrative 
centre of the estate complex and fulfilling religious assignments 
and at the same time military tasks, thanks to which it has been 
existing for 140 years until 1368, when it got destroyed.
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1. Wstęp

Radomski zespół osadniczy składa się z grodziska poło-
żonego w zachodniej części miasta, na prawym brzegu 
rzeki Mlecznej, oraz otaczającego je kompleksu osad 
otwartych i cmentarzysk o różnej funkcji i chronologii. 
Grodzisko „Piotrówka”, oznaczone jako stanowisko nr 1, 
ma plan owalny, zbliżony do regularnego okręgu, o śred-
nicy 135-140 metrów i powierzchnię około 1,5 hekta-
ra. Obecna wysokość wałów wynosi około 4-6 metrów 
w stosunku do powierzchni terenu w otoczeniu. W cen-
tralnej części grodziska czytelne jest niewielkie wzniesie-
nie, także o planie kolistym. Zarówno wały, jak i teren 
w ich obrębie jest obecnie silnie przekształcony – czytel-
ne są ślady niwelacji stoków wałów, zwłaszcza w części 
południowej i wschodniej, na koronie wałów widoczne 
są rowy strzeleckie z okresu I i II wojny światowej. Na 
zachód od grodziska, na obu brzegach obecnego koryta 
Mlecznej, znajduje się stanowisko nr 2 – osada otwarta 
o powierzchni około 5 ha. Kolejna osada – stanowisko nr 
3 – położona jest na wschód od grodziska, na tzw. Sta-
rym Mieście, wokół kościoła św. Wacława. Bezpośrednio 
od południa sąsiaduje z nią stanowisko nr 4 – XI-wieczne 
cmentarzysko rzędowe, ulokowane na miejscu starszej 
osady. Ostatnim elementem omawianego zespołu jest 
stanowisko nr 6, uznawane za miejsce wytopu żelaza 
bądź osadę o charakterze produkcyjnym (ryc. 1).

Cały ten zespół funkcjonował nieprzerwanie – wedle 
naszego obecnego stanu wiedzy – między IX a połową 
XIV wieku. Około 1350 roku Kazimierz Wielki wydał przy-
wilej lokacyjny dla „nowego” Radomia, położonego około 
1,5 kilometra na północny zachód od grodu. W przeciągu 
kilku lat dotychczasowe centrum wyludniło się, a miejsce, 
na którym rozwijał się wczesnośredniowieczny Radom 
zmieniło swoją funkcję – nad Mleczną powstały stawy 
rybne, młyny i garbarnie, wokół kościoła św. Wacława 
wegetowało luźno zabudowane przedmieście, a teren 
samego grodu przez większość czasu pozostawał niezago-
spodarowany1. Splot tych czynników zaważył na fakcie, że 
wczesnośredniowieczny zespół osadniczy wokół grodziska 
na Piotrówce przetrwał w stanie niemal nienaruszonym 

1  Kalinowski 1979: 45n; Kupisz 2009: 12n.

do dnia dzisiejszego. Stan zachowania całego zespołu czy-
ni zeń stanowisko wręcz modelowe dla studiów nad roz-
wojem ośrodków grodowych państwa piastowskiego. 

2. Historia i stan badań,  
źródła archeologiczne i historyczne,  
dotychczasowe interpretacje

Radom, podobnie jak wiele innych ośrodków administra-
cyjnych monarchii wczesnopiastowskiej, posiada stosun-
kowo późne poświadczenie źródłowe. Po raz pierwszy 
– i to pośrednio – wspomniany jest w bulli protekcyjnej 
papieża Hadriana IV dla biskupstwa wrocławskiego, wy-
stawionej w 1155 roku2. Radom pojawia się także w po-
twierdzeniu dóbr opactwa benedyktynów w Sieciecho-
wie wystawionym w 1252 roku3. Wzmianka ta jest o tyle 
istotna, że zapis o nadaniu wsi Sadlow circa Radom ad 
sanctum petrum stał się podstawą do odnoszenia funda-
cji znanej z późniejszych źródeł kaplicy św. Piotra do okre-
su wczesnego średniowiecza i utożsamiania jej z kościo-
łem grodowym. Kolejne informacje o kościołach Radomia 
przedlokacyjnego czerpiemy dopiero z Liber Beneficiorum 
Długosza. Zwraca tu uwagę wzmianka o przekazaniu pa-
tronatu nad kościołem parafialnym w Starym Radomiu 
kolegiacie kieleckiej, a także informacja o przekazaniu 
w 1222 roku, bliżej nieokreślonej kaplicy w Radomiu be-
nedyktynom z Sieciechowa4. Na XIII wiek datowana jest 
także pierwsza lokacja miejska. Dotyczące jej informacje 
są jednak wyjątkowo nikłe i pośrednie. Ich źródłem są 
dokumenty wydane w latach 1350-1364 przez Kazimierza 
Wielkiego, a dotyczące sprzedaży wójtostwa w Starym 
Radomiu i przeniesieniu nowego miasta z prawa średz-
kiego na magdeburskie5.

Pomimo tak niewielkiego zasobu źródeł problematyka 
wczesnośredniowiecznego Radomia przyciągała uwagę 
historyków. Zainteresowania badaczy koncentrowały się 
przede wszystkim na kwestii pogranicznego położenia 

2  CDS I, nr 35.
3  KDKK I, nr 34.
4  LB I: 443; LB III: 261.
5  Wyrozumska 1961: 97n; Kalinowski 1979: 45n; Kupisz 2009: 12n.
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grodu między Małopolską i Mazowszem6. Zagadnienia 
przynależności terytorialnej Radomia, zarówno w okresie 
przed-, jak i wczesnopaństwowym i jego roli jako ośrodka 
administracyjnego były przedmiotem wielu studiów. Na 
odległe początki miasta wskazywali radomscy regionali-
ści – autorzy pierwszych monografii dziejów Radomia7. 
Zarówno jednak proponowane przez nich daty powstania 
grodu, czy odnoszenie do wczesnego średniowiecza po-
szczególnych fundacji kościelnych, wynikało w znacznej 
mierze z przesłanek intuicyjnych i niepopartej źródłami 
tradycji lokalnej. Pierwszą naukową monografię regionu 
opracował Karol Potkański. On też wskazał na specyfikę 
ziemi radomskiej jako pogranicza między północną Mało-
polską i południowym Mazowszem, a strefę krzyżowania 
się wpływów z omawianych regionów lokalizował wła-
śnie w okolicach Radomia. Wskazywał też na szczególny 
charakter ośrodka radomskiego, położonego na obrzeżu 
wielkich kompleksów leśnych i organizującego ich eksplo-
atację8. Nakreślony przez Potkańskiego kierunek rozwija-
ny był przez kolejnych badaczy. Stanisław Arnold odnosił 

6  Wilczyńska 1967: 105n.
7  Gacki 1855: 242-246; Luboński 1907: 7-12.
8  Potkański 1922: 124n.

specyfikę ziemi radomskiej do okresu przedpaństwowego 
i postulował istnienie odrębnego plemienia „Radomian”, 
oddzielonego od reszty Małopolski pasmem Gór Świę-
tokrzyskich9. Jan Natanson-Leski wskazywał z kolei na 
ścisłe związki ziemi radomskiej z Sandomierszczyzną10. 
Odmienne stanowisko zajął Stanisław Zajączkowski, który 
postulował sięgające czasów „plemiennych” związki ziemi 
radomskiej z Mazowszem11. Z kolei Henryk Łowmiański, 
głównie na podstawie analizy źródeł toponomastycznych, 
opowiadał się za przynależnością regionu do Chorwacji 
zakarpackiej, utożsamianej przez niego z późniejszym za-
sięgiem dzielnicy krakowsko-sandomierskiej12.

Niewielkie zainteresowanie badaczy budziła natomiast 
kwestia powstania i rozwoju radomskiego zespołu osadni-
czego. Większość prac dotyczących tego zagadnienia po-
wtarzała ustalenia lokalnych historyków – regionalistów, 
bądź – często w sposób wybiórczy – powielała informa-

9  Arnold 1927: 111n.
10  Natanson-Leski 1953: 205n.
11  Zajączkowski 1962: 96n.
12  Łowmiański 1963: 185n.

Ryc. 1. Lokalizacja elementów wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Radomiu: st. 1 – grodzisko „Piotrówka”, st. 
2, 3, 6 – osady otwarte, st. 4 – osada i cmentarzysko (oprac. M. Trzeciecki)
Fig. 1. Localisation of components of the Early Medieval settlement complex in Radom: site 1 – “Piotrówka” stronghold; site 2, 
3, 6 – settlements; site 4 – settlement and cemetery (elaborated by M. Trzeciecki)
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cje zawarte w sprawozdaniach z badań archeologicznych 
prowadzonych w Radomiu w latach 60. XX wieku13.

Osobno omówić należy powstałą w 1952 roku pierw-
szą próbę archeologicznej monografii ziemi radomskiej. 
Jerzy Gąssowski podjął analizę dostępnych wówczas źró-
deł archeologicznych i onomastycznych. Opierając się 
przede wszystkim na analizie materiałów z cmentarzysk 
wskazywał na pograniczny i peryferyjny charakter Rado-
mia. Jednocześnie opowiedział się za jego stosunkowo 
wczesnym związkiem z południowym Mazowszem14.

Pierwsze badania powierzchniowe na terenie radom-
skiego zespołu osadniczego przeprowadzono na początku 
XX wieku, a kolejne w okresie międzywojennym. W ich 
wyniku ustalono wczesnośredniowieczną metrykę grodzi-
ska na Piotrówce i postulowano jego związek ze znaną 
z XIII-wiecznych źródeł siedzibą kasztelanów. Zwracano 
także uwagę na konieczność systematycznych badań 
grodziska, zwłaszcza w związku z jego postępującą de-
gradacją, będącą wynikiem systematycznego wybierania 
ziemi do osuszania bagien w dolinie rzeki Mlecznej. War-
to także wspomnieć o odkryciu w latach 20. XX wieku 
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska rzędowego na 
stanowisku 415.

Systematyczne badania nad początkami Radomia pod-
jęto dopiero w 1959 roku. Wykopaliska realizowane były 
przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, pracami 
w terenie kierowała mgr Ewa Kierzkowska-Kalinowska. 
W ich trakcie rozpoznano grodzisko i zespół osad otwar-
tych w dolinie rzeki Mlecznej (stanowiska 1, 2, 6), prowa-
dzono też prace wokół kościoła św. Wacława (stanowisko 
3) i na terenie wczesnośredniowiecznego cmentarzyska 
(stanowisko 4). Pracom wykopaliskowym towarzyszyły 
także badania historyczne, które zaowocowały wnikliwym 
studium przekształceń przestrzennych miasta. Już wów-
czas pojawiła się koncepcja zagospodarowania terenów 
sąsiadujących z grodziskiem i utworzenia tam rezerwatu 
archeologicznego. Niestety, wraz z zakończeniem akcji 
milenijnej badania przerwano, a ich wyniki nie doczekały 
się opracowania o charakterze monograficznym16.

W latach późniejszych aktywność archeologów ograni-
czała się przede wszystkim do nadzorów archeologicznych 
nad pracami przy kolektorach kanalizacyjnych i przewo-
dach gazowych zakładanych w dolinie Mlecznej. Wyróż-
niają się wśród nich badania wykopaliskowe prowadzone 
przez PAK PKZ na stanowisku 2 i badania archeologiczno-
architektoniczne kościoła św. Wacława17. W latach 80. XX 
wieku rozpoczęto także trwające do dziś badania miasta 
lokacyjnego, związane przede wszystkim z inwestycjami 

13  Kalinowski 1979: 45-49; Witkowski 1961: 21-22, 1967: 127-128.
14  Gąssowski 1952: 75n.
15  Gąssowski 1950: 128-129; Kierzkowska-Kalinowska 1967: 207-

209; Fuglewicz 2008: 12.
16  Kierzkowska-Kalinowska 1967: 119n., 1970: 37n., 1973; Cieślak-
Kopyt et al. 2004: 108-122; Skubicha 2010: 106-112 – tam dalsza li-
teratura.
17  Kalinowski i Kierzkowska 1968: 327n.; Ćwiertak 1982.

czynionymi na jego terenie18. Podobnie, jak w przypadku 
wykopalisk z lat 60.-70. XX wieku, wyniki większości oma-
wianych prac pozostają nieopublikowane.

Nowy etap w historii badań nad początkami Radomia 
stanowi program badawczy realizowany od 2009 roku 
przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w porozumieniu 
z urzędem Miasta i Gminy Radom. Jest to przedsięwzięcie 
stanowiące część przygotowywanego projektu zagospo-
darowania doliny Mlecznej, którego elementem ma być 
park kulturowy obejmujący teren wczesnośredniowiecz-
nego zespołu osadniczego. Realizowany w Radomiu pro-
gram badawczy obejmuje trzy główne nurty aktywności. 
Jego podstawowym elementem są badania wykopalisko-
we, których celem jest zweryfikowanie danych pozyska-
nych w trakcie wcześniejszych prac, rozpoznanie stanu 
zachowania poszczególnych stanowisk i uzyskanie da-
nych do rekonstrukcji chronologii i charakteru przemian 
przestrzennych osadnictwa nad Mleczną, poczynając 
od pierwszych czytelnych w źródłach archeologicznych 
śladów obecności człowieka, a kończąc na czasach nam 
współczesnych19. Pracom „w terenie” towarzyszy kwe-
renda materiałów i dokumentacji z badań „milenijnych”. 
Równolegle prowadzone są badania paleogeograficzne, 
których celem jest odtworzenie przemian geomorfologii 
doliny rzeki, pozyskanie danych do rekonstrukcji jej pier-
wotnego wyglądu i szaty roślinnej oraz określenie cha-
rakteru i stopnia antropopresji na przestrzeni ostatniego 
1000 lat. Ostatnim elementem są studia i kwerendy hi-
storyczne zmierzające do odtworzenia sposobu wykorzy-
stania tego terenu w średniowieczu i czasach nowożyt-
nych, kiedy stanowił on zaplecze gospodarcze dla miasta 
lokacyjnego.

Dotychczasowa wiedza o kształtowaniu się radom-
skiego zespołu osadniczego opiera się w znacznym stop-
niu na wynikach badań archeologicznych prowadzonych 
w latach 60. i 70. XX wieku, konfrontowanych z nielicz-
nymi źródłami historycznymi. Zdaniem autorów badań 
początki osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dolinie 
Mlecznej można datować na schyłek VIII, a pewniej na 
IX wiek. Z tym okresem wiązano najstarsze fazy osady 
otwartej na stanowisku 2. Osadnictwo miało charakter 
rozproszony, zajmowało wyniesione kępy na dnie doli-
ny rzeki. Odsłonięto dobrze zachowane ślady zrębowych 
budynków mieszkalnych i plecionkowej zabudowy go-
spodarczej. Na przełomie IX i X wieku, na skutek pod-
niesienia się poziomu wód osada przeniesiona została 
na krawędź doliny, na stanowisko nr 4. Odsłonięto tam 
pozostałości co najmniej 7 półziemianek o wymiarach 
około 4 x 5 metrów, z kamiennymi paleniskami sytu-
owanymi w północno-wschodnim narożniku. Osada ta 
miała funkcjonować do końca X wieku, po czym na jej 
miejscu powstało cmentarzysko szkieletowe. Kolejna re-

18  Kajzer i Lechowicz 2001: 12n.
19  Badania wykopaliskowe realizowane są przez IAE PAN przy 
współpracy kadry i studentów Instytutu Archeologii UW oraz Insty-
tutu Archeologii UKSW.



184 ArchAeologicA Hereditas • 4

Maciej Trzeciecki

organizacja osadnictwa miała wiązać się z budową grodu 
na Piotrówce i utworzeniem jego zaplecza osadniczego. 
Powstanie grodu datowano na schyłek X wieku, a re-
konstruowano go jako niewielkie założenie obejmujące 
jedynie centralną część wzgórza, w przeciągu XI wieku 
znacznie poszerzone. Na zaplecze osadnicze grodu skła-
dać się miały: ponownie zasiedlone stanowisko 2, tzw. 
osada hutnicza na stanowisku 6, tzw. osada targowa na 
stanowisku 3 oraz dwa cmentarzyska – starsze na miejscu 
wspomnianej wyżej osady na stanowisku 4 oraz młodsze, 
XII-XIII-wieczne, wokół kościoła św. Wacława. W tej po-
staci radomski zespół osadniczy miał przetrwać do czasu 
lokacji miasta20.

Przedstawiony powyżej schemat rozwoju przestrzen-
nego przedlokacyjnego Radomia zdążył już utrwalić się 
w literaturze przedmiotu21. Należy jednak podkreślić, że 
został on skonstruowany jedynie na podstawie obser-
wacji czynionych „w terenie” i nigdy nie został poddany 
weryfikacji w toku analiz materiałów. Poza zaintereso-
waniem badaczy pozostawały też kwestie miejsca grodu 
radomskiego w administracyjnej strukturze monarchii 
piastowskiej oraz podnoszone przez historyków kwestie 
najwcześniejszej, przedpaństwowej przynależności tery-
torialnej Radomia. Dopiero wznowione ostatnio badania 
grodu dostarczyły danych otwierających na nowo dysku-
sję nad początkami i rozwojem przestrzennym średnio-
wiecznego Radomia. 

3. Grodzisko

W latach 1959-1974 na terenie grodziska (stanowisko 1) 
przebadano obszar o łącznej powierzchni 5 arów. W wy-
kopie nr 1, położonym w północno-zachodniej części 
grodziska, rozpoznano stratygrafię terenu położonego 
w obrębie majdanu. Wykopy nr 2 i 4 przecięły wały gro-
du, z kolei wykop nr 3 miał ustalić czy gród otaczała fosa 
(ryc. 2). Najważniejszym ustaleniem poczynionym w trak-
cie relacjonowanych badań była teza o prawie całkowi-
tym zniszczeniu nawarstwień wczesnośredniowiecznych 
we wnętrzu grodziska. Miało do tego doprowadzić inten-
sywne użytkowanie tego terenu w późnym średniowieczu 
i w czasach nowożytnych.

Budowę grodu autorka badań datowała – przede 
wszystkim na podstawie przesłanek intuicyjnych – na 2. 
połowę X wieku. W pierwszej fazie wał miał otaczać jedy-
nie centralną część obecnego grodziska, a jego reliktami 
miały być konstrukcje drewniane rejestrowane na stropie 
calca w wykopach nr 1 i 2. Ten najstarszy wał o szerokości 
3-4 m poprzedzać miała fosa. W 1. połowie XI wieku wał 
ten został zniwelowany i zastąpiony nowym pierścieniem 
fortyfikacji, biegnącym wzdłuż obecnej krawędzi grodzi-
ska. Nowy wał wzniesiono w konstrukcji przekładkowej, 

20  Kierzkowska-Kalinowska 1967: 119n., 1970: 46-68.
21  Cieślak-Kopyt et al. 1994: 110-112; Fuglewicz 2008: 13-14; Kupisz 
2009: 6-11; Skubicha 2010: 106n.

a jego pozostałością miał być nasyp tzw. przekładki we-
wnętrznej w wykopie nr 4. Z kolejną fazą budowy miała 
być związana tzw. przekładka zewnętrzna, dodatkowo 
wzmocniona od zewnątrz skośną skarpą ziemną. Pusta 
przestrzeń między przekładką wewnętrzną i zewnętrz-
ną miała zostać wypełniona ziemią i kamieniami. Po 
tej rozbudowie wał miał osiągnąć u podstawy średnicę 
około 11 m, a wysokość – do 8 m. Od zewnątrz otaczać 
go miała fosa, w nieokreślonym czasie wzmocniona od 
strony lica wału rzędem drewnianych izbic wypełnionych 
piaskiem i kamieniami. Przez cały okres istnienia grodu 
funkcjonować też miała tzw. fosa wewnętrzna, otaczająca 
najstarszy, X-wieczny gródek. Jedynym śladem wczesno-
średniowiecznej zabudowy wnętrza grodu była lejowata 
w przekroju jama odsłonięta w sąsiedztwie wału w wyko-
pie nr 4. Początkowo z okresem tym autorka badań wią-
zała część najstarszych poziomów użytkowych wnętrza 
grodu badanych w wykopie nr 1 i 4, ostatecznie jednak 
skłoniła się do uznania owych warstw za późnośrednio-
wieczne niwelacje.

Kolejne etapy użytkowania terenu grodziska datowa-
no już na późne średniowiecze i okres nowożytny. W XI-
V-XV wieku na majdanie funkcjonować miała tzw. osada 
hutnicza. Autorka badań wiązała z nią pozostałości co 
najmniej trzech budynków szkieletowych oraz towarzy-
szące im kamienno-gliniane piece, przeznaczone ponoć 
do wytopu żelaza. W tym okresie zasypaniu miała ulec 
tzw. fosa wewnętrzna. U schyłku XVIII wieku na terenie 
grodziska umieszczono cmentarz miejski, funkcjonujący 
w latach 1790-1811. Liczne wkopy grobowe przyczynić 
się miały do destrukcji nawarstwień ze starszych epok. 
Kolejny etap niszczenia grodziska obejmował XIX i XX 
wiek. Związany miał być z budową prochowni, kolejnymi 
niwelacjami wyrównującymi teren wewnątrz wałów oraz 
wybieraniem ziemi dla zasypania otaczających grodzisko 
bagien22.

Przedstawiona powyżej interpretacja budzi jednak 
uzasadnione wątpliwości. Dotyczą one przede wszystkim 
wyglądu grodu w najstarszej fazie. Analiza dokumenta-
cji z badań wskazuje, że rekonstruowanie niewielkiego 
gródka na podstawie enigmatycznych śladów słupów 
drewnianych odkrytych w centralnej części grodziska 
jest wysoce hipotetyczne. Wątpliwa jest kwestia ist-
nienia tzw. fosy wewnętrznej. Jej jedynym śladem jest 
wyraźne zagłębienie terenu uchwycone w wykopie nr 2, 
nie zarejestrowano jej w wykopie nr 1 i 4, gdzie z kolei 
odnotowano warstwy i obiekty datowane na wczesne 
średniowiecze.

Równie kontrowersyjne są propozycje rekonstrukcji 
technik budowy wału tzw. młodszego lub zewnętrznego. 
Przyjęta przez autorkę badań teza o wzniesieniu na po-
czątku tzw. przekładki wewnętrznej, następnie w odległo-
ści około 5 m od niej przekładki zewnętrznej i stopniowym 
wypełnianiu pustej przestrzeni pomiędzy nimi nie znaj-
duje potwierdzenia w dokumentacji polowej. Rejestruje 

22  Kierzkowska-Kalinowska 1970: 24n., 1973.
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ona sekwencję warstw, którą można interpretować jako 
pozostałość wału wzniesionego w konstrukcji skrzyniowej 
od wewnątrz i zewnątrz stabilizowanego nasypami w kon-
strukcji przekładkowej, wzniesionymi w ramach tej samej 
akcji budowlanej bądź dodanymi w trakcie późniejszych 
faz rozbudowy fortyfikacji. Brak szczegółowych opisów 
rejestrowanej podczas badań sekwencji stratygraficznej 
uniemożliwia rozstrzygnięcie tej kwestii i przedstawienie 
wiarygodnej rekonstrukcji wyglądu wału zarówno w fa-
zie najstarszej, jak i w kolejnych fazach jego rozbudowy. 
Najprawdopodobniej słuszne jest łączenie konstrukcji 
drewnianych uznanych za wewnętrzne lico fosy z młod-
szą fazą/fazami rozbudowy fortyfikacji. Wątpliwości bu-
dzi natomiast ich interpretacja. Należy tu zaznaczyć, że 
w trakcie badań w wykopach nr 3 i 4 nie natrafiono na 
jakiekolwiek ślady fosy otaczającej gród. Teza o jej istnie-
niu pojawiła się po zakończeniu badań terenowych.

Wątpliwości budzi także datowanie zarówno hipote-
tycznego wału „wewnętrznego”, jak i „zewnętrznego”. 

Teza o budowie najstarszych fortyfikacji po połowie 
X wieku nie została poparta analizą materiału zabytko-
wego, czy datowaniami radiowęglowymi. Nadto, w od-
niesieniu do wykopu nr 1 i 2 autorka badań wskazywała 
na całkowite zniszczenie nawarstwień starszych niż późne 
średniowiecze, co oznacza, że odsłonięte tam relikty są 
pozbawione kontekstu stratygraficznego umożliwiającego 
precyzyjne datowanie. Bardziej pewne są przesłanki do 
określenia daty budowy wału „zewnętrznego”. Z warstw 
„rozsypiska” zalegających na wewnętrznym stoku wału 
pozyskano XI-wieczne naśladownictwo monety węgier-
skiej, na ten okres można też datować ceramikę z jamy 
i warstw użytkowych wnętrza grodu. Trudno jednak na 
tej podstawie przesądzać o wzniesieniu wału przed lub 
po połowie XI wieku.

W świetle analiz dokumentacji z badań wątpliwa wy-
daje się też teza o całkowitym jakoby zniszczeniu warstw 
i obiektów wczesnośredniowiecznych. Sytuacja zareje-
strowana na profilach wykopu nr 2 i 4 wskazuje raczej na 

Ryc. 2. Grodzisko „Pio-
trówka” z lokalizacją miejsc 
badań wykopaliskowych 
(A – wykopy z lat 1959-1971, 
B – propozycje lokalizacji wy-
kopu nr 3/1963 na podstawie 
dokumentacji archiwalnej, 
C – wykopy badane w 2010 
roku): 1 – wykop 1/1959; 
2 – wykop 2/1961-1962; 3 – 
wykop 3/1963; 4 – wykop 
4/1968-1971; 5 – „wał”, wy-
kop 1/2010; 6 – „wał”, wykop 
2/2010; 7 – „majdan”, wykop 
1/2010; 8 – „majdan”, wykop 
2/2010 (oprac. M. Trzeciecki)
Fig. 2. „Piotrówka” 
stronghold with trenches (A – 
trenches from 1959-1971, 
B – probable localisation of 
3/1963 trench according to 
archival documentation, C – 
trenches excavated in 2010): 
1 – 1/1959 trench; 2 – 2/1961-
1962 trench; 3 – 3/1963 
trench; 4 – 4/1968-1971 
trench; 5 – “rampart”, 1/2010 
trench; 6 – “rampart”, 2/2010 
trench; 7 – “courtyard”, 
1/2010 trench; 8 – “court-
yard”, 2/2010 trench (elabo-
rated by M. Trzeciecki)



186 ArchAeologicA Hereditas • 4

Maciej Trzeciecki

sukcesywne podnoszenie terenu w obrębie wałów przez 
nadsypywanie kolejnych warstw ziemi. Trudne do weryfi-
kacji jest też wiązanie późnośredniowiecznych budynków 
i pieców z wytopem żelaza – na jednoznaczne ślady ta-
kiej produkcji w obrębie czy otoczeniu pieców nie natra-
fiono, a same obiekty można interpretować rozmaicie. 
Skala zniszczeń dokonanych w trakcie funkcjonowania tu 
cmentarza także wydaje się być mniejsza od postulowa-
nej – groby wkopane w calec rejestrowano jedynie w po-
bliżu centralnej części majdanu, gdzie teren wyraźnie się 
podnosi, na pozostałym obszarze wkopy grobowe sięgały 
jedynie późnośredniowiecznych niwelacji23.

Analiza wyników dotychczasowych badań nie stwa-
rza podstaw do wiarygodnego określenia daty budowy 
grodu, chronologii jego przekształceń przestrzennych, 
wyglądu fortyfikacji i organizacji zabudowy w jego wnę-
trzu. Dlatego też rozpoczęte w 2009 roku badania ra-
domskiego zespołu osadniczego skoncentrowano przede 
wszystkim na grodzisku. Po sporządzeniu ortofotomap 
i trójwymiarowego reliefu powierzchni przeprowadzono 
badania geofizyczne24. Ich wyniki potwierdziły z jednej 
strony znaczne przekształcenie powierzchni grodziska, 

23  Auch i Trzeciecki 2011: 42-43, 66-67.
24  Misiewicz 2011: 143n.

z drugiej zaś wskazały na możliwość istnienia dobrze za-
chowanych układów wielowarstwowych (ryc. 3). W 2010 
roku rozpoczęto badania wykopaliskowe. Za kwestię pod-
stawową uznano konieczność ustalenia chronologii budo-
wy fortyfikacji grodu, techniki budowy oraz ich wyglądu 
w kolejnych fazach. Drugim priorytetem badawczym było 
określenie stanu zachowania nawarstwień w centralnej, 
niebadanej wcześniej części majdanu.

Wykop przecinający wał (nr 1/2010) ulokowano w pół-
nocno-zachodniej części grodziska. Towarzyszył mu wy-
kop obejmujący strefę sąsiadującą bezpośrednio od ze-
wnątrz z wałem (nr 2/2010). Miał on rozstrzygnąć kwestię 
istnienia fosy wokół grodu. W wykopie nr 1 rejestrowa-
no przede wszystkim jednostki stratygraficzne związane 
z budową i kolejnymi fazami przebudowy, a następnie de-
strukcji drewniano-ziemnych fortyfikacji, rozpoznano też 
na niewielkim odcinku warstwy użytkowe wnętrza grodu 
oraz warstwy i obiekty związane z użytkowaniem terenu 
grodziska w późnym średniowieczu i okresie nowożyt-
nym. W wykopie nr 2 eksplorowano warstwy o genezie 
w znacznej mierze naturalnej, akumulujące na niezasie-
dlonym terenie sąsiadującym z wałami grodu. Większość 
warstw i obiektów stricte antropogenicznych związana 
była z zagospodarowaniem tego terenu w późnym okre-
sie nowożytnym i czasach współczesnych (ryc. 4).

Ryc. 3. Ortofotomapa grodziska z naniesionymi wynikami badań geomagnetycznych (oprac. K. Misiewicz)
Fig. 3. Ortophotomap of the stronghold with geomagnetic measurement results (elaborated by K. Misiewicz)
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Pierwsze ślady aktywności ludzkiej na badanym te-
renie związane są z budową wałów grodu. Pierwszym 
etapem prac przy wznoszeniu fortyfikacji była niwelacja 
terenu, w wyniku której zniszczeniu uległy warstwy hu-
musu pierwotnego. W stoku wzgórza wycięto poziome 
stopnie, w których posadowiono elementy konstrukcyjne 
podstawy wału. W tym samym czasie nieznacznie obni-
żono teren przed zewnętrzną krawędzią wału na odcinku 
około 15 m. Nie stwierdzono natomiast istnienia intencjo-
nalnie wykopanej fosy. Jej brak był najprawdopodobniej 
wynikiem warunków naturalnych w tej części stanowiska. 
Rejestrowane w wykopie nr 2 pokłady torfu wskazują, że 
w omawianym okresie teren otaczający wzgórze od stro-
ny północno-zachodniej był silnie podmokły i stanowił 
naturalną barierę chroniącą wał grodu.

Zasadniczą konstrukcję wału stanowiły dwa rzędy 
skrzyń drewnianych o boku równym około 2 metrów. 
Wnętrze izbic wypełniały warstwy silnie przemieszanego 
humusu i żółtego piasku. Bezpośrednio przed zewnętrzną 
ścianą znajdował się rząd pionowych pali, najprawdopo-
dobniej półokrąglaków, wbitych w podłoże i stabilizo-
wanych u podstawy poziomymi belkami – okrąglakami. 
Dodatkowe wzmocnienie od strony zewnętrznej stano-
wił skośny nasyp wykonany w konstrukcji przekładkowej 
u podstawy, stabilizowany poziomymi belkami ułożonymi 
równolegle do osi wału. Od strony wnętrza grodu ściana 
izbic wzmocniona była najprawdopodobniej pionowymi 
słupami zaopatrzonymi w skośnie ustawione zastrza-
ły (ryc. 5:1; 6). Z warstw budowlanych wału pozyskano 
znikomą ilość fragmentów ceramiki pozwalających na 
wstępne datowanie okresu budowy. Do czasu wykona-
nia analiz dendrochronologicznych z nielicznych zacho-
wanych drewnianych elementów konstrukcyjnych można 
jedynie stwierdzić, że najprawdopodobniej miało to miej-
sce po połowie X, a przed połową XI wieku. Niedługo po 
wzniesieniu wału dokonano jego pierwszej przebudowy. 
Do wewnętrznej ściany izbic dostawiono nasyp wzniesio-
ny w konstrukcji przekładkowej, w układzie analogicznym 
do nasypu przylegającego do ściany zewnętrznej. Miał on 
najprawdopodobniej stanowić bardziej solidne wzmoc-
nienie wewnętrznego lica wału (ryc. 5:2).

Kolejne przebudowy miały już charakter bardziej kom-
pleksowy. W trakcie pierwszej z nich zniwelowano koronę 
wału i na tak uzyskanej płaszczyźnie posadowiono sza-
niec wzniesiony w konstrukcji przekładkowej (ryc. 5:3). 
Na obecnym etapie badań można jedynie stwierdzić, że 
akcja ta miała miejsce w XII wieku. Następna przebudowa 
miała o wiele bardziej szeroki zakres. Prace rozpoczęto od 
zasypania zagłębienia terenu przed zewnętrznym licem 
wału. Następnie zniwelowano zewnętrzny nasyp prze-
kładkowy, ścinając jego zewnętrzną skośną krawędź do 
pionu. Na wyrównanym terenie ułożono moszczenie z fa-
szyny przesypanej piaskiem. Na tak uzyskanej podstawie 
zdeponowano warstwę kamieni od zewnątrz ograniczo-
ną ułożonymi poziomo belkami. Przykryto ją kolejnymi 
warstwami piasku i brunatnego humusu, przekładanymi 
poziomo układanymi deskami. W ten sposób uformo-

wano ławę o szerokości około 3 m. Na niej wzniesiono 
nasyp wykonany w konstrukcji przekładkowej, z tym że 
jako ruszt drewniany wykorzystane zostały najprawdopo-
dobniej deski przesypywane warstwami zwartego, bru-
natnego humusu. Konstrukcja ta miała wysokość nieprze-
kraczającą 2 metrów. Powyżej przekładki usypano szaniec 
ziemny zawierający jedynie pojedyncze kamienie. Po tych 
pracach podstawa wału osiągnęła szerokość około 14 me-
trów. Kolejnym etapem było zniwelowanie górnej partii 
wału. Na uzyskanej w ten sposób płaszczyźnie o szeroko-
ści około 6 metrów posadowiono nowy wał, wykonany 
najprawdopodobniej w konstrukcji skrzyniowej (ryc. 5:4; 
6). Jego elementy nie zachowały się in situ, a jego ist-
nienie można postulować jedynie na podstawie reliktów 
konstrukcji drewnianych zalegających w warstwach po-
żarowych fazy późniejszej. Omawiana przebudowa miała 
najprawdopodobniej miejsce przed połową XIII wieku. 
Warstwy zaliczone do fazy kolejnej dokumentują zniszcze-
nie wału, którego przyczyną był pożar (ryc. 7). Po spaleniu 
fortyfikacje nie zostały odbudowane, a grodzisko najpraw-
dopodobniej zostało opuszczone. Wydarzenia te można 
wstępnie datować na XIV wiek, nie można więc wyklu-
czyć, że spalenie wałów miało charakter intencjonalny 
i związane było z przeniesieniem siedziby kasztelana do 
zamku wzniesionego przy nowo lokowanym mieście.

Nawarstwienia datowane na okres późniejszy do-
kumentują przede wszystkim stopniową erozję korony 
wału, wywołaną głównie przez czynniki naturalne. War-
to tu jedynie zwrócić uwagę na dwa epizody ponownego 
zagospodarowania terenu dawnego grodu. Na XV-XVI 
wiek można datować głębokie wkopy pod podpiwnicze-
nia budynków szkieletowych posadowionych na koronie 
wału, zarejestrowano także kilka pochówków wiązanych 
z cmentarzem, który funkcjonował tu na przełomie XVIII 
i XIX wieku. Z wiekiem XX wiąże się z kolei zagospodaro-
wanie terenu u podnóża wału – dawne bagno osuszono 
i podniesiono poziom terenu25.

Jak już wspomniano powyżej, w omawianych wyko-
pach uchwycono także, na niewielkim odcinku, warstwy 
związane z użytkowaniem wnętrza grodziska. Wbrew 
wcześniejszym tezom stwierdzono, że poziomy użytko-
we i obiekty z okresu wczesnego średniowiecza są tu 
zachowane stosunkowo dobrze – łączna miąższość na-
warstwień datowanych na ten okres przekracza 1,5 me-
tra (ryc. 8). Ustalenie to jest jednym z najważniejszych 
poczynionych w trakcie tych badań – zasadniczo zmienia 
bowiem dotychczasową ocenę walorów poznawczych 
grodziska i czyni zasadnym planowanie szeroko płaszczy-
znowych badań w jego wnętrzu.

Potwierdziła się natomiast teza o zniszczeniu nawar-
stwień wczesnośredniowiecznych w centralnej części 
grodziska. W tym rejonie otwarto dwa wykopy o łącznej 
powierzchni 2 arów. Natrafiono w nich na bardzo licz-
ne pochówki szkieletowe z XVIII-wiecznego cmentarza, 
zalegające pod współczesnym poziomem użytkowania 

25  Auch i Trzeciecki 2011: 43n.
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Ryc. 5. Rekonstrukcje kolejnych faz budowy wału: 1 – 2. połowa X – 1. połowa XI wieku; 2 – około połowy XI wieku; 3 – XII 
wiek; 4 – 1. połowa XIII wieku (rys. W. Zientek)
Fig. 5. Reconstruction of subsequent stages of rampart construction: 1 – 2nd half of the Xth – 1st half of the XIth century; 2 – 
ca. mid of XIth century; 3 – XIIth century; 4 – 1st half of the XIIIth century (drawn by W. Zientek)

Ryc. 6. Środkowa część wykopu 1/2010 z widocznymi warstwami i konstrukcjami wału: 1 – relikty ściany zewnętrz-
nego rzędu izbic; 2 – relikty pionowej ściany z półokrąglaków; 3 – belka stabilizująca ścianę z półokrąglaków; 4 – bel-
ka u podstawy zewnętrznego nasypu w konstrukcji przekładkowej; 5 – relikty zewnętrznego nasypu przekładkowego; 
6 – relikty konstrukcji wału fazy III (rów wypełniony kamieniami i nasyp przekładkowy); 7 – relikty wału fazy IV (nasyp 
kamienno-drewniano-ziemny) (fot. M. Trzeciecki)
Fig. 6. Central part of 1/2010 trench with layers and construction components of a rampart: 1 – remains of a wall 
of box structure of timber outer row; 2 – remains of vertical wall of half-timbers; 3 – a timber stabilising a half-timbers 
wall; 4 – a timber at the bottom of box structure of timber outer rampart; 5 – remains of outer crossed logs construc-
tion rampart; 6 – remains of 3rd phase of rampart constructions (a ditch filled by stones and crossed logs construction 
bank); 7 – remains of 4th phase of rampart (bank of stone and wood and earth) (photo by M. Trzeciecki)
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Ryc. 7. Relikty spalonych konstrukcji drewnianych izbic wału (fot. M. Trzeciecki)
Fig. 7. Relics of burnt wooden boxes of the rampart (photo by M. Trzeciecki)

Ryc. 8. Profil południowo-wschodni wykopu nr 1/2010 z warstwami i obiektami związanymi z zabudową wnętrza 
grodu: 1 – jama śmietniskowa; 2 – bruk kamienny (fot. M. Trzeciecki)
Fig. 8. South-eastern profile of the 1/2010 trench with layers and features connected with buildings inside the 
stronghold: 1 – a garbage pit; 2 – a stone pavement (photo by M. Trzeciecki)



191Grody średniowieczneGo Mazowsza • Księga poświęcona pamięci Marka dulinicza

Maciej Trzeciecki Gród radomski na pograniczu Małopolski i Mazowsza – zarys problematyki badawczej

terenu i wkopane bezpośrednio w calec (ryc. 9). Poziom 
zalegania pochówków wskazuje przy tym na wielokrotne 
niwelowanie kulminacji wzgórza już po zaprzestaniu użyt-
kowania cmentarza. Jedynie w północnej części badane-
go terenu natrafiono na głęboko wkopany obiekt – praw-
dopodobnie piwnicę kolejnego, późnośredniowiecznego 
budynku szkieletowego26.

Podsumowując dotychczasowe wyniki badań można 
stwierdzić, że po części potwierdziły one, po części zwe-
ryfikowały wcześniejsze ustalenia. Bardzo istotne znacze-
nie mają tu dane dotyczące pierwotnej topografii terenu, 
uzupełnione wynikami analiz geomorfologicznych. Naj-
starszymi osadami są tu polodowcowe gliny zwałowe, 
których powierzchnia stropowa jest bardzo urozmaico-
na. Powyżej glin występują osady mułkowe i piaszczyste, 
których miąższość przekracza 5 metrów. Na ich stropie 
zalegają osady antropogeniczne o różnej miąższości – 
od 4-5 m w strefie przywałowej do 1-1,5 m w centralnej 
części grodziska27. Sporządzony na podstawie odwiertów 
przekrój wskazuje, że miejsce, na którym ulokowano 
gród, stanowiło pierwotnie wzniesienie wznoszące się 
około 2-3 m nad dnem doliny Mlecznej, o dość zróżnico-
wanej powierzchni – czytelne do dziś w terenie; wypię-
trzenie w części centralnej jest formą naturalną. Najpraw-
dopodobniej przed budową wałów teren grodziska nie 
był wyraźnie wyniesiony nad krawędź doliny, co pozwala 

26  Kalaga i Wajda 2011: 71-80; Zapłata 2011: 90-102.
27  Szwarczewski 2010.

przypuszczać, że pierwotnie stanowił on cypel wysunięty 
w kierunku jej środka. Wały grodu posadowione zostały 
na stoku wzniesienia, bezpośrednio nad dnem doliny.

Negatywnie zweryfikowano utrwaloną już w literaturze 
tezę o istnieniu fosy otaczającej gród. W sposób pełny roz-
poznano konstrukcję wału i pozyskano dane pozwalające 
nie tylko na określenie techniki budowy w kolejnych fa-
zach, ale także sporządzenie wiarygodnych rekonstrukcji. 
Uzyskano także dane o stosunkowo dobrze zachowanych 
w tym rejonie warstwach użytkowych wnętrza grodu. 
Istotne uzupełnienie i weryfikację formułowanych tu pro-
pozycji datowania budowy i kolejnych przebudów wału 
będą stanowić wyniki analiz dendrochronologicznych. Nie-
zwykle istotne są wnioski wysunięte na podstawie porów-
nania profili zadokumentowanych w trakcie omawianych 
tu badań z rejestracjami poczynionymi w wykopie nr 4, 
badanym w latach 1968-1971. Sekwencje warstw i układy 
elementów konstrukcyjnych są w obu przypadkach iden-
tyczne. Oznacza to, że zarówno budowa, jak i kolejne wy-
różnione fazy przebudów wału odbywały się najprawdo-
podobniej w analogicznym rytmie na całej linii fortyfikacji. 
Odmiennie natomiast przedstawia się kwestia rekonstruk-
cji formy najstarszych umocnień i ich przebudów. Wstępne 
datowanie najstarszej fazy wału na okres między połową X 
a połową XI wieku odpowiada chronologii zaproponowa-
nej przez E. Kierzkowską. Nie sposób jednak potwierdzić 
tezy o istnieniu w tym okresie niewielkiego gródka ogra-
niczonego do kulminacji wzniesienia. Jeśli proponowane 
datowanie najstarszej fazy wału jest poprawne, to przyjąć 

Ryc. 9. Widok ogólny wykopu w centralnej części majdanu grodziska (fot. P. Gan)
Fig. 9. View to the trench in the central part of a stronghold courtyard (photo by P. Gan)
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należy, że gród w Radomiu już w momencie swojego po-
wstania obejmował cały obszar wzniesienia, a linię forty-
fikacji poprowadzono wzdłuż jego podstawy.

W świetle wyników ostatnich badań odmiennie przed-
stawia się też kwestia rekonstrukcji formy umocnień i jej 
związków chronologiczno-przestrzennych. Łączenie kon-
strukcji skrzyniowej z przekładkową charakterystyczne 
jest dla budownictwa grodowego pierwszej monarchii 
piastowskiej. Wały skrzyniowe zaopatrzone w odsadzki 
lub ławy wykonane w technice przekładkowej zidenty-
fikowano, między innymi, w trakcie badań grodów na 
Ostrowie Lednickim, we Włocławku, Opolu, Gdańsku 
czy Płocku28. Warto podkreślić, że większość tych obiek-
tów datowana jest właśnie na okres między połową X 
a połową XI wieku. Należy także zaznaczyć, że wałów 
wznoszonych w podobnej technice nie zarejestrowano 
na badanych wykopaliskowo „plemiennych” i „wczesno-
państwowych” grodach małopolskich29. Na obecnym 
etapie badań można stwierdzić, że zarówno zastoso-
wane techniki konstrukcyjne, wielkość całego założenia 
i proponowane datowanie wskazują, że gród w Radomiu 
wybudowany został na „surowym korzeniu”, z inicjatywy 
władców pierwszego państwa piastowskiego, najpraw-
dopodobniej jako nowy ośrodek kontroli i administracji 
terenów świeżo włączonych w strukturę monarchii.

Uzyskano także wstępne dane dotyczące stratygrafii 
wnętrza grodu. W ich świetle teza o całkowitym zniszcze-
niu reliktów z okresu wczesnego średniowiecza wydaje się 
wątpliwa. Specyficzna topografia terenu w obrębie wałów 
przyczyniła się najprawdopodobniej do swoistego przebie-
gu procesów stratyfikacyjnych. Można obecnie założyć, że 
tzw. fosa wewnętrzna to w rzeczywistości obniżenie te-
renu – naturalne lub wykonane intencjonalnie w trakcie 
budowy wałów, w obrębie którego skupiała się zabudowa 
mieszkalna i gospodarcza. Z niejasnych na obecnym etapie 
badań powodów budowniczowie grodu nie zniwelowali 
wzniesienia w jego centralnej części. Analiza nielicznych 
danych dotyczących jego stratygrafii wskazuje, że pozosta-
wało ono niezabudowane przez cały okres funkcjonowania 
grodu. Być może przeznaczone mu były funkcje szczególne. 
Pewnym tropem może tu być obecna nazwa grodziska – 
Piotrówka, w XVI-wiecznych źródłach zapisana jako Mons 
Sancti Petri. Takie wezwanie nosiła kaplica funkcjonująca 
pośrodku założonego tu u schyłku XVIII wieku cmentarza. 
Nie można wykluczyć, że zgodnie z domniemaniami histo-
ryków początków tej fundacji należy szukać we wczesnym 
średniowieczu, i że znajdowała się ona właśnie na celowo 
wyeksponowanym miejscu pośrodku grodu. Kwestie te 
winny być rozwiązane w kolejnych etapach badań30.

28  Kmieciński 1955: 233n.; Żurowski 1957: 184-195; Grześkowiak 
1963: 10-12, ryc. 2, 2a; Gediga 1973: 500-515; Chudziakowa 1994: 
170-175; Nadolski (red.) 1994: 27-35; Górecki 2002: 48-52; Poleski 
2004: 126-130, 137-138; Sołowiński 2006: 85-86; Leciejewicz 2007: 
180-182; Trzeciecki 2010: 110-117.
29  Poleski 2004: 120n.
30  W trakcie pisania niniejszego tekstu trwał kolejny sezon badań 
na stanowisku 1. W ich trakcie w strefie sąsiadującej z linią wałów na-

4. Zaplecze osadnicze

Badania lat 60. i 70. XX wieku objęły wszystkie wymienio-
ne wyżej stanowiska położone w otoczeniu grodu, jednak 
główny ich ciężar koncentrował się na stanowisku nr 2 – 
dużej osadzie otwartej, położonej nad obecnym korytem 
rzeki Mlecznej (ryc. 10). Przebadano tu obszar o łącznej 
powierzchni 4 arów. Podstawowe znaczenie dla odtwo-
rzenia przemian przestrzennych osady miały badania 
w jej części centralnej, w wykopach oznaczonych numera-
mi 2 i 4. W wykopie nr 2 natrafiono na pozostałości drew-
nianej drogi lub grobli biegnącej po osi wschód – zachód, 
w poprzek zabagnionej doliny Mlecznej. Droga zbudowa-
na była z naprzemiennie układanych warstw faszyny i de-
sek przesypywanych ziemią i stabilizowanych pionowymi 
kołkami (ryc. 11). Większość elementów drewnianych no-
siła ślady obróbki – przede wszystkim nacięć i zaciosów, 
co wskazywać miało, że drogę zbudowano z materiału 
rozbiórkowego. Ustalenie chronologii konstrukcji drogi 
nastręczało poważne trudności ze względu na znikomą 
liczbę materiału zabytkowego, występującego w obrę-
bie i najbliższym otoczeniu drogi. Wstępnie przyjęto, że 
drogę wybudowano nie później niż w XI wieku. Kolejne 
poziomy zarejestrowane w wykopie nr 2 miały być ślada-
mi napraw i przebudów drogi, która miała funkcjonować 
nieprzerwanie do XV wieku31.

W kolejnych sezonach badań drogi nie kontynuowa-
no. Skoncentrowano się na wykopaliskach w południowej 
części osady oraz w jej części centralnej. W wykopie nr 
4, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie linii przebie-
gu drogi, natrafiono na dobrze zachowane pozostałości 
drewnianej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej osady, 
a wyniki badań stworzyły podstawy do określenia chro-
nologii osadnictwa na stanowisku 2. Sformułowano tezę 
o istnieniu trzech faz osadniczych, z których pierwszą da-
towano na IX, drugą – na okres od połowy X do schyłku 
XI, a trzecią – na XII wiek. W fazie najstarszej osadnictwo 
miało skupiać się w centralnej części osady. Z tą fazą mia-
ły też być związane relikty kilku budynków drewnianych. 
Przed połową X wieku osada została opuszczona, zapew-
ne w związku z podniesieniem się poziomu wody i zala-
niem doliny Mlecznej. Po połowie X wieku teren ten po-
nownie miał zostać zasiedlony i z tą fazą związano także 
budowę drogi, która miała łączyć osadę z wybudowanym 
w tym okresie grodem. Warstwy i obiekty fazy trzeciej, 
XII-wiecznej, miały być silnie zniszczone przez późniejsze, 
trudne do interpretacji, prace ziemne32.

Na stanowisku nr 3 prowadzono jedynie badania son-
dażowe, a szczegółowym badaniom archeologiczno-archi-
tektonicznym poddano kościół św. Wacława. We wstęp-
nym podsumowaniu wyników, autorka badań wskazywała 

trafiono na bardzo dobrze zachowaną sekwencję kolejnych poziomów 
zabudowy wnętrza grodu.
31  Kierzkowska-Kalinowska 1967: 212-214, 1970: 42, 1973.
32  Kierzkowska-Kalinowska 1967: 124, 1970: 42n.; 1973; Fuglewicz 
2011: 10n.
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Ryc. 10. Lokalizacja miejsc ba-
dań wykopaliskowych i nadzorów 
archeologicznych na stanowisku nr 2: 
1 – wykop 1/1960; 2 – nadzór nad 
rowem kanalizacyjnym, 1962 rok; 
3 – wykop 2/1962; 4 – wykop 3/1963; 
5 – wykop 4/1964-1966; 6 – nadzór 
nad instalacją gazociągu (tzw. rów 
gazowy, 1973 rok); 7 – badania PAK 
PKZ, 1978-1982 rok; 8 – wykopy 
1-2/2010 (oprac. M. Trzeciecki)
Fig. 10. Localisation of trenches 
and places of archaeological inspec-
tion on the site 2: 1 – 1/1960 trench; 
2 – sewerage ditch, archaeological 
inspection, 1962; 3 – 2/1962 trench; 
4 – 3/1963 trench; 5 – 4/1964-1966 
trench; 6 – gas installation ditch, 
archaeological inspection, 1973; 
7 – excavations of Archaeological-
Conservational Workshop of Monu-
ments Preservation Office, 1978-
1982; 8 – 1-2/2010 trenches (elabora-
ted by M. Trzeciecki)

na znaczny stopień zniszczenia warstw i obiektów wcze-
snośredniowiecznych w związku z późniejszymi niwelacja-
mi. Postulowała datowanie początków zasiedlenia tego 
terenu na XI wiek, a w stuleciu następnym miała się tu 
rozwinąć osada targowa. Funkcję ecclesiae forensis miał 
pełnić położony w jej centrum kościół św. Wacława, wokół 
którego powstało też cmentarzysko. Wyniki badań archi-
tektonicznych wskazują, że budowę murowanego kościoła 
można odnosić najwcześniej do przełomu XIII i XIV wieku, 
jednak obecność pochówków szkieletowych starszych od 
fundamentów budowli skłoniła autorkę do rekonstruowa-
nia tu XII-XIII-wiecznej świątyni drewnianej33.

Stanowisko nr 4 to osada otwarta i zlokalizowane bez-
pośrednio na niej wczesnośredniowieczne cmentarzysko 
rzędowe. Pierwsze wykopaliska na jego terenie przepro-
wadzono jeszcze w okresie międzywojennym i w latach 
II wojny światowej, systematycznym badaniom poddane 
zostało dopiero w latach 60. XX wieku. W trakcie prac od-
słonięto tu pozostałości regularnie rozplanowanej osady 
zabudowanej zagłębionymi w ziemię budynkami miesz-
kalnymi z piecami lokowanymi w północno-zachodnim 
narożniku. Tę fazę osadniczą datowano na 1. połowę X 

33  Kalinowski i Kierzkowska 1968: 327n.; Kierzkowska 1973; Fugle-
wicz 2011: 23-24.

wieku. Po połowie XI wieku na miejscu osady powstało 
cmentarzysko, funkcjonujące do połowy XII wieku34.

Ostatnim z elementów radomskiego zespołu osadni-
czego jest stanowisko nr 6, odkryte podczas badań po-
wierzchniowych w 1969 roku. Na terenie położonym bez-
pośrednio na południe od grodu natrafiono na znaczne 
ilości ceramiki wczesnośredniowiecznej, skupiska przepa-
lonej gliny, kamieni i spalenizny oraz liczne żużle żelazne 
i fragmenty glinianych dysz. Założono tu 4 wykopy sonda-
żowe i stwierdzono, że między X a XII wiekiem funkcjono-
wało tu wyodrębnione miejsce wytopu żelaza35.

Podsumowując dotychczasowy stan wiedzy na temat 
rozwoju przestrzennego zaplecza radomskiego grodu, 
należy ponownie podkreślić, że zaprezentowane wy-
żej propozycje datowania i funkcji jego poszczególnych 
elementów oparte są jedynie na obserwacjach poczy-
nionych w trakcie badań terenowych i nigdy nie zostały 
zweryfikowane w toku analiz materiałów. Publikacji do-
czekały się jedynie wyniki badań kościoła św. Wacława 
oraz – jeszcze przed początkiem badań „milenijnych” – 
wyniki starszych badań na stanowisku 436. Można więc 
stwierdzić, że dotychczasowe tezy dotyczące chronologii 

34  Twardowski 1972; Kierzkowska 1973; Fuglewicz 2011: 19-22.
35  Kierzkowska 1970: 55, 1973.
36  Gąssowski 1950; Kalinowski i Kierzkowska 1968.
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Ryc. 11. Relikty konstrukcji drogi 
odkryte w wykopie 2/1962 (doku-
mentacja polowa z badań Radomskiej 
Ekspedycji IHKM PAN w Archiwum 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu)
Fig. 11. Remains of a road con-
struction uncovered in 2/1962 trench 
(field documentation of Radom Expe-
dition, Institute of Material Culture 
History, Polish Academy of Science in 
the Archive of Jacek Malczewski Mu-
seum in Radom)

i związków funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych 
stanowisk należy traktować jako niepotwierdzone postu-
laty badawcze.

Kwestia weryfikacji danych dotyczących chronolo-
gii omówionych wyżej elementów radomskiego zespo-
łu osadniczego została na nowo podjęta w momencie 
wznowienia badań na tym terenie w 2009 roku. Obok 
pozyskania danych do datowania poszczególnych sta-
nowisk, zagadnieniem najbardziej istotnym jest ocena 
stanu zachowania konstrukcji drewnianych odkrytych 
przeszło 40 lat temu na stanowisku nr 2. Podobnie jak 
w przypadku grodziska, prace rozpoczęto od kwerendy 
dokumentacji i materiałów z badań lat 60. XX wieku. Już 
wstępna analiza ceramiki z badań na stanowisku 2 wska-
zała na możliwość młodszej, X-wiecznej metryki począt-
ków osadnictwa. Stwierdzono także, że nie zachowała 
się dokumentacja z badań na stanowisku nr 6, niezwykle 
interesującym ze względu na jego postulowany związek 
z wyspecjalizowaną produkcją hutniczą.

Badania terenowe rozpoczęto od sondaży na stano-
wisku nr 6. Poprzedzono je prospekcją powierzchniową 
i badaniami geofizycznymi. Dane uzyskane z wykopów 
sondażowych skłaniają do całkowitego przewartościo-
wania dotychczasowej wiedzy o tym elemencie zespołu 

osadniczego. Na stanowisku nr 6 natrafiono na reliktowo 
zachowane warstwy humusu pierwotnego zawierające 
znikome ilości materiałów dokumentujących incyden-
talną aktywność ludzką w młodszej epoce brązu i we 
wczesnym średniowieczu. Podstawowa masa materia-
łów wczesnośredniowiecznych zalegała w warstwach 
niwelacyjnych, nawiezionych na teren stanowiska przed 
połową XX wieku. Najprawdopodobniej pochodzą one 
z bliżej nieznanych stanowisk położonych w sąsiedztwie 
stanowiska 6, zniszczonych podczas kopania tu w XIX i XX 
wieku stawów rybnych37.

W kolejnym sezonie przeprowadzono badania sonda-
żowe na stanowisku nr 2. Ich celem było uchwycenie dal-
szego przebiegu drewnianej drogi, uznanej w latach 60. 
XX wieku za główną oś komunikacyjną organizującą osad-
nictwo w dolinie rzeki, a także uzyskanie materiałów do 
datowań dendrochronologicznych. W wykopie założonym 
na osi przebiegu drogi, w pobliżu obecnego koryta rzeki 
Mlecznej natrafiono na dobrze zachowane konstrukcje 
drewniane, które są najprawdopodobniej pozostałością 
mostu przerzuconego and rzeką (ryc. 12). Do czasu uzy-
skania dat dendrochronologicznych kwestia datowania 

37  Trzeciecki 2011: 120n.
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Ryc. 12. Relikty konstrukcji mostu po zakończeniu eksploracji (fot. M. Auch)
Fig. 12. Relics of bridge construction after the exploration (photo by M. Auch)

Ryc. 13. Konstrukcja wczesnośredniowiecznej studni odkrytej w trakcie badań w zachodniej części stanowiska nr 2 
(fot. R. Zapłata)
Fig. 13. Early Medieval well excavated in the western part of site 2 (photo by R. Zapłata)



196 ArchAeologicA Hereditas • 4

Maciej Trzeciecki

mostu pozostaje otwarta. Na podstawie analiz ceramiki 
zalegającej w warstwach akumulujących pomiędzy pala-
mi, można ostrożnie datować konstrukcję na XII-XIII wiek. 
Jednocześnie wykonane zestawienie lokalizacji reliktów 
drogi i odkrytego w 2010 roku mostu wskazuje, że mogą 
one nie być powiązane funkcjonalnie. Na obecnym etapie 
badań kwestia datowania drogi i jej związek z zabudową 
odkrytą w latach 60. XX wieku w centrum stanowiska 2 
pozostać musi hipotetyczny. Należy tu podkreślić, że ba-
dania zaplecza osadniczego radomskiego grodu dopiero 
się rozpoczynają, a ich najważniejszym elementem bę-
dzie najpewniej program badań paleogeograficznych, 
który winien zaowocować rekonstrukcją pierwotnego 
krajobrazu doliny Mlecznej38.

Najciekawszym jednak odkryciem dokonanym na sta-
nowisku nr 2 jest drewniana studnia odsłonięta na za-
chodnim brzegu Mlecznej, w rejonie uznawanym za pe-
ryferie tego stanowiska (ryc. 13). Z desek studni uzyskano 
daty dendrochronologiczne wskazujące, że wybudowano 
ją po 888 roku. Jest to pierwsza bezpośrednia przesłanka 
pozwalająca datować początki osadnictwa na tym tere-
nie na okres „plemienny”. Jednocześnie lokalizacja studni 
wskazywać może na istnienie w tej części doliny Mlecznej 
kolejnego stanowiska osadniczego, być może stanowiące-
go najstarszy element radomskiej aglomeracji39.

Na zakończenie należy wspomnieć o trwających pra-
cach nad opracowaniem materiału ceramicznego z badań 
z lat 60. XX wieku i z ostatnio realizowanych wykopalisk. 
Szczegółowej analizie poddano materiały ze stanowiska 
nr 6 oraz z badań prowadzonych w 2010 roku na stanowi-
skach nr 1 i 2. Najważniejszym ustaleniem jest stwierdze-
nie bardzo silnych związków stylistycznych omawianego 
zbioru z ceramiką małopolską z X-XI wieku, przy jedno-
czesnym braku czytelnych powiązań z wytwórczością 
garncarską terenów położonych na północ od Radomia 
– przede wszystkim Mazowsza i Polski Środkowej. Szcze-
gólnie godne podkreślenia jest znaczne podobieństwo 
najliczniej występujących form i wątków zdobniczych do 
zespołów ceramiki z Małopolski Wschodniej, a przede 
wszystkim ze stanowisk najmłodszych faz rozwoju cho-
dlikowskiego zespołu osadniczego. Jest to stwierdze-
nie o tyle istotne, że sugeruje odmienny od dotychczas 
przyjmowanego kierunek powiązań kulturowych wcze-
snośredniowiecznego Radomia, traktowanego dotąd jako 
kulturowe pogranicze między strefą północną – mazo-
wiecko-wielkopolską a Małopolską Zachodnią40.

5. Podsumowanie

Grodzisko na Piotrówce i jego zaplecze osadnicze to ze-
spół stanowisk pod wieloma względami unikalny. Jego 
podstawowym walorem jest stosunkowo łatwa do-

38  Solarska i Trzeciecki 2011: 120-134.
39  Zapłata 2011: 106-108.
40  Auch i Trzeciecki 2010: 178-185.

stępność do badań, bowiem teren ten, choć położony 
w centrum miasta, przez ostatnie kilkaset lat pozostawał 
niezagospodarowany. Jednocześnie warunki naturalne 
– przede wszystkim lokalizacja stanowisk w obrębie sze-
rokiego, do dziś bagnistego dna doliny rzeki – stworzyły 
znakomite warunki do przetrwania tu reliktów zabudowy 
drewnianej, przedmiotów wykonanych z surowców or-
ganicznych czy śladów życia codziennego pozwalających 
na studia nad ekologią wczesnośredniowiecznej osady. 
Bogactwo materiałów, zarówno tych pozyskanych w la-
tach 60. XX wieku, jak i w trakcie wznowionych ostatnio 
badań, czynią z Radomia jedno z kluczowych stanowisk 
dla odtworzenia procesu kształtowania się wczesnopia-
stowskich ośrodków grodowo-miejskich. Potencjał ten 
przez lata był niewykorzystany.

Przedstawione powyżej wyniki badań prowadzonych 
w latach 2009-2010 wskazują, jak nikła jest nasza wiedza 
o początkach i rozwoju tego wczesnośredniowiecznego 
ośrodka. Jest to przede wszystkim wynikiem zaniechania 
opracowania wyników badań „milenijnych”. Wczesnośre-
dniowieczny Radom, po odkryciach na stanowisku nr 2 
porównywany z Biskupinem czy Opolem, na długie lata 
zniknął z literatury przedmiotu, a także ze świadomości 
władz i mieszkańców miasta. Dokonujący się ostatnio pro-
ces rewitalizacji nieużytków nad Mleczną stwarza nadzie-
ję na zmianę tego stanu rzeczy. W zamierzeniach władz 
miasta grodzisko wraz z jego otoczeniem ma stać się czę-
ścią parku kulturowego, który ma przede wszystkim chro-
nić relikty najstarszego Radomia, ale także pełnić funkcje 
edukacyjne i stanowić atrakcję turystyczną samą w sobie. 
Jego główną częścią ma być skansen archeologiczny. Aby 
właściwie spełniał on swoje funkcje, niezbędne są kom-
pleksowe badania, które w pierwszym rzędzie dostarczą 
rzetelnej wiedzy o początkach Radomia, wyglądzie grodu 
i otaczających go osad, organizacji przestrzeni i życiu co-
dziennym jego wczesnośredniowiecznych mieszkańców. 
Do realizacji tego zadania władze miasta zaprosiły Insty-
tut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i wzięły 
na siebie ciężar finansowania badań. Podpisana w 2009 
roku umowa przewiduje pięcioletnią kampanię badaw-
czą, która winna zaowocować programem realizacji parku 
kulturowego, co godne podkreślenia – tworzonym i reali-
zowanym wspólnie przez samorząd i instytucję naukową. 
Była to, z punktu widzenia władz miasta, decyzja odważ-
na, wydaje się jednak, że udzielony archeologom kredyt 
zaufania przynosi już pierwsze owoce.

Już dziś możemy stwierdzić, że proces kształtowania 
się radomskiego ośrodka osadniczego odbiega zarówno 
od popularnego w latach 60. ubiegłego stulecia ewolu-
cyjnego modelu „wczesnych miast” słowiańskich, jak i od 
ukształtowanego w latach 90. XX wieku modelu ośrodków 
centralnych, zakładanych „na surowym korzeniu” przez 
ekspansywne państwo gnieźnieńskie. Niewątpliwie już 
przed połową X wieku w tej części doliny Mlecznej rozwija-
ło się osadnictwo. Najprawdopodobniej ośrodek ten miał 
na tyle duże znaczenie, że w jego sąsiedztwie ulokowano 
„państwowy” już gród, wzniesiony na miejscu wcześniej 
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niezasiedlonym, być może w celu kontroli istniejącego 
już skupiska osadniczego. Dalszy rozwój wczesnośrednio-
wiecznego Radomia wyraźnie ukierunkowany jest na prze-
noszenie ciężaru osadnictwa w strefę położoną w bezpo-
średnim zapleczu grodu, nie widać tu jednak dążeń do 
radykalnej przemiany starszych struktur osadniczych.

Spojrzenie na rozwój aglomeracji radomskiej w dłuż-
szej perspektywie czasowej pokazuje jednocześnie nie-
zmiernie ciekawą „wędrówkę” miasta – od skupisk osad-
niczych położonych na dnie doliny rzeki, poprzez osadę 
targową z kościołem św. Wacława na jej prawym brzegu, 
położone nieco dalej na wschód XIV-wieczne miasto „ka-

zimierzowskie” i rozmierzone na wschód od niego mia-
sto „nowoczesne”, zaplanowane i zrealizowane w czasach 
Królestwa Kongresowego. Każda z tych zmian owocowała 
przeniesieniem centrum administracyjnego i stopniową 
degradacją ośrodka starszego. Jednocześnie wydaje się, 
ze decydujące znaczenie miały tu decyzje polityczne, 
nieliczące się z uwarunkowaniami naturalnymi czy po-
trzebami mieszkańców. Są to zagadnienia wymagające 
osobnego programu badawczego, wykraczającego poza 
ramy tradycyjnie pojmowanej archeologii, historii czy 
urbanistyki. Wydaje się jednak, że wartość poznawcza 
dziejów Radomia na taki właśnie program zasługuje.
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Maciej Trzeciecki

Radom on the border between Masovia and Little Poland  –  
an outline of the research issues

Summary

The paper summarises the current state of research on Early 
Medieval settlement complex in Radom. It is situated in the 
town`s centre, in the valley of river Mleczna. It consists of 
stronghold called “Piotrówka” (St. Peter`s hill), opened settle-
ments and cemeteries surrounding it. In written sources Radom 
is mentioned for the first time in the year 1155, but histori-
cal data are scarce till the end of the 14th century. Therefore, 
archaeology provides the basic stock of knowledge about the 
earliest centuries of town`s history.

Archaeological excavations of Early Medieval settlement 
complex started in the 60`s of the 20th century, but their re-
sults remain unpublished. Moreover, the first interpretations 
of chronology and the nature of spatial changes raises doubts. 
The investigation was undertaken again in 2009 for the project 
of revitalisation of the river valley. The projects assumptions 
are to combine a variety of research disciplines and different 
spheres of activity in order not only to verify the current state 
of knowledge, but also to elaborate approach to the protection 
and presentation of cultural landscape of the Mleczna valley.

Though current excavations are focused on the stronghold, 
the most important clusters of the associated settlements were 

also investigated. We can date the oldest traces of the open set-
tlement in the river valley to the end of the 9th century. At the 
end of the 10th century the stronghold was build, covering the 
space of about 1.5 hectares, surrounded by the earthen-wood-
en rampart. Form of the stronghold and building techniques of 
the rampart find numerous analogies in other similar fortifica-
tions built during the formation process of the early Piast state, 
as basic elements of military and administrative network. The 
stronghold functioned continuously till the mid-14th century. 
After new town`s location the administrative centre was moved 
there and the stronghold with surrounding open settlements 
was abandoned. At the end of the 18th century the first munici-
pal cemetery was located there, functioning till 1811.

The settlement complex in Radom is a unique archaeologi-
cal site. Though it is located in the town`s centre, it remained 
almost untouched during the last few centuries. Moreover, en-
vironmental conditions created excellent opportunities for pres-
ervation of the relics of wooden buildings and objects made of 
organic materials. The richness of archaeological sources makes 
Radom one of the crucial sites to study processes of formation 
of Early Medieval Polish urban centres.
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Dzieje badanego przez kilkanaście lat Wzgórza Zamkowe-
go w Czersku koło Warszawy dostarczają dobrego przy-
kładu wyzwania interpretacyjnego, jakie staje przed ba-
daczem średniowiecznego grodziska1. Zrekonstruowana 
przez archeologów przeszłość tego wiodącego ośrodka 
średniowiecznego Mazowsza pokazuje, jak skomplikowa-
ny był proces ustanawiania, utrzymywania i adaptowania 
miejsc centralnych do zmieniających się warunków poli-
tyczno-gospodarczych.

Dla okresów i/lub obszarów, dla których nie zachowały 
się odpowiednio liczne źródła pisane to właśnie archeolo-
gia jest jedyną szansą na zapisanie pustych kart historii. 
Gród w Czersku, do dzisiaj górujący nad Pradoliną Wisły, 
jest wybitnym przykładem archiwum zmaterializowanych 
informacji o historii skąpo zarejestrowanej w źródłach 
pisanych2. Nawarstwienia sięgające miejscami ponad 5 
metrów miąższości oferują jedyną szansę uzupełnienia 
najwcześniejszych dziejów dzisiejszej wsi, która kiedyś 
była nie tylko miastem, ale nawet stolicą Mazowsza.

Poważny problem stanowi trudność przełożenia in-
formacji archeologicznych na narrację przydatną histo-
rykom. Narracja stratygraficzna jest szczególną formą 
„opowiadania” historii. Jest to historia bez ludzi i bez 
polityki, bez emocji i bez motywacji, bez ocen postaw 
i bez wartościowania etycznego, ale też bez tła historycz-
nego. Stratygrafia dostarcza informacji wystarczających 
do oderwania się od najłatwiej dostępnej archeologowi 
sfery produkcyjnej i dotarcie na poziom inaczej niedo-
stępnych(?) zachowań społecznych. Pozwala to konstru-
ować swoiste narracje stratygraficzne, które przekładają 
interpretacje geomorfologiczne na swoistą „historię”. Czy 
taka narracja jest jeszcze „historią”? Na pewno nie w tra-
dycyjnym rozumieniu historiograficznym. Jest to raczej 
ukazanie innej strony dziejów, która może być świetnym 
uzupełnieniem tradycyjnej historii wydarzeniowej.

1 Grodziska są cennymi „archiwami” wiedzy historycznej. Zatem 
powinny być badane szczególnie starannie i otaczane szczególną 
ochroną. Świadomości tego nie wykazują niestety nie tylko służby 
konserwatorskie, ale też i sami archeolodzy, którzy biorą czasem 
udział w projektach wiodących do zniszczenia tych ważnych elemen-
tów krajobrazu kulturowego.
2  Słupecki 2006.

Interpretacja stratygraficzna powinna dziś wychodzić 
jak najdalej poza aspekty geologiczne i sięgać głębiej 
w sferę intencjonalną. Bowiem to właśnie nieodłącznie 
związana z człowiekiem intencjonalność zdecydowanie 
odróżnia stratygrafię archeologiczną od geologicznej. 
Badając układy wielowarstwowe można zinterpretować 
następstwo jednostek stratygraficznych w terminach 
świadomych decyzji podejmowanych przez żyjących na 
danym stanowisku ludzi; dotrzeć do intencji i postaw spo-
łecznych ukrytych za zdarzeniami geomorfogennymi.

Na wielofazowych osadach istotne odniesienia do sfe-
ry społecznej niosą choćby sposoby potraktowania starej 
infrastruktury mieszkalnej w trakcie przejścia do nowej 
fazy zasiedlenia. Większość osad wielofazowych oferuje 
możliwości takich interpretacji, do których nie potrzeba 
badań zabytków ruchomych ani ich analiz chronologicz-
no-typologicznych. Sama analiza sekwencji stratygra-
ficznej musi uwzględniać mniej lub bardziej świadome 
decyzje wynikające, nie tylko z chęci zrealizowania pew-
nego planu, ale też uwarunkowane tradycją „historyczną” 
i wiedzą o zawartości i strukturze podłoża, na którym ten 
plan miał być zrealizowany.

To jest ważna oferta archeologii „grodziskowej”, która 
zaprzecza przekonaniu niektórych historyków, że „źródła 
archeologiczne (same z siebie) przeważnie nie pozwalają 
poznać specyfiki więzi grupowych”3. Wszystko zależy od 
konkretnego kontekstu stratygraficznego i umiejętności 
jego zinterpretowania w kategoriach „społecznych”, któ-
re nadają nowe znaczenie stratygrafii, jako pośredniemu 
poziomowi interpretacji archeologicznej, ulokowanemu 
pomiędzy mikro-poziomem pojedynczych wytworów 
a makro-poziomem krajobrazu kulturowego4.

***

W Polsce próbę znarratywizowania wyników analizy stra-
tygraficznej grodziska dokonano przed ćwierćwieczem 
dla średniowiecznego grodziska w Czersku pod Warsza-

3  Żmudzki 2009: 10.
4  McAnany i Hodder 2009: 2, 19.
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wą5. Uchwycone archeologicznie zmiany koncepcji prze-
strzennych spowodowane nagłymi zdarzeniami (np. woj-
ny i klęski żywiołowe), ale też i wymuszane decyzjami 
politycznymi, odzwierciedlone są w częstych (czasem ra-
dykalnych) zmianach koncepcji wykorzystania tego sta-
nowiska, którego dzieje można zbeletryzować w historię 
pełną ważnych zdarzeń. Taką narrację opartą na samej 
analizie relacji przestrzennych można nazwać „opowie-
ścią stratygraficzną” (stratigraphic story)6.

Dzisiejszy swój wygląd Wzgórze Zamkowe zawdzięcza 
wielusetletniej aktywności ludzi, którzy prowadzili tam 
intensywne prace ziemne, zwożąc z zewnątrz duże ilości 
ziemi, drewna i kamieni. Dzięki temu archeolodzy mają 
tam do dyspozycji nawarstwienia kulturowe o miąższości 
3-5 metrów, w których zachowały się ślady wszystkich faz 
użytkowania, będących zapisem burzliwych dziejów tego 
grodu.

Wszystko zaczęło się od niewielkiego cmentarza po-
pielnicowego sprzed ponad 2 tysięcy lat. Dopiero w VII(?) 
wieku n.e. założono tam krótkotrwałą osadę otwartą, 
z której odkryto tylko jedną półziemiankę i luźny mate-
riał ceramiczny. Po kolejnej przerwie, niezbyt intensywna 
akcja osadnicza z 1. połowy XI wieku pozostawiła ślady 
pojedynczych budynków oraz paleniska i jamy zlokalizo-
wane w centralnej, najwyższej wówczas części wzgórza.

Dopiero w 2. połowie XI wieku nastąpiło trwałe za-
siedlenie Wzgórza Zamkowego, którego ślady odkryto 
niemal na całym przebadanym obszarze – tym razem 
z wyjątkiem najwyższej części. Fazę tę charakteryzowała 
dominacja konstrukcji słupowych, obok których znalezio-
no kilka jam i palenisk. Jedyna konstrukcja zrębowa, to 
wcięty w zachodnie zbocze budynek, którego wnętrze – 
ogrzewane paleniskiem wykonanym z rozłupanego głazu 
– wyłożono szerokimi dranicami. Obok odkryto owalną 
jamę ogrodzoną konstrukcją z grubych żerdzi. Nie wiado-
mo czy ta osada miała charakter obronny, gdyż badania 
nie objęły jej skraju.

Pierwszy(?) gród zbudowano dopiero w końcu XI wie-
ku, po dokładnym zniwelowaniu poprzedniej osady. Całą 
powierzchnię zabudowano konstrukcjami zrębowymi. 
Przynajmniej wschodnią część osady otaczał wał drew-
niano-ziemny. Stronę zachodnią mogło chronić tylko 
bagniste dno doliny zalewowej. Zidentyfikowanie trzech 
kolejnych poziomów zabudowy, powtarzających tę samą 
koncepcję przestrzenną, dowodzi intensywności i długo-
ści trwania tej fazy, zakończonej wielkim pożarem.

Ta katastrofa umożliwiła na początku XII wieku zmianę 
koncepcji zabudowy wzgórza. W tej fazie, poprzedzonej 
szeroko zakrojonymi pracami porządkującymi, cała(?) po-
wierzchnia została ciasno zabudowana budynkami, które 
kilkakrotnie przebudowywano. Wszystkie miały konstruk-
cję zrębową, a większość z nich miała orientację północ-
ny zachód – południowy wschód. Jeżeli był to gród, to 
jego wał musiał wznosić się poza wschodnią i zachodnią 

5  Urbańczyk 1988: 609-611, 2004 – tam plany poszczególnych faz.
6  Np. Urbańczyk 2002: 36.

linią stojących dzisiaj murów ceglanych, które ograniczały 
zasięg badań wykopaliskowych.

Kolejny pożar, który zniszczył całą zabudowę wzgórza 
w 1. połowie XII wieku spowodował czasową degradację 
statusu osady. Na starannie zniwelowanym terenie zbu-
dowano krótkotrwałą osadę o bardzo luźnej zabudowie. 
Przy tym większą część jej powierzchni wykorzystywa-
no tylko w doraźnych celach gospodarczych, o których 
świadczy duża liczba różnorodnych obiektów jamowych 
odkrytych na całym obszarze wzgórza.

I tę osadę zniszczył wkrótce pożar, po którym znów 
uporządkowano całą powierzchnię. Jeszcze w 1. połowie 
XII wieku zbudowano na niej gród, którego wał znacznie 
ograniczył zasięg obszaru zabudowanego. Prawdopodob-
nie była to siedziba wzmiankowanego w XII wieku kaszte-
lana. Obecność licznych okruchów sprowadzonego z Gór 
Świętokrzyskich wapienia świadczy o budowie jakiegoś 
obiektu murowanego – najprawdopodobniej kaplicy św. 
Piotra(?). Ta faza musiała być bardzo krótka, a całe zało-
żenie obronne ponownie strawił pożar, który J. Rauhuto-
wa (1976) i T. Kiersnowska (1986) intuicyjnie powiązały 
z zadokumentowanymi w źródłach pisanych walkami ju-
niorów z Władysławem II w 1142/1143 roku7.

Po tej katastrofie, w 2. połowie XII wieku widać gwał-
towny spadek znaczenia Wzgórza Zamkowego jako cen-
trum osadniczego, a więc i administracyjno-politycznego. 
Jego teren nie przestał być jednak obiektem zaintereso-
wania ludzi inicjujących kolejne akcje porządkowania po-
wierzchni. Przyczyną tego mogło być dalsze funkcjono-
wanie kaplicy, której otoczenie trzykrotnie zniwelowano. 
Równocześnie coraz bardziej zamierała aktywność coraz 
mniej licznych mieszkańców Wzgórza. 

W końcu XII – 1. połowie XIII wieku wyraźnie domi-
nowała już funkcja nekropoliczna. Co prawda, zmarłych 
grzebano na obszarze przykościelnym zapewne już w 1. 
połowie XII wieku, ale w końcu stulecia grzebano tam już 
ogół okolicznej ludności. W miarę upływu czasu cmen-
tarz rozprzestrzenił się na większość obszaru zajmowa-
nego przez ostatni gród. Wielopoziomowe nakładanie 
się i niszczenie grobów starszych przez młodsze świadczy 
o długotrwałości funkcjonowania cmentarza, na którym 
pochowano co najmniej 800 osób8. Poza granicą cmen-
tarza odkryto tylko nikłe ślady gospodarczego użytkowa-
nia terenu, co wskazuje na doraźne użytkowanie Wzgórza 
Zamkowego w 1. połowie XIII wieku.

W połowie XIII wieku przeprowadzono największą 
i najbardziej systematyczną niwelację, przykrywając całą 
powierzchnię warstwą szarej, piaszczystej ziemi, co po-
łożyło kres funkcjonowaniu cmentarza i powiększyło za-
chodnią część wzgórza. Ta warstwa niwelacyjna zawierała 
dużą ilość kości ludzkich ze zniszczonych grobów i dużo 

7  Pod Czerskiem miała wówczas miejsce koncentracja sprzymie-
rzonych z nim wojsk ruskich. Niestety, identyfikacja tego pożaru nie 
jest pewna, gdyż niektóre rękopisy wspominają Cervinsk (Rauhutowa 
i Suchodolski 1973: 189). 
8  Szczegółowe opracowanie cmentarzyska w: Bronicka-Rauhut 
1998.
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gruzu wapiennego, co każe podejrzewać albo ostateczną 
likwidację resztek murowanej kaplicy, albo wznoszenie 
nowej świątyni. Nagła likwidacja cmentarza świadczy 
o podjęciu politycznej decyzji przywrócenia Wzgórzu 
funkcji osadniczych. Najpierw nastąpiło jednak zatrzy-
manie „inwestycji”, co może świadczyć o trudnościach 
z uzyskaniem formalnej zgody Kościoła na desakralizację 
terenu cmentarza. W każdym razie grzebanie zmarłych 
kontynuowano na wydzielonym, małym terenie w połu-
dniowej części wzgórza.

Na początku 2. połowy XIII wieku przystąpiono wresz-
cie do realizacji nowego planu zagospodarowania. Już na 
Wielkanoc 1245 roku nastąpiła, uświetniona obecnością 
księcia Konrada I, konsekracja kościoła św. Piotra – in ca-
stro, jak podkreśla źródło historyczne. W 1252 roku usta-
nowiono w Czersku archidiakonat podległy biskupstwu 
poznańskiemu. Fazę tę charakteryzowała najintensyw-
niejsza zabudowa całej dostępnej przestrzeni, na której 
gęsto postawiono drewniane budynki, pozostawiając 
tylko pusty majdan w części centralnej. Ta osada gro-
dowa musiała funkcjonować długo i bez zakłóceń, gdyż 
zaobserwowano ślady ponownego zabudowywania po-
szczególnych działek. Środek Wzgórza podniesiono przez 
nałożenie kilku poziomów dranic przesypanych gliną. 
W części zachodniej znajdował się zaś wymoszczony 
drewnem przejazd przez wał skrzyniowy. Szerokość tej 
„bramy” wynosiła 1,6-1,8 m.

Gród ten nie został spalony, lecz planowo(?) opuszczo-
ny w 1. połowie XIV wieku w celu ponownej przebudo-
wy Wzgórza. Najpierw wzmacniano jego zachodni skraj, 
przygotowując podłoże do wzniesienia tam ciężkiego 
wału. Nastąpiła wyraźna zmiana koncepcji przestrzen-
nej, bo znacznie zmniejszono otoczoną wałem prze-
strzeń, wracając jakby do powierzchni zajmowanej przez 
gród z 1. połowy XII wieku. W części zachodniej, przed 
wzniesieniem izbic wału, wykonano jeszcze specjalne 
platformy z długich dranic wspartych na legarach. Mogło 
to być wzmocnienie powierzchni pod wieże(?) strzegące 
znajdującego się w tym miejscu wjazdu do grodu. Nie 
widać kontynuacji gęstej zabudowy jego wnętrza, które 
niemal całe wyłożono dranicami. Było to skutkiem lokacji 
w 1350 roku pobliskiego miasta z równoczesną likwidacją 
gospodarczych i mieszkalnych funkcji grodu, który – ogra-
niczony jedynie do najwyższej partii Wzgórza Zamkowe-
go – zaczął pełnić już tylko(?) rolę rezydencji książęcej, 
wzniesionej prawdopodobnie przez księcia Trojdena, któ-
ry ulokował w Czersku stolicę Księstwa Mazowieckiego.

W 2. połowie XIV wieku, w miarę przejmowania funk-
cji centralnych przez pobliską Warszawę i coraz szerszego 
wprowadzania murów ceglanych, drewniany gród czerski 
stopniowo tracił dawne znaczenie. Nie pomogła ponow-
na lokacja pobliskiego miasta na prawie chełmińskim 
w 1386 roku i dwa lata później książę Janusz Starszy bez-
prawnie, lecz skutecznie, przeniósł czerskich kanoników 
kapitulnych do Warszawy. Równocześnie zwolnił ludność 
okolicznych wsi od budowy i napraw izbic w Czersku, co 

musiało sprawić, że gród szybko popadł w ruinę. Może już 
wtedy zapadła decyzja budowy murowanego zamku.

Gród zlikwidowano ostatecznie w końcu XIV wieku, 
kiedy to pobliska Warszawa przejęła już wszystkie funkcje 
centralne. Z tym czasem trzeba więc wiązać dużą akcję 
porządkującą całą powierzchnię Wzgórza Zamkowego. 
Drewniano-ziemne założenie obronne zostało dokład-
nie zniwelowane. a obrzeża Wzgórza zostały podsypane 
w celu poszerzenia jego powierzchni. Rozpoczęto budo-
wę, stojących do dzisiaj, ceglanych murów obwodowych 
i wież obronnych posadowionych na kamiennych funda-
mentach. Największy zakres miały prace ziemne w części 
zachodniej, gdzie przez nawiezienie znacznej ilości jało-
wej, żółtej gliny uformowano stromą skarpę w miejscu, 
gdzie uprzednio na łagodnym stoku znajdował się wjazd 
do grodu. Po przeciwnej stronie stanęła wieża bramna.

Ten zamek miał być ostatnią szansą dla Czerska, ale nie 
zapobiegł degradacji tego miejsca. Spadek regionalnego 
znaczenia Czerska ostatecznie potwierdza przeniesienie 
w 1406 roku praw kolegiackich kościoła św. Piotra na ko-
ściół św. Jana w Warszawie.

Takie dzieje grodu czerskiego, zrekonstruowane na 
podstawie ustaleń stratygraficznych uzupełnionych do-
stępnymi źródłami pisanymi, dowodzą wielokrotnych 
w ciągu kilkuset lat zmian koncepcji zagospodarowania 
naturalnego cypla skarpy wiślanej, a więc i nieciągłości 
jego zasiedlenia spowodowanej częstymi zmianami spo-
sobu wykorzystania tego samego miejsca. Na niewielkiej 
powierzchni lokowano tam na zmianę osady otwarte, 
grody różnej wielkości, cmentarze i wreszcie widoczny do 
dzisiaj zamek ceglany. Były to skutki decyzji podejmowa-
nych przez ludzi, którzy – zajmując dominujące pozycje 
w strukturze władzy – poszukiwali wciąż nowych rozwią-
zań organizacyjnych.

Szczegółowa analiza pokazała, że mimo wykorzysty-
wania tego samego miejsca, zmiany koncepcji organiza-
cyjnych były tak częste i radykalne, że w rzeczywistości 
czerskie grodzisko jest „nie tyle stanowiskiem, ile raczej 
serią różnych stanowisk [zlokalizowanych] w tym samym 
miejscu, osadą okresowo przeorganizowywaną, aby słu-
żyć różnym filozofiom [politycznym]”9. Dostępne dane 
dowodnie wskazują na nieciągłość jako charakterystyczną 
cechę dziejów tamtejszego grodu. Mimo ciągłości prze-
strzennej nie można więc mówić o jego prostym rozwoju 
ewolucyjnym, co można chyba odnieść do wielu innych 
ośrodków wczesnośredniowiecznej Europy.

Ta historia potwierdza też obserwację, że grody, czyli 
„wczesne formy miast słowiańskich bynajmniej nie roz-
winęły się ewolucyjnie w miasta lokacyjne”10. Gród czer-
ski wyraźnie funkcjonował przed miastem i obok miasta, 
spełniając zupełnie inne funkcje. Od końca XIII wieku 
miasto i gród tworzyły dwuczęściowy ośrodek politycz-
no-gospodarczy, który po stu latach zakończył swoją rolę 
historyczną. 

9  Carver 2000: 374.
10  Schich 1999: 2204.
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Przemysław Urbańczyk

A stratigraphic story  
of the stronghold at Czersk

Summary

The history of the Castle Hill at Czersk near Warsaw, examined 
for several years, gives a good example of the interpretation chal-
lenge a researcher of a Medieval stronghold faces. Strongholds 
are valuable “archives” of historical knowledge, so they should be 
subject to particularly careful examinations, and be surrounded 
with special protection. The past of this leading Medieval center 
of Masovia region, reconstructed by archaeologists, shows how 
complicated the process of stating, keeping, and adapting of cen-
tral places to changing political-economical conditions was.

For the periods and/or areas, which respectively numer-
ous written sources have not been preserved for, it is just ar-
chaeology that is the only chance to fill in empty pages in their 
history. The stronghold at Czersk, dominating the Vistula River 
glacial valley until this day, is an outstanding example of being 
an archive of materialised information on history very poorly 
registered in written sources. The stratifications reaching locally 
over 5 m of thickness, offer a unique chance to complete the 
latest history of current village; village that once was not only 
a town but even the capital of Masovia region. Archaeologically 
captured changes of spatial concepts caused by sudden events 

(e.g. wars or natural disasters), but also sometimes forced by 
political decisions, are reflected in frequent (sometimes radi-
cal) changes of use concepts of this site, whose history may be 
fictionized into a history full of important events. Such a nar-
ration, based on the very analysis of spatial relations, could be 
called a “stratigraphic story”. 

The history of the stronghold at Czersk, reconstructed on 
the basis of stratigraphic analyses, completed with available 
written sources, proves multiple – within seven hundred years 
– changes of development concept of this natural promontory 
of the Vistula’s slope. They indicate the discontinuity of its set-
tlement, due to frequent changes of the way the same place 
was supposed to be used. On a small area they were there al-
ternatively organized: open settlements, strongholds of vari-
ous size, cemeteries, and finally a brick castle, visible till today. 
These were the effects of decisions made by people who – oc-
cupying high posts in the authorities structure – were searching 
for new organisation solutions all the time.

Detailed analysis revealed that, despite the fact that the 
same place had been used, the changes of organisation con-
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cepts had been so often and so radical, that in reality the 
stronghold at Czersk in not just a site, it is rather a series of 
different sites [located] in the same place, a settlement tem-
porarily reorganised to be useful for various [political] philoso-
phies (Carver 2000: 374). The available data clearly point out 
to discontinuity as the characteristic feature of this stronghold’s 
history. Despite spatial continuity we cannot speak of its evo-
lutionary development, which is true for to many other Early 
Medieval European centres.

This story also confirms the observation that strongholds, 
i.e. early forms of Slavic towns had not in the least developed 
evolutionally into location towns (Schich 1999: 2204). The 
stronghold of Czersk was clearly functioning before the town, 
and beside the town, fulfilling completely different functions. 
Since the end of the 13th century the town and the stronghold 
formed a two-part political-economic centre which terminated 
its historical role after one hundred years.
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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



208 ArchAeologicA Hereditas • 4

Ewa Marczak

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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Ewa Marczak

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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Ostatnim stanowiskiem archeologicznym badanym meto-
dą wykopaliskową przez profesora Marka Dulinicza było 
wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe poło-
żone na wzgórzu zwanym przez okoliczną ludność „Krasi-
no”, w miejscowości Smorzewo, pow. sierpecki.

Wzgórze Krasino to niewielki pagórek polodowcowy 
o średnicy około 40 m i wysokości względnej niespełna 
2 m, leżący w północnej części gminy Gozdowo, na po-
graniczu Wysoczyzny Płońskiej i Pojezierza Dobrzyńskie-
go. Spośród wielu podobnych w okolicy form terenowych 
wyróżnia go to, że kryje w sobie relikty cmentarza z okre-
su wczesnopiastowskiego1. Widoczne z daleka wzniesie-
nie, porośnięte trawą i krzewami głogu, stanowi urokliwy 
komponent miejscowego krajobrazu (ryc. 1). Jego nazwa 
„Krasino” dawniej zapewne odnosiła 
się do nieistniejącej już osady drob-
noszlacheckiej, jednej z wielu w tej 
okolicy (np. Romatowo, Czachorowo, 
Żółtowo, Zglenice).

Odkrycie cmentarzyska

Stanowisko jest znane w literaturze 
przedmiotu od ponad stu lat. Pierw-
szym badaczem, który zaintereso-
wał się Krasinem był Leon Rutkowski 
(1862-1917), płoński lekarz, antro-
polog i archeolog amator. W 1899 
roku, przebywając w parafii Kurowo, 
zauważył on na gruntach Smorzewa 
charakterystyczny pagórek, położony około 300 m na 
południe od skrzyżowania polnych dróg Smorzewo-Zał-
szyn i Smorzewo-Rękawczyn. Rosły na nim brzozy i ja-
łowce, a na powierzchni widoczne były czworoboczne 
konstrukcje kamienne. Obecność tych ostatnich przywio-
dła Rutkowskiego do wniosku, że na wzgórzu znajduje 
się wczesnośredniowieczne „cmentarzysko rzędowe”. 
Informację o tym odkryciu badacz natychmiast ogłosił 

1  Smorzewo, st. 1, AZP 45-53/44.

w płockim czasopiśmie „Echa Płockie i Łomżyńskie”2. Już 
w roku następnym w Smorzewie zrealizowano prace wy-
kopaliskowe. Oprócz Leona Rutkowskiego wziął w nich 
udział Franciszek Tarczyński (1833-1900), płocki artysta 
malarz, nauczyciel, znany w Królestwie Polskim archeolog 
i kolekcjoner. Zaprzyjaźnieni badacze prowadzili poszu-
kiwania w kilku punktach cmentarzyska. Odkopali pięć 
grobów w obudowach kamiennych. Tylko w dwóch na-
trafili na przedmioty wyposażenia pośmiertnego w po-
staci kamiennych osełek i żelaznych nożyków. Ponieważ 
nie sporządzili oni planu stanowiska, nie jesteśmy dzisiaj 
w stanie zlokalizować miejsc ich rozkopywań. Przebieg 
badań w 1900 roku został dość dokładnie opisany przez 
L. Rutkowskiego na łamach „Światowita”3.

Najnowsze badania wykopaliskowe

Od czasu amatorskich rozkopywań L. Rutkowskiego 
i F. Tarczyńskiego aż do dnia dzisiejszego wzgórze Krasi-
no pozostaje nieużytkiem. Pozwalało to żywić nadzieję, 
że znajdujące się tam cmentarzysko, jako jedno z nie-
licznych na północnym Mazowszu, nie doznało po 1900 
roku większych zniszczeń. W ostatnich latach, w związku 

2  Rutkowski 1899.
3  Rutkowski 1906.

Ryc. 1. Wzgórze Krasino w Smorzewie, pow. sierpecki (fot. K. Matusiak)
Fig. 1. Krasino Hill at Smorzewo, Sierpc county (photo by K. Matusiak)
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z założeniem w bezpośrednim sąsiedztwie wzgórza plan-
tacji wierzby energetycznej pojawiło się jednak pewne 
zagrożenie dla stanowiska.

Uwzględniając te okoliczności profesor Marek Dulinicz 
w początkach 2007 roku zaproponował Muzeum Mazo-
wieckiemu w Płocku podjęcie wspólnych badań wyko-
paliskowych na cmentarzysku. Po krótkim czasie idea ta 
przybrała postać projektu naukowego o nazwie „Krasino”. 
Zakładał on zbadanie przez Instytut Archeologii i Etnolo-
gii PAN w Warszawie oraz Muzeum Mazowieckie w Płoc-
ku całego stanowiska oraz pełne opublikowanie uzyska-
nych wyników, w tym również analiz specjalistycznych. 
Kompleksowa eksploracja nekropoli na wzgórzu Krasino, 
wobec fragmentarycznego rozpoznania większości cmen-
tarzysk z młodszych faz wczesnego średniowiecza na Ma-
zowszu, dawała szansę na znaczące wzbogacenie naszej 
wiedzy o obrządku pogrzebowym w tej części Polski.

BNadania wykopaliskowe zrealizowano w latach 
2007-2009 i 20114. W ciągu czterech sezonów badaw-

4  Pracami terenowymi ze strony Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN kierowali: Marek Dulinicz w latach 2007-2009 i Jarosław Ości-

czych, trwających ogółem 16 tygodni, 
przekopano obszar o powierzchni 430 
m2, co stanowi około 60% powierzchni 
stanowiska5 (ryc. 2). Badaniami obję-
to zachodni stok oraz znaczną część 
kulminacji wzgórza Krasino. Niestety, 
początkowe nadzieje nie spełniły się. 
W toku eksploracji okazało się, że sub-
stancja zabytkowa nekropoli została 
w przeszłości dość poważnie naruszo-
na. Często natrafiano na ślady usuwa-
nia kamieni tworzących pierwotnie 
konstrukcje grobów, a także wkopy 
niszczące pochówki. Zniszczenia te 
notowano przeważnie na kulminacji 
wzniesienia, gdzie teoretycznie, przez 
analogię z innymi cmentarzyskami 
tego typu, powinny znajdować się 
gęsto rozmieszczone najstarsze po-
chówki. Najbardziej interesujące pod 
względem budowy i wyposażenia gro-
by udało się odsłonić w południowo-
zachodniej części wzgórza (ar 20). Po 
zakończeniu prac terenowych w 2011 
roku podjęto decyzję o zakończeniu 
badań wykopaliskowych stanowiska. 
Nie doszło więc do pełnej realizacji 
terenowej części programu „Krasino”. 
Niniejszy szkic jest zwięzłym pod-
sumowaniem czteroletnich badań 
w Smorzewie, wyprzedzającym zapo-
wiedzianą monografię cmentarzyska. 
Dedykuję go pamięci tragicznie zmar-
łego w 2010 roku profesora Marka 
Dulinicza.

Prace terenowe rozpoczęto od pomiarów anomalii 
magnetycznych oraz zróżnicowania elektrycznej oporno-
ści gruntu wokół wzgórza. Wykonał je wczesną wiosną 
2007 roku Krzysztof Misiewicz z Zakładu Nauk Stosowa-
nych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN6. Zastosowanie 
metod archeologii niedestrukcyjnej dostarczyło przesła-
nek do określenia zasięgu cmentarzyska. Późniejsze bada-
nia wykopaliskowe jednoznacznie wykazały, że pochówki 
wczesnośredniowieczne znajdują się wyłącznie w obrębie 
wzgórza.

Podczas prac eksploracyjnych wszędzie odsłaniano 
skomplikowane układy obiektów „nieruchomych”. Trud-

łowski w 2011 roku; ze strony MMP – Tomasz Kordala. W badaniach 
uczestniczyli również Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz z In-
stytutu Archeologii i Etnologii PAN, Krzysztof Matusiak i Zbigniew 
Miecznikowski z MMP, Agata Wójcik z PMA oraz studenci archeologii 
z Warszawy i Pułtuska i wolontariusze. Badania geologiczne wzgórza 
Krasino wykonał Piotr Szwarczewski z Zakładu Geomorfologii Insty-
tutu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
5  Dotychczas ukazały się częściowe opracowania wyników badań: 
Kordala 2008: 38-41; Dulinicz i Kordala 2009; Kordala 2011: 41-59.
6  Misiewicz 2007.

Ryc. 2. Smorzewo, st. 1, gm. Gozdowo. Obszar przebadany w latach 2007-2011 
na tle planu sytuacyjno-wysokościowego stanowiska (rys. K. Matusiak; oprac. 
T. Kordala)
Fig. 2. Smorzewo, site 1, Gozdowo community. Area excavated in 2007-2011 on 
the background of situational and high-altitude site plan (drawn by K. Matusiak; 
elaborated by T. Kordala)
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ności w odczytywaniu sytuacji stratygraficznej powodo-
wały zwłaszcza liczne wkopy nowożytne oraz zalegające 
w wielu miejscach różnej wielkości kamienie ze zniszczo-
nych konstrukcji sepulkralnych. Wydzielono łącznie 57 
jednostek stratygraficznych, z czego 28 uznano za wcze-
snośredniowieczne groby szkieletowe (pięć pochówków, 
z uwagi na brak jednoznacznych przesłanek, określono 
jako groby domniemane). W tym kontekście warto wspo-
mnieć o odkryciu w północno-zachodniej części ara 26 
głębokiej, nieregularnej jamy wypełnionej dużymi ka-
mieniami, stratygraficznie korespondującej z poziomem 
grobów, którą uznano za ślad amatorskich rozkopywań L. 
Rutkowskiego i F. Tarczyńskiego.

Pomimo zniszczeń dokonanych na cmentarzysku, 
w rozmieszczeniu grobów wyraźnie daje się zauważyć 
znany z większości współczesnych nekropoli układ rzędo-
wy (ryc. 3). Cecha ta najwyraźniej wystąpiła w południo-
wo-zachodniej części stanowiska, gdzie zagęszczenie od-
słoniętych pochówków było największe (aż 14 w arze 20). 
Pochówki nr 10, 1, 7, 6, 5, 4 oraz 3, 2, 13, 9 tworzyły dwa 
regularne rzędy usytuowane na linii północny wschód – 
południowy zachód. Groby znajdowały się tu w niewiel-
kiej odległości od siebie, a dłuższa oś ich jam pokrywała 
się z kierunkiem północny zachód – południowy wschód. 
Najdalej na zachód wysunięte groby nr 11 i 12 stanowiły 
część innego rzędu. Kolejny regularny rząd grobów two-
rzyły pochówki nr 18, 19, 20, 17, odkopane w arze 15. 
Zapewne jeden rząd grobów tworzyły pierwotnie obiekty 
sepulkralne nr 21, 8, 14 i 16. Występujące pomiędzy nimi 
przestrzenie pozbawione grobów to rezultat zniszczenia 
tych stref stanowiska przez nowożytne (dwudziesto-
wieczne?) wkopy. We wschodniej części stanowiska (ar 
15 – ćw. d, ar 16 – ćw. a i c, ar 22 – ćw. c), eksplorowanej 
w roku 2011, odsłonięte pochówki tworzyły prawdopo-
dobnie dwa rzędy: groby nr 23, 25, 26 oraz groby nr 22, 
28, 27, 24. Większość obiektów w tej strefie nekropoli 
nosiła ślady uszkodzeń, a dwa z nich (groby nr 27 i 28) 
zniszczyli detektoryści na kilka dni przed rozpoczęciem 
naszych badań w 2011 roku.

Większość zmarłych pochowano głowami w kierunku 
północno-zachodnim i zachodnim. Warto jednak zwró-
cić uwagę na fakt, że w centralnej części cmentarzyska 
zanotowano obecność kilku pochówków (nr 16, 17, 25), 
w których zachowane czaszki były skierowane na połu-
dniowy wschód.

Jamy grobowe były stosunkowo płytkie, tylko nieliczne 
miały głębokość większą niż 1 m. Zabarwienie i struktura 
ich zasypisk nie zawsze kontrastowała ze stropem warstw 
geologicznych. W grobach nie natrafiono na relikty drew-
nianych trumien. Szczątki zmarłych, generalnie źle za-
chowane, leżały nieco poniżej poziomu, na którym stały 
kamienie obudowy (ryc. 4). Kamienna konstrukcja najle-
piej zachowała się w grobie nr 8 (ar 20). Składała się ona 
z kilkunastu dopasowanych do siebie głazów, tworzących 
regularny czworobok komory grobowej (ryc. 5). Konstruk-
cja ta jest bardzo podobna do budowy grobów znanych 

z cmentarzysk nad górnym Orzycem. Można ją zaliczyć 
do typu II b (grób obstawowy z płytką jamą grobową) wg 
L. Rauhuta7 lub do typu kamiennego grobu komorowego 
wg klasyfikacji T. Kordali8.

Na przedmioty wyposażenia pośmiertnego natrafiono 
w 16 grobach (nr 1-7, 11, 18-22, 24-26), co stanowi około 
57% wszystkich pochówków. Największą grupę zabytków 
tworzyły ozdoby, a mianowicie kabłączki skroniowe, pier-
ścionki, szklane paciorki i inne. Mniej liczne były przed-
mioty gospodarcze (żelazne nożyki, fragmentarycznie 
zachowane naczynia gliniane), sporadycznie wystąpiły 
monety. Pozostałościami inwentarzy grobowych zapewne 
były też niektóre znaleziska „luźne”, takie jak znaleziona 
na wtórnym złożu u podnóża wzgórza osełka z piaskowca 
oraz wykonane z żelaza nożyk i grot strzały. Na te ostatnie 
zabytki natrafiono we wschodniej części ara 14, wśród 
bezładnie rozrzuconych kamieni, pochodzących być może 
z całkowicie zniszczonych obiektów grobowych. W po-
równaniu z innymi cmentarzyskami tego typu przedmioty 
wyposażenia grobowego w Smorzewie były raczej nielicz-
ne i mało zróżnicowane. Generalnie duży stopień znisz-
czenia nekropoli uniemożliwia stwierdzenie czy były na 
niej strefy zróżnicowane pod względem obfitości wypo-
sażenia pochówków. W świetle uzyskanych wyników da 
się powiedzieć tylko tyle, że wszystkie groby zawierające 
kabłączki skroniowe, w większości srebrne, w liczbie od 
jednego do pięciu, odsłonięto w południowo-zachodniej 
części wzgórza (ary 20 i 26). Tu również znaleziono jedyną 
na cmentarzysku monetę – srebrny denar krzyżowy. Na-
tomiast w centralnej części nekropoli, gdzie w przeszłości 
dokonano największych zniszczeń substancji zabytkowej, 
ozdoby – w tym zwłaszcza wyroby ze srebra – były rzad-
kością9.

Wśród ozdób ilościowo dominowały srebrne i brą-
zowe kabłączki skroniowe. Znaleziono ich ogółem 17 
w siedmiu grobach (nr 2, 4-7, 11, 21). Pozyskiwano je 
zarówno w czasie eksploracji widocznych na tle calca jam 
grobowych, jak i podczas przesiewania ziemi pochodzącej 
z miejsc, które z czasem uznano za obiekty sepulkralne. 
Dwukrotnie (groby nr 4 i 11) natrafiono na przytwier-
dzone do kabłączków drobne relikty skórzanych opasek 
na głowę. Wszystkie okazy reprezentują pospolitą na 
obszarze Słowiańszczyzny Zachodniej odmianę kabłącz-
ków esowatych, zaliczanych przez K. Musianowicz do 
typu III10. Na kilku egzemplarzach stwierdzono żłobki na 
uszkach, te reprezentują podtyp III c11. Omawiane ozdoby 
są zróżnicowane pod względem średnicy i grubości dru-
tu. Przeważają małe okazy, o średnicy wewnętrznej nie 
przekraczającej 2 cm, które w podziale kabłączków wg 

7  Rauhut 1971: 456.
8  Kordala 2005: 231-235.
9  Bardziej szczegółowa charakterystyka inwentarzy grobowych po-

zyskanych w latach 2007-2009 znajduje się w: Kordala 2005: 51-57.
10  Musianowicz 1948/49: 132n.
11  Musianowicz 1948/49: 132n.
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H. Kóčki-Krenz należą do najstar-
szej odmiany A12. Mieszczą się w niej 
wszystkie egzemplarze srebrne i nie-
liczne brązowe. Odmianę B w tej sa-
mej typologii13 (średnica wewnętrzna 
od 2 do 5 cm) reprezentuje pojedynczy 
srebrny kabłączek z grobu nr 2. Wresz-
cie dwa największe okazy, obydwa 
posrebrzane, pozyskane w domnie-
manym grobie nr 21 trzeba zaliczyć 
do najmłodszej odmiany C (średnica 
wewnętrzna powyżej 5 cm)14.

Kolejną grupę ozdób tworzą trzy 
metalowe pierścionki. Są to bardzo 
proste, pozbawione zdobień wyroby 
jubilerskie. Okazy z grobów nr 2 (brą-
zowy) i nr 6 (srebrny) reprezentują typ 
pierścionków taśmowatych, notowa-
ny bardzo często na wczesnośrednio-
wiecznych cmentarzyskach szkieleto-
wych. Natomiast brązowy okaz z grobu 
nr 18 należy do nieco mniej popularnej 
odmiany pierścionków drucianych.

W dziecięcym grobie nr 19 znalezio-
no nietypową ozdobę ze srebra. Jest nią 
kółko o średnicy niespełna 1 cm, wyko-
nane z cienkiego drucika, do którego 
przylega dodatkowy element w postaci 
stożkowatego paciorka utworzonego ze 
srebrnych kuleczek. Ozdoba ta, o ile jest 
kompletna, nie znajduje ścisłych ana-
logii wśród zabytków wczesnośrednio-
wiecznej biżuterii z ziem polskich. Koli-
ście wygięty drucik nawiązuje kształtem 
do kabłączków skroniowych, natomiast 
stożkowaty paciorek wykonany tech-
niką granulacji przypomina elementy 
składowe srebrnych zausznic.

Niedługą listę ozdób zamykają trzy szklane paciorki 
znalezione w tyluż grobach. Każdy reprezentuje inny typ. 
Fragmentarycznie zachowany egzemplarz z domniema-
nego grobu nr 21, wykonany z zielonego szkła, pierwot-
nie miał postać paciorka płasko kulistego o wysokości 
0,5 cm i średnicy 0,7 cm. W grobie nr 19, oprócz wyżej 
opisanej nietypowej ozdoby ze srebra, znaleziono inte-
resujący okaz paciorka segmentowego z wtopioną folią 
srebrną. Składa się on z czterech drobnych płasko kuli-
stych segmentów o łącznej długości 1,3 cm. Na jednym 
ze skrajnych segmentów widoczne są resztki srebrnej 
folii. Ten wykonany z jasnego szkła okaz stanowi dużą 
rzadkość wśród wczesnośredniowiecznych paciorków 
z ziem polskich. Nietypowe jest połączenie segmentowej 

12  Kóčka-Krenz 1971: 102-105.
13  Kóčka-Krenz 1971: 103-105.
14  Kóčka-Krenz 1971: 104-105.

Ryc. 3. Smorzewo, st. 1, gm. Gozdowo. Rozmieszczenie grobów w zbadanej 
w latach 2007-2011 części cmentarzyska (rys. K. Matusiak; oprac. T. Kordala)
Fig. 3. Smorzewo, site 1, Gozdowo community. Distribution of burials in 
a cemetery area excavated in 2007-2011 (drawn by K. Matusiak; elaborated by 
T. Kordala) 

Ryc. 4. Smorzewo, st. 1, gm. Gozdowo. Grób nr 1 
z częściowo zachowaną obudową kamienną (fot. J. Ościłowski)
Fig. 4. Smorzewo, site 1, Gozdowo community. Burial 
No 1 with stone structure partially preserved (photo by 
J. Ościłowski)
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konstrukcji paciorka z wtopioną folią srebrną. Zdobione 
listkiem szlachetnego metalu paciorki, na ogół kształtu 
cylindrycznego lub dwustożkowatego, są znane z wielu 
cmentarzysk szkieletowych z okresu wczesnopiastowskie-
go. Trzeci paciorek ze Smorzewa, z grobu nr 20, repre-
zentuje typ melonowaty. Okaz ten, o wysokości 1,3 cm 
i średnicy 1 cm, został wykonany ze szkła ciemnozielone-
go. Na jego obwodzie rozmieszczonych jest regularnie 9 
pionowych żłobków.

Bodaj najciekawszym znaleziskiem był srebrny denar 
krzyżowy, zwany potocznie „krzyżówką” (ryc. 6). Pozyska-
no go, wraz z dwoma kabłączkami skroniowymi, w do-
mniemanym grobie nr 7. Moneta, o średnicy 1,2 cm, ma 
na całym obwodzie podwyższoną krawędź. Na awersie 
czytelny jest otok perłowy i dolna część pastorału (nie 
jest widoczna krzywaśń pastorału). Na rewersie znajdu-
je się niesymetrycznie wybity znak krzyża kawalerskie-
go. Moneta reprezentuje typ VII wg M. Gumowskiego15. 
Wcześniej na cmentarzyskach północnego Mazowsza 
znaleziono 4 denary krzyżowe: w Bazarze16, Karwowie 
Orszymowicach17, Kleszewie18 i Żukowie19. Interesujące 
zagadnienie przyczyn deponowania monet w grobach, 
mimo obszernej literatury przedmiotu20, nie zostało jed-
noznacznie wyjaśnione.

W dziewięciu grobach położonych w różnych czę-
ściach cmentarzyska znaleziono dziewięć żelaznych noży. 
W czterech grobach (nr 1, 3, 22, 25) nożyki stanowiły je-
dyny element intencjonalnego wyposażenia zmarłych, 
w pozostałych współwystępowały z ozdobami, kabłącz-
kami skroniowymi i pierścionkami. Analiza typologiczna 
tych zabytków, z uwagi na korozję, jest utrudniona. Jak 
się wydaje, dominowały okazy z prostym tylcem i obu-
stronnie wyodrębnionym trzpieniem rękojeści. Całkowita 
długość zachowanych w całości okazów z grobów nr 3 i 6 
wynosi odpowiednio 13,7 i 12,6 cm (pomiary dokona-
ne przed konserwacją). Interesujący był nóż znaleziony 
w grobie nr 6. Jego ostrze tkwiło najprawdopodobniej 
w kościanej pochewce, której resztki zachowały się na 
powierzchni skorodowanego metalu. Kościane pochwy 
noży są wielką rzadkością wśród materiałów sepulkral-
nych. Natrafiono na nie w kilku grobach cmentarzyska 
w Płocku-Podolszycach21.

W przebadanej części stanowiska znaleziono kilkaset, 
na ogół silnie rozdrobnionych, fragmentów naczyń gli-
nianych, pochodzących z różnych faz średniowiecza oraz 

15  Gumowski 1939.
16  Marciniak 1960: 106, 121, tabl. III:35.
17  Tarczyński 1901: 30, tabl. XI:1.
18  Woyda 1970: 193.
19  Żurowski 1968: 197, ryc. 8:g; Dzik 2006: 79, ryc. 59:2.
20  Na ten temat pisali m.in.: Radoměrský 1955; Kiersnowski 1958: 
185-186; Szymański 1963: 187-188; Kolniková 1967: 189-254; Miśkie-
wicz 1969: 266-267; Delumeau 1986: 82; Wachowski 1992: 123-138; 
Dzieduszycki 1995: 93-96; Suchodolski 1998: 496-504; Kurnatowska 
i Kurnatowski 2002: 129-136.
21  Kordala 1992: 32, tabl. XII:2, 4; XV:2.

z okresu nowożytnego. Wczesnośredniowieczną cerami-
kę naczyniową reprezentowały liczne ułamki obtaczanych 
garnków „brunatnych”, charakteryzujące się gruboziarnistą 
domieszką schudzającą i dominacją ornamentu dookol-
nych żłobków. Mimo że w żadnym grobie nie natrafiono na 
zachowane w całości naczynie, nie da się wykluczyć obda-
rowywania nimi zmarłych. Przemawiają za tym wyniki eks-
ploracji jam grobów nr 24 i 26, na dnie których znaleziono 
większe fragmenty naczyń. W grobie nr 24, w sąsiedztwie 
czaszki, leżała górna część szerokootworowego naczynia 
dwustożkowatego z silnie wychyloną krawędzią wylewu, 
zdobiona regularnym żłobkowaniem oraz poziomymi pa-
smami ukośnych nacięć i dołków paznokciowych. Nato-
miast „w nogach” grobu nr 26 stała dolna części naczynia 
z młodszych faz wczesnego średniowiecza. Konstrukcje 
kamienne obu pochówków były poważnie uszkodzone, 
nie można więc wykluczyć, że fragmentaryczny stan za-
chowania naczyń nie oddaje pierwotnej sytuacji, lecz jest 
konsekwencją naruszenia tych grobów.

Jeśli chodzi o ceramikę z młodszych okresów chronolo-
gicznych, warto wspomnieć przede wszystkim o odkryciu, 

Ryc. 5. Smorzewo, st. 1, gm. Gozdowo. Grób nr 8 
z zachowaną w całości obudową kamienną (fot. M. Dulinicz)
Fig. 5. Smorzewo, site 1, Gozdowo community. Burial 
No 8 with stone structure completely preserved (photo by 
M. Dulinicz)
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Ryc. 6. Smorzewo, st. 1, gm. Gozdowo. Srebrny denar krzyżowy z grobu nr 7 (fot. K. Matusiak)
Fig. 6. Smorzewo, site 1, Gozdowo community. Silver cross denarius from the burial No 7 (photo by K. Matusiak)

we wschodniej części ara 14, dużej części nowożytnego 
„siwaka”. Naczynie tkwiło w stropie calca, dnem do góry.

Chronologia cmentarzyska

Przesłanek do datowania cmentarzyska na wzgórzu Krasino 
dostarcza analiza porównawcza wybranych elementów in-
wentarzy grobowych oraz cech obrządku pogrzebowego.

Z przedmiotów wyposażenia pośmiertnego pozy-
skanych w Smorzewie największą wartość dla ustaleń 
chronologicznych mają: moneta „krzyżówka” oraz ka-
błączki skroniowe. Sądzi się, że srebrne denary krzy-
żowe wytwarzano na terenie Niemiec od schyłku X do 
końca XI lub początku XII wieku na potrzeby handlu 
ze Słowiańszczyzną. Część jednak powstała w Polsce22. 
Wśród kabłączków skroniowych zdecydowanie przewa-
żają małe srebrne okazy, które można zaliczyć do wy-
różnionej przez H. Kóčkę-Krenz odmiany A, datowanej 
od połowy lub 3. ćwierci X do przełomu XI i XII wieku23. 
Kabłączków nominalnie młodszych, dwunasto- i trzy-
nastowiecznych, plasujących się w odmianach B i C, 
znaleziono na Krasinie znacznie mniej. Warto przy tym 
zwrócić uwagę na fakt, że odkrycia srebrnego denara 
krzyżowego oraz wszystkich kabłączków skroniowych 
odmiany A dokonano w tej samej strefie nekropoli, tj. 
w zachodniej części ara 20. Znamienna jest również, no-
towana w skali całego cmentarzyska, liczebna przewaga 
ozdób wykonanych ze srebra nad wyrobami jubilerskimi 
z innych surowców. Są to moim zdaniem argumenty za 

22  Kędzierski 1998: 163-164.
23  Kóčka-Krenz 1971: 105.

umieszczeniem początków funkcjonowania cmentarza 
w XI stuleciu. Pozostałe ozdoby należy datować ogólnie 
na młodsze fazy wczesnego średniowiecza. W zasadzie 
to samo można powiedzieć o chronologii ceramiki na-
czyniowej, aczkolwiek wiele fragmentów, w tym przykła-
dowo górna część naczynia z grobu nr 24, reprezentuje 
bardziej zaawansowaną technologię produkcji naczyń, 
typową dla wieków XII-XIII.

W badaniach nad chronologią przemian obrządku po-
grzebowego w okresie wczesnopiastowskim przydatne 
są również takie dane jak ułożenie zmarłych w grobach, 
budowa grobów, odsetek pochówków wyposażonych, 
obecność trumien, etc. W odniesieniu do nekropoli 
w Smorzewie kilka jej cech zasługuje na uwagę w kontek-
ście rozważań chronologicznych. Po pierwsze, większość 
zmarłych pochowano głowami w kierunku północno-za-
chodnim, a więc zgodnie z wymogami Kościoła. Oznacza 
to, że obyczaj manifestowania związków rodowych za po-
mocą różnic w ułożeniu zwłok (członkowie miejscowego 
rodu, głównie mężczyźni, chowani głowami na wschód; 
osoby z zewnątrz, głównie kobiety, głowami na zachód), 
szeroko praktykowany jeszcze w XI wieku, wśród użyt-
kowników smorzewskiego cmentarza był w zaniku. Po 
drugie, niewiele ponad połowa pochówków zawierała 
dary grobowe. Jest to odsetek mniejszy niż na tych pół-
nocnomazowieckich cmentarzyskach (np. Pokrzywnica 
Wielka, Płock-Podolszyce), które pochodzą – przynajmniej 
w swych początkach – z najstarszej fazy chrystianizacji 
zwyczajów pogrzebowych, a więc z XI wieku. Po trzecie, 
zwraca uwagę niezbyt duża częstotliwość występowania 
w grobach konstrukcji kamiennych. Nie ulega wątpliwo-
ści, że znaczna część grobów (nr 4, 6, 10-13, 16-18, 22), 
notabene znajdujących się w różnych częściach nekropo-
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li, tych konstrukcji nie miała. Jest to 
przesłanka, aby omawiane cmen-
tarzysko uznać za młodsze od tych 
cmentarzysk na północnym Mazow-
szu (zwłaszcza znad górnego Orzyca), 
których początki sięgają połowy XI 
wieku, a więc czasu, gdy w tej części 
Polski pojawił się zwyczaj obudowy-
wania jam grobowych kamieniami 
polnymi. Wypada więc stwierdzić, 
że takie cechy obrządku pogrzebo-
wego jak orientacja pochówków, 
frekwencja grobów z wyposażeniem 
czy obecność licznych grobów bez 
konstrukcji kamiennych, przema-
wiają za datowaniem cmentarzyska 
na XII wiek.

Jak wobec tego datować cmenta-
rzysko w Smorzewie? Pewne elemen-
ty kultury materialnej mogą pochodzić 
z XI stulecia. Nie musi to oznaczać, że 
w tym samym wieku znalazły się one 
w grobach. Z kolei niektóre cechy ob-
rządku pogrzebowego są właściwe 
dla tradycji nieco późniejszej. Choć 
kwestia chronologii cmentarzyska 
będzie jeszcze przedmiotem dyskusji 
i analiz, już teraz chcę stwierdzić, że 
odkryte na wzgórzu Krasino pochów-
ki nie są młodsze od XII wieku, a część 
z nich może pochodzić już z XI wieku. 
Z taką propozycją datowania nie ko-
lidują wyniki badań L. Rutkowskiego 
i F. Tarczyńskiego.

Znaczenie  
przeprowadzonych badań

Na zakończenie niniejszych uwag chciałbym pokrótce 
przedstawić znaczenie najnowszych badań wykopalisko-
wych na wzgórzu Krasino dla poznania obrządku pogrze-
bowego na Mazowszu w młodszych fazach wczesnego 
średniowiecza. Na pierwszy rzut oka uzyskane wyniki 
mogą wydawać się mało atrakcyjne. Wszak udało się od-
kopać niezbyt dużo grobów, w większości mniej lub bar-
dziej uszkodzonych. Pozyskane inwentarze grobowe także 
nie są imponujące i raczej w niewielkim stopniu wzbo-
gacają naszą wiedzę o wczesnośredniowiecznej kulturze 
materialnej i symbolicznej. Cmentarzysko w Smorzewie 
niestety okazało się bardziej zniszczone niż sugerowała to 
dokonana przed rozpoczęciem prac terenowych autopsja 
wzgórza. A jednak stwierdzam z pełną odpowiedzialno-
ścią, że osiągnięte w ciągu czterech lat badań rezultaty, 
rozpatrywane w szerszym kontekście osadniczym i kultu-
rowym, są ważne i zasługują na uwagę badaczy.

Cmentarzysko w Smorzewie należy do typu wczesno-
średniowiecznych cmentarzysk z grobami w obudowach 
kamiennych. Na północnym Mazowszu znanych jest po-
nad 50 nekropoli, na których z pewnością były obecne 
takie groby24. W rozmieszczeniu cmentarzysk widoczne są 
określone prawidłowości. Nie pokrywają one wspomnia-
nego obszaru równomiernie, lecz tworzą skupiska liczące 
od kilku do kilkunastu cmentarzysk. Jedno z takich sku-
pisk, w obrębie którego znajduje się wzgórze Krasino, zi-
dentyfikowano w południowej części powiatu sierpeckie-
go. Poza Krasinem obejmuje ono nekropole w Gozdowie, 
Kurowie, Romatowie, Gnatach i Łysakowie (ryc. 7). Stan 
ich rozpoznania jest zróżnicowany i bazuje na profesjo-
nalnych badaniach wykopaliskowych25, rozkopywaniach 

24  Kordala 2006: 19-20.
25  Cmentarzysko w Gozdowie badała w latach 1947-1948 Krystyna 
Musianowicz (1950/51: 251-304). Badania ratownicze w Kurowie, na 
trasie gazociągu jamalskiego, przeprowadził w 1996 roku Błażej Mu-
zolf (1997); Lorkiewicz 2002: 505-511.

Ryc. 7. Lokalizacja wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych 
w okolicach Gozdowa (krzyżyk czarny – znana lokalizacja; krzyżyk szary – nieznana 
lokalizacja): 1 – Romatowo, gm. Mochowo; 2 – Kurowo, gm. Gozdowo; 3 – Smorzewo, 
gm. Gozdowo; 4 – Gozdowo, gm. loco; 5 – Gnaty, gm. Gozdowo; 6 – Łysakowo, 
gm. Gozdowo (oprac. K. Matusiak)
Fig. 7. Distribution of Early Medieval inhumation cemetery in the vicinity of Gozdowo 
(black cross – known localisation; grey cross – unknown localisation): 1 – Romatowo, 
Mochowo community; 2 –Kurowo, Gozdowo community; 3 – Smorzewo, Gozdowo 
community; 4 – Gozdowo, Gozdowo community; 5 – Gnaty, Gozdowo community; 
6 – Łysakowo, Gozdowo community (elaborated by K. Matusiak)
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amatorskich26 oraz przypadkowych odkryciach27. Facho-
we eksploracje zrealizowane w Smorzewie (28 grobów), 
Gozdowie (30 grobów) i Kurowie (62 groby) dają dobrą 
podstawę do rozważań na temat chronologii tych trzech 
cmentarzysk, a zapewne i całego skupiska, oraz noto-
wanych tam form grobów. Co więcej, w chwili obecnej 
dwoma najlepiej zbadanymi wykopaliskowo skupiskami 
cmentarzysk z grobami w obudowach na północnym Ma-
zowszu są skupiska nad górnym Orzycem i właśnie w po-
łudniowej części powiatu sierpeckiego (gminy Gozdowo 
i Mochowo). Otwiera to interesującą perspektywę dalszej 
analizy porównawczej, tym razem między cmentarzyska-
mi obu stref. Powinna ona zaowocować opartymi na 
solidnych podstawach merytorycznych wnioskami w za-
kresie czasowo-przestrzennego zróżnicowania nekropoli, 
zwłaszcza w odniesieniu do budowy grobów.

Chronologia ustalona przez badaczy dla cmentarzysk 
w Smorzewie (schyłek XI – XII wiek), Kurowie (XII – począ-
tek XIII wieku) i Gozdowie (XI/XII – połowa XIII weiku) jest 
na tyle jednorodna, że możemy uznać te nekropole za 
sobie współczesne. Podobne są również cechy obrządku 
pogrzebowego. Chodzi zwłaszcza o zdecydowaną domi-
nację orientacji zachodniej i północno-zachodniej w uło-
żeniu ciał, stosunkowo dużą ilość grobów bez wyposa-
żenia pośmiertnego (Smorzewo – 43%, Kurowo – 63%, 
Gozdowo – 57 %) oraz – z wyjątkiem Gozdowa – bez 
konstrukcji kamiennych (Smorzewo – około 43%, Kuro-
wo – 68%, Gozdowo – w większości grobów były obecne 
konstrukcje kamienne, głównie bruki).

Cmentarzyska w okolicach Gozdowa nie wykazują cech 
właściwych dla nekropoli, lub raczej ich części, datowa-
nych w sposób niebudzący wątpliwości na XI wiek, mia-
nowicie takich jak: zróżnicowanie orientacji pochówków 
według płci zmarłych, ilościowa i jakościowa obfitość in-
wentarzy grobowych, zawierających m.in. militaria, kosz-
towne ozdoby ze srebra, misy z brązu, etc., obecność we 
wszystkich grobach z tego stulecia okazałych konstrukcji 
kamiennych, składających się z obszernych obudów i wie-
lowarstwowych bruków. Tak urządzone nekropole sku-
piają się nad górnym Orzycem28. Na badanych wykopali-
skowo cmentarzyskach w Łączynie Starym, Pokrzywnicy 
Wielkiej, Tańsku-Przedborach i Grzebsku groby znajdują-
ce się zwłaszcza w ich centralnych, najstarszych partiach 
mają postać monumentalnych, obudowanych i wypełnio-
nych kamieniami kwater. Początki owych zaczątkowych 
partii nekropoli należy moim zdaniem umieszczać naj-
wcześniej w końcowych latach 1. połowy XI stulecia.

W tym samym czasie na północnym Mazowszu zaczęła 
być wprowadzana na szeroką skalę inhumacja, w ramach 

26  W Romatowie, gm. Mochowo, w 1901 roku odkopano dwa szkie-
lety spoczywające wewnątrz kamiennego kręgu; Rutkowski 1906: 
9-11.
27  Nadolski 1954: 180, 206, tabl. XXXVII:2; Hilczerówna 1956: 35, 
82-83; Rauhut 1971: 506 (Gnaty); Rauhut 1971: 509 (Łysakowo).
28  Porównaj interesujące uwagi Marka Dulinicza na temat tych 
cmentarzysk (2003: 176-178).

której, zapewne od samego jej początku, egzystowały dwa 
zasadnicze typy cmentarzy, różniące się obecnością lub 
brakiem konstrukcji kamiennych w grobach29. Nekropole 
z grobami w obudowach koncentrowały się w skupiskach, 
które oddalone były od cmentarzy z grobami bez obudów. 
Nie wszystkie skupiska pojawiły się w tym samym czasie. 
Początków inhumacji w tej części Polski sięga geneza 
cmentarzy nad górnym Orzycem, funkcjonujących następ-
nie do końca XII lub 1. połowy XIII wieku. W centralnie usy-
tuowanych, XI-wiecznych partiach przestrzeni grzebalnych 
mamy do czynienia z najstarszymi formami kamiennych 
grobowców. Natomiast cmentarze w rejonie Gozdowa po-
wstawały u schyłku XI i w początkach XII wieku, a więc co 
najmniej 50 lat później niż te nad Orzycem. Nie pozostało 
to bez wpływu na kształt grobów. W Smorzewie, Kurowie 
i Gozdowie obiekty sepulkralne z konstrukcjami kamienny-
mi różnią się od obiektów znanych z Pokrzywnicy Wielkiej 
czy Łączyna Starego. Ich konstrukcja jest uboższa, w wyraź-
nym stopniu zredukowana w stosunku do „klasycznych” 
grobów z północnych rubieży Mazowsza. Spora część gro-
bów jest w ogóle pozbawiona budulca kamiennego. Tylko 
sporadycznie pochówki spod Gozdowa (np. grób nr 8 ze 
Smorzewa) wykazują podobieństwo do grobów znad Orzy-
ca, co zdaje się świadczyć o kulturowym pokrewieństwie 
użytkowników omawianych cmentarzy. Dysponując wyni-
kami badań tych dwóch, obecnie najlepiej rozpoznanych 
skupisk cmentarzysk północnomazowieckich możemy 
pokusić się o zarysowanie ogólnej tendencji rozwojowej 
budowy grobów w obudowach kamiennych.

Około połowy XI wieku nad górnym Orzycem i być 
może w innych miejscach pojawiły się cmentarze z mo-
numentalnymi grobowcami kamiennymi. W rozwoju 
form grobów reprezentują one fazę najstarszą, którą 
można określić mianem klasycznej. Następne pokolenia 
użytkowników cmentarzy na północnym Mazowszu, tak-
że nad górnym Orzycem, stopniowo odchodziły od pier-
wotnego wzorca, stosując coraz bardziej zredukowaną 
formę konstruowania grobów. Efekty tego procesu są 
dobrze widoczne na cmentarzyskach z południowej czę-
ści ziemi sierpeckiej. Końcowym etapem tych przemian 
była całkowita rezygnacja ze stosowania budulca ka-
miennego do budowy grobów. Kiedy to nastąpiło – czy 
już w XII stuleciu, czy dopiero w następnym – na obec-
nym etapie badań nie jesteśmy w stanie stwierdzić.

To ciekawe zagadnienie, które wymaga dalszych ba-
dań terenowych, omówimy w szerszym zakresie w plano-
wanej monografii cmentarzyska na wzgórzu Krasino. Nie 
zabraknie tam również uwag dotyczących intensywnie 
ostatnio dyskutowanej kwestii proweniencji idei użycia 
kamieni polnych do budowy grobów.

29  Ostatnio na temat zróżnicowania cmentarzysk północnomazo-
wieckich pisali m.in.: Dulinicz 1998: 103-113, 2006a: 102-106, 2006b: 
95-98; Miśkiewicz 1998: 5-20; Buko 2006: 359-366; Kordala 2006: 91-
95, 231-250.
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Tomasz Kordala

The burial ground on the Krasino Hill

Summary

Located at Smorzewo, 12 km to the south of the town of Sierpc 
(northern Masovia), the Early Medieval burial ground on a hill 
called by the local people “Krasino” was the last archaeological 
excavation site explored by Professor Marek Dulinicz. This burial 
ground is a necropolis which used to be typical of this part of 
Poland; the graves are encased with fieldstones. In 2007, the 
Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy 
of Sciences and the Masovian Museum in Płock designed and 
launched a research project called “Krasino”. The project aimed 
to explore the whole burial ground by means of archaeological 
excavation and publish all the results. Now it is known that the 
small and low moraine hill has never been used for agricultural 
purposes.

Marek Dulinicz and Tomasz Kordala were in charge of the 
excavation works; Jarosław Ościłowski replaced the former dur-
ing the last research period. In the years 2007-2009 and 2011, 
an area of 430m2, i.e. 60% of the whole area of the archaeo-
logical site, was explored. Consequently, twenty-eight skeletal 
graves were discovered, five of which were only believed to 

have been graves. Their pits were not very shallow; only a few 
of them were more than one metre deep. The remains of the 
dead were laid slightly lower than the fieldstones encasing the 
graves. The stone structures of the majority of the graves were 
damaged and incomplete, which resulted from some destruc-
tion brought about after the cemetery had gone out of use. 
Some of the graves, however, had no stone structures whatso-
ever from the very beginning. In sixteen graves (i.e. 57% of all 
the burials), there were some objects which had been buried 
with the bodies; these included seventeen silver and bronze 
temple rings, one silver and two bronze rings, one unusual or-
namentation made of silver (perhaps an earring), three glass 
beads, one silver coin, nine iron knives (one of them was in 
a bone sheath), one sandstone hone, fragments of earthen-
ware and some wood coal.

The dating of the burial ground was based on a comparative 
analysis of the selected elements of the objects found in the 
graves (the coins, temple rings and fragments of earthenware) 
and the characteristics of the funeral rites (the way the dead 
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were laid considering the four cardinal points, the stone en-
casements of the graves or lack of them, etc.). The comparative 
analysis made it possible to date the Krasino burial grounds to 
the end of the 11th century(?) and the 12th century.

The findings based on the research which was conducted 
on the burial ground at Smorzewo between 2007 and 2011 – 
and the burial grounds of the same type located in the nearby 
villages of Gozdowo and Kurowo – are very important for the 
study on the Masovian funeral rites from the 11th, 12th and 13th 
centuries. They indicate that the custom of encasing grave pits 

with fieldstones, which had been predominant in many parts 
of Masovia for years up to the turn of the 11th century, was 
gradually departed from in the 12th century. At present, the 
burial grounds located near the upper parts of the Orzyc River 
(at the borderline between Masovia and the historical region 
of Prussia) and those located to the south of Sierpc (in the vil-
lages of Smorzewo, Gozdowo, Kurowo, Romatowo, Gnaty and 
Łysakowo) are burial grounds with graves encased with field-
stones dating back to the early Piast period that have been ex-
plored to the greatest extent. 
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Okres wczesnego średniowiecza na Mazowszu wydaje się 
być dosyć dobrze poznany, a na licznych stanowiskach 
archeologicznych z tego czasu prowadzone są badania 
wykopaliskowe. Jednak temat gospodarki zwierzętami 
nie został dotąd poddany szerszym badaniom, głównie 
ze względu na skromną liczbę przeanalizowanych do tej 
pory materiałów. Kości zwierzęce opracowano z zaledwie 
ośmiu grodzisk (ryc. 1), z czego jedynie analizy szczątków 
z Szelig, st. 11 i Warszawy-Bródna Starego2 zostały do tej 
pory opublikowane. Jest to niewiele, biorąc pod uwagę 
ogólną liczbę przebadanych archeologicznie stanowisk – 
Marek Dulinicz odnotował aż 49 grodzisk funkcjonujących 
w samym XI wieku (na terenie większości z nich przepro-
wadzone były przynajmniej badania sondażowe)3.

W ramach niniejszej pracy zebrano dane dotyczące 
grodzisk w Czersku, st. 14, Płocku PSM 755, Podebłociu, st. 
16, Szeligach, st. 17, Warszawie-Bródnie Starym8, Krzesku-
Królowej Niwie9, Grodzisku10 i Sypniewie11. Grodziska te 
datowane były dosyć szeroko – czas ich funkcjonowania 
objął cały okres wczesnego średniowiecza. Mamy więc 
do czynienia z grodziskami, których chronologia sięgała VI 
wieku (Szeligi, st. 1, Podebłocie, st. 1) oraz z takimi, któ-
re funkcjonowały aż do późnego średniowiecza (Czersk, 
st. 1). W przypadku większości stanowisk wzięto pod 
uwagę cały poddany analizie archeozoologicznej materiał, 
jednak w odniesieniu do dwóch grodzisk możliwe było 
wydzielenie zespołów pochodzących z poszczególnych faz 
ich użytkowania. Na tej zasadzie materiał kostny ze sta-
nowiska w Podebłociu, st. 1, przyporządkowano trzem fa-
zom. Taki podział miał swoje uzasadnienie w historii tego 
ośrodka, który powstał jako osada otwarta w VIII wieku 

1  Godyniecki 1967: 347-355.
2  Krysiak 1956: 97-102.
3  Dulinicz 1999: 93-116.
4  Krecińska 1998.
5  Piątkowska-Małecka i Gręzak 2004.
6  Kurach 1994.

7  Godyniecki 1967.
8  Krysiak 1956: 97-102.
9  Lasota-Moskalewska 1980.

10  Lasota-Moskalewska 1986; Młynik 1997.
11  Wiland bd.

(faza a), w końcu VIII wieku został przekształcony w gród 
(faza b), a następnie w XII wieku rozbudowany (faza c). 
Natomiast w przypadku Czerska, st. 1, uwzględniono w ni-
niejszym opracowaniu jedynie materiały z wyróżnionych 
przez archeologów faz od IV (połowa XI wieku) do IXa 
(połowa XII wieku). Okres ten obfitował w liczne wyda-
rzenia, które wpłynęły na wielokrotną zmianę charakteru 
zabudowy tego ośrodka. Powstała w IV fazie osada zosta-
ła rozbudowana, w fazie VIb funkcjonowała jako gród. 
Następnie, po zniszczeniu grodu, powstała w fazie VIIb 
osada z luźną zabudową, jednak i ta została po krótkim 
czasie (faza VIIIa) zniszczona przez pożar. W fazie VIIIb 
(początek XII wieku) odbudowano zniszczone zabudo-
wania stawiając gród, który ponownie uległ pożarowi12. 
Liczebność materiału kostnego z poszczególnych faz była 
tak mała, że niezbędne było połączenie zespołów opraco-
wanych przez B. Krecińską13 w cztery szersze fazy użytko-
wania ośrodka, w celu stworzenia przejrzystych modeli: 
faza a – osada (materiał z fazy IV), faza b – gród (materiał 
z fazy VIb), faza c – osada otwarta (materiał z faz VIIb 
i VIIIa), faza d – gród (materiał z faz VIIIb i IXa).

Z konieczności (brak dostatecznie licznego materiału) 
przy rozważaniach nad morfologią zwierząt z grodzisk 
mazowieckich posiłkowano się również danymi uzyskany-
mi z innych stanowisk osadniczych z terenu Mazowsza.

Konsumpcja

Dotychczas badacze byli przekonani o wiodącej roli 
wołowiny w diecie ludności z terenu wschodniej Polski 
we wczesnym średniowieczu, w tym również w diecie 
mieszkańców Mazowsza14, jednak wydaje się koniecz-
ne zrewidowanie tego poglądu. Nie udało się bowiem 
stwierdzić występowania jednolitego modelu konsump-
cji w grodach mazowieckich (tabela 1). Najczęściej spo-
tykany model związany był z dominacją w diecie mięsa 
wołowego i mniejszym znaczeniem wieprzowiny. W gro-

12  Urbańczyk 1988: 587-615.
13  Krecińska 1998.
14  Dembińska 1963; Gręzak i Kurach 1996: 139-167; Lasota-Moska-
lewska, Kobryń i Gręzak 1996: 97-110.
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Ryc. 1. Grodziska mazo-
wieckie z okresu wczesnego 
średniowiecza analizowane 
pod kątem archeozoologicz-
nym (oprac. U. Iwaszczuk)
Fig. 1. Early Medieval 
Masovian strongholds sub-
jected to zooarchaeological 
analysis (elaborated by  
U. Iwaszczuk)

dziskach w Czersku, st. 1 (faza b i d) oraz Podebłociu, st. 
1 (faza c) wystąpił model z relatywnie niskim udziałem 
wołowiny i dominacją wołowiny. Ponadto w pierwszych 
dwóch fazach użytkowania grodziska w Podebłociu, st. 
1, można zaobserwować wystąpienie trzeciego modelu 
konsumpcji, odmiennego od pozostałych: podstawę diety 
stanowiło mięso małych przeżuwaczy, mieszkańcy gro-
du uzupełniali jadłospis przede wszystkim wieprzowiną, 
a dopiero w dalszej kolejności wołowiną.

W przypadku dwóch grodów z terenu Mazowsza – 
w Czersku, st. 1 i Podebłociu, st. 1 – udało się wychwycić 
przemiany w gospodarce zwierzętami.

Czersk, st. 1, w pierwszej (faza a) i trzeciej fazie swo-
jego funkcjonowania (faza c) był założeniem otwartym. 
Podstawę diety w tym okresie stanowiła wołowina. 
Jednak każdorazowo zmiana charakteru ośrodka na 
obronny (gród) skutkowała również zmianą sposobu 
odżywiania – w fazie b i d główną rolę w diecie zaczy-
nała odgrywać wieprzowina (wykres 1). Wydaje się 
zatem, że zmiana ta była związana ze zmianą trybu ży-
cia mieszkańców ośrodka, którzy zmuszeni zostali do 

wprowadzenia hodowli zagrodowej. Stosunkowo łatwo 
poddają się jej świnie – nie potrzebują one otwartych 
terenów do wypasu i mogą żywić się odpadkami z go-
spodarstw domowych. Natomiast w przypadku bydła 
karmienie zwierząt przy chowie zagrodowym wymaga 
gromadzenia znacznych zapasów roślin. Dodatkowo 
obecność licznych szczątków świni w drugiej i trzeciej 
fazie użytkowania grodu mogłaby wskazywać na nagłe 
zwiększenie zapotrzebowania na mięso. Świnia jest po-
nadto zwierzęciem bardzo plennym: możliwość rozrodu 
osiąga już w wieku poniżej roku, mioty są liczne (nawet 
do 11 sztuk w miocie) i może osiągnąć do dwóch mio-
tów w roku, dostarcza zatem dużą ilość mięsa w rela-
tywnie szybkim czasie15. Budowa grodu w fazie b była 
znaczącym przedsięwzięciem i wymagała wielu rąk do 
pracy. Problem wykarmienia licznej rzeszy osób mógł 
zostać w dużej części rozwiązany poprzez zmianę mo-
delu hodowli i konsumpcji.

15  Lasota-Moskalewska 2005.
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Grodzisko w Podebłociu, st. 1, było wyjątkowe pod 
wieloma względami. Wśród szczątków pozyskanych na 
stanowisku z pierwszej fazy jego użytkowania zauwa-
żalna była znaczna przewaga kości małych przeżuwaczy 
nad resztkami innych gatunków. W dwóch późniejszych 
fazach sytuacja zmieniła się na korzyść kości świni – 
w ostatniej fazie jej szczątki dominowały w materiale 
(tabela 1). Autorka analizy archeozoologicznej – B. Ku-
rach16 wiąże bardzo duży udział szczątków małych prze-
żuwaczy w materiale z kompleksu osadniczego w tej 
miejscowości z założeniem go przez przybyłą tu ludność 
koczowniczą. Ma to swoje uzasadnienie w typie kon-
sumpcji i hodowli w tym kompleksie. Dominacja mięsa 
owczego i koziego w diecie nie jest charakterystyczna 
dla ludów słowiańskich. Znane są jedynie nieliczne sta-
nowiska z okresu wczesnego średniowiecza z terenów 
polskich, na których odnotowano dominację szczątków 
małych przeżuwaczy. Taki model konsumpcji i hodowli 

16  Kurach 1994. 

jest natomiast typowy dla ludów koczowniczych17 i wy-
nika m.in. z dobrego przystosowania małych przeżuwa-
czy (a szczególnie owiec) do ciągłego przemieszczania 
się. Przyczyna znacznego udziału wieprzowiny w diecie 
mieszkańców w dwóch ostatnich fazach użytkowania 
grodu w Podebłociu (wykres 2) była zapewne zbliżona 
do opisanej w przypadku Czerska. Wzrost znaczenia 
wieprzowiny ewidentnie łączył się z funkcjonowaniem 
grodu i po jego rozbudowie ten rodzaj mięsa zaczął do-
minować w jadłospisie.

Hodowla

Hodowane na Mazowszu we wczesnym średniowieczu 
bydło było zbliżone do siebie pod względem morfoty-
pu. Jego wysokość w kłębie wahała się w granicach 95-
126 cm, jednak większość odnotowanych osobników nie 

17  Lasota-Moskalewska 1997.
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przekraczała 115 cm (wykres 3). Wyjątkiem był tu kom-
pleks osadniczy w Sypniewie. Znalezione na jego obsza-
rze szczątki bydła pochodziły od osobników odpowiada-
jących wzrostem zwierzętom hodowanym na pozostałym 
obszarze Mazowsza (do 114 cm w kłębie) oraz od dwóch 
wyjątkowo wyrośniętych osobników o wysokości w kłę-
bie 132 i 145 cm. Nie jest jasne, jaką drogą osobniki wy-
sokorosłe dostały się do Sypniewa, chyba że przyjmie się, 
że był to efekt wciąż możliwej w tych czasach krzyżówki 
bydła z turem. Na stanowisku w Krzesku-Królowej Niwie 
znaleziono ponadto kość wyjątkowo niskorosłego osob-
nika bydła o wysokości w kłębie 92 cm. Tak niski wzrost 
jest najczęściej efektem zmian fenotypowych powstałych 
w wyniku głodzenia zwierząt w okresie rozwoju kośćca 
i świadczy o wysiłku, jaki musiało nastręczać zdobycie pa-
szy dla wykarmienia zwierząt, szczególnie w miesiącach 
zimowych18.

Świnia hodowana na terenie Mazowsza we wczesnym 
średniowieczu miała 64-77 cm wzrostu, a więc były to 
osobniki średniorosłe (wykres 4). Jedyny wyjątek stano-
wiło stado hodowane w Sypniewie, gdzie poza zwierzę-
tami średniorosłymi hodowano również osobniki docho-
dzące do 1 m wysokości w kłębie (86-104 cm), a więc 
o wielkości odpowiadającej dzikowi19. Wydaje się to wy-
nikać z metody chowu polegającej na wolnym wypasie 
zwierząt, który sprzyjał stałemu krzyżowaniu się osobni-
ków świni z dzikiem. Typ hodowli w Sypniewie był zatem 
stosunkowo prymitywny. Na pozostałych terenach nato-
miast stosowana była raczej hodowla zagrodowa, która 
przyczynia się do izolacji świni od formy dzikiej, co skut-
kowało m.in. zmniejszaniem się wysokości zwierząt.

W przypadku konia nie jest możliwe rozróżnienie for-
my dziko żyjącej od udomowionej ze względu na podo-
bieństwo szkieletu obu form, co implikuje dodatkowe 
problemy badawcze20. Wzmianki o dzikich koniach poja-
wiają się dosyć często w źródłach wczesnośredniowiecz-
nych21, można zatem przypuszczać, że część szczątków 
konia znajdowanych na stanowiskach należała do formy 
dzikiej. Konie, których szczątki odkryto na wczesnośre-
dniowiecznych stanowiskach mazowieckich były nisko- 
i średniorosłe – osiągały wysokość od 128 do 139 cm 
w kłębie, a więc były wielkości tarpana22. Mogły zatem 
pochodzić od zwierząt dzikich. Jedyny szczątek osobni-
ka należącego do grupy koni wysokorosłych (wykres 5), 
dla których dolna granica wysokości w kłębie wynosi 143 
cm23, znaleziony został na osadzie podgrodowej w War-
szawie-Bródnie Starym datowanej na 2. połowę X – poło-
wę XI wieku24. Jego wysokość wyniosła 146 cm.

18  Lasota-Moskalewska 2005.
19  Lasota-Moskalewska 2005.
20  Lasota-Moskalewska 2005.
21  Bogolubski 1968.
22  Lasota-Moskalewska 2005.
23  Kobryń 1984.
24  Krysiak 1956: 97-102.

Zależności gospodarcze

Szczątki bydła znajdowane na części stanowisk mazo-
wieckich z okresu wczesnego średniowiecza, takich jak 
Krzesk-Królowa Niwa, Czersk, st. 1, faza c i Podebłocie, 
st. 1, faza c (tabela 2), gdzie nie stwierdzono istnienia 
większych nadwyżek lub niedoborów między szczątkami 
z poszczególnych partii tuszy w porównaniu z modelo-
wym rozkładem anatomicznym25, zdają się poświadczać 
hodowlę wyłącznie na własne potrzeby. Jednak mięso 
wyhodowanych zwierząt nie musiało zostać skonsumo-
wane: część zwierząt jest bowiem hodowana ze względu 
na ich wartości przyżyciowe, a więc mleko czy siłę robo-
czą, a w przypadku innych gatunków – także ze względu 
na wełnę. Truchła padłych zwierząt mogły być umiesz-
czane w celach sanitarnych w zupełnie innym miejscu 
niż wyrzucane odpadki pokonsumpcyjne i nie zostały 
odkryte przez archeologów w czasie badań terenowych, 
a co za tym idzie – nie weszły w skład analiz archeozo-
ologicznych. Z drugiej strony, całe tusze zwierząt lub ich 
mniejsze partie mogły być przynoszone w obręb siedlisk 
ludzkich z zewnątrz, jako przedmiot wymiany (handlu) czy 
danin. Takie właśnie wyjaśnienie nasuwa się w przypadku 
szczątków małych przeżuwaczy wydobytych na grodzisku 
w Krzesku-Królowej Niwie. Duża nadwyżka kości z bliższej 
części kończyny piersiowej wskazuje na stałe przynosze-
nie do tego ośrodka partii tuszy z tzw. łopatki (tabela 3). 
W tym kontekście szczególnie interesująca wydaje się 
informacja z XIII-wiecznych dokumentów władców ma-
zowieckich o pobieraniu na tym terenie daniny zwanej 
podworowe, płaconej w postaci tzw. krowy podworowej 
(vacca podvorova) wymiennej z podworowym bara-
nem26. Nie wydaje się wprawdzie w pełni uzasadnione 
łączenie daniny wzmiankowanej w XIII-wiecznym źródle 
z grodem funkcjonującym ponad dwa wieki wcześniej, 
niemniej można brać pod uwagę istnienie dość wczesnej 
tradycji płacenia pewnej formy daniny baranami lub par-
tiami tuszy tych zwierząt.

Kontakty z innymi regionami

Potwierdzenie tego typu kontaktów udało się uzyskać 
badając morfologię hodowanych koni. Szczątki koni wy-
sokorosłych znajdowane są na stanowiskach wczesno-
średniowiecznych bardzo rzadko, wszystkie znane kości 
osobników tego typu datowane są na okres od 2. połowy 
X wieku (badania własne). Większość z nich pochodzi ze 
stanowisk osadniczych różnego typu (grody, podgrodzia, 
osady otwarte) zlokalizowanych w rejonie jeziora Gopło 
i w centralnej Wielkopolsce. Interesujące jest, że pozosta-
łe szczątki wysokorosłego konia odkryte zostały wyłącznie 
w grodziskach z terenu Pomorza Zachodniego (Cedynia, 
Budzistowo, st. 1, Stare Drawsko, st. 1, Gwieździn) lub 

25  Lasota-Moskalewska 2008.
26  Modzelewski 1987: 79-84.
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w grodzisku leżącym na szlaku prowadzącym z Wielko-
polski w kierunku Pomorza Gdańskiego (Kałdus, st. 3 i 6) 
oraz na dwóch stanowiskach na Podlasiu (grodzisko w Ty-
kocinie, st. 1, i osada podgrodowa w Bielsku Podlaskim, 
ul. Zamkowa). Szczątki konia z Bielska Podlaskiego należa-
ły ewidentnie do osobników wyższych niż pozostałe – ich 
wysokość w kłębie wynosiła 158-176 cm. Nie jest jasne, 
w jaki sposób zwierzęta te mogły dostać się do Bielska, 
jednak najprawdopodobniej nastąpiło to na drodze wy-
miany handlowej. Natomiast osobnik, którego kości od-
nalezione zostały w Warszawie-Bródnie Starym należał 
do zwierząt tego samego typu, co osobniki z Wielkopolski 
i Pomorza. Takie rozmieszczenie stanowisk (ryc. 2) może 
sugerować istnienie w Wielkopolsce lokalnego centrum 
hodowli dużego konia, zapewne na potrzeby władcy 
i aparatu państwowego. Potwierdzeniem tego mogą być 
słowa Ibrahima ibn Jakuba o koniach jako własności księ-

cia27. Szczątki zwierząt odkrytych na Pomorzu mogłyby 
w tym kontekście być reminiscencją zainteresowania 
władców piastowskich tym regionem, czy to w kontekście 
wojennym, czy też w związku z administracją książęcą. 
Szczątki konia z Warszawy Bródna Starego również nale-
żałoby łączyć z administracją piastowską.

Podsumowanie

Szczątki zwierzęce są cennym, choć często niedocenia-
nym źródłem do badań nad wczesnym średniowieczem. 
Ich analiza daje szerokie możliwości wnioskowania nie 
tylko odnośnie gospodarki zwierzętami, ale również 
w kwestii proweniencji kulturowej mieszkańców oma-
wianych ośrodków, czy ich kontaktów z odległymi często 
terenami. Analizowane materiały kostne z wczesnośre-

27  Lewicki 1954: 444-465.
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dniowiecznych stanowisk mazowieckich wskazują na wy-
jątkowość zachodzących na nich procesów, np. przecho-
dzenia od koczownictwa do w pełni osiadłego trybu życia 
(Podebłocie, st. 1). Odzwierciedlają także przemiany za-
chodzące na stanowiskach w kolejnych fazach ich użytko-
wania, m.in. związane ze zmianą charakteru osadnictwa, 
jak to udało się uchwycić w przypadku grodzisk w Czer-
sku, st. 1, i Podebłociu, st. 1. Szczątki małych przeżuwaczy 
z Krzeska-Królowej Niwy pozwoliły na udokumentowanie 
relacji gospodarczych stanowiska z innymi ośrodkami, 
w tym istnienia współzależności gospodarczych, z których 
wynikał m.in. przymus płacenia danin na potrzeby miesz-
kańców grodu. Oczywiście w przypadku grodziska w Krze-
ska-Królowej Niwie niezbędne byłoby przeprowadzenie 
badań materiałów kostnych z otaczających go osad, aby 

potwierdzić wnioski wyciągnięte na podstawie szczątków 
z grodziska. Badanie morfologii zwierząt dostarczyło po-
nadto informacji o różnicach w rozwoju technik hodow-
lanych w poszczególnych regionach Mazowsza.

Gęstość zaludnienia Mazowsza nie była równomierna 
na całym jego obszarze. Według Marka Dulinicza28 wyni-
kało to z braku jednolitej struktury osadniczej i plemien-
nej. Wyniki analiz archeozoologicznych potwierdzają tę 
tezę, bowiem nie stwierdzono istnienia jednolitego mo-
delu żywieniowego w regionie Mazowsza. Nawyki kon-
sumpcyjne są jednym z najtrwalszych zwyczajów uwarun-
kowanych kulturowo.

28  Dulinicz 2004: 193.

Ryc. 2. Stanowiska mazo-
wieckie z okresu wczesnego 
średniowiecza ze szczątkami 
dużych osobników konia. 
Zaznaczone przypuszczalne 
centrum hodowli na tere-
nie Wielkopolski. Strzałki 
wskazują możliwe kierunki 
napływu dużych osobników 
na obszary poza centrum 
hodowlanym (oprac.  
U. Iwaszczuk)
Fig. 2. Early Medieval Ma-
sovian sites with remains of 
large horses. Potential hus-
bandry centres in Greater 
Poland are marked. Arrows 
indicate possible directions 
of large individuals influx to 
areas outside the husbandry 
center (elaborated  
by U. Iwaszczuk)



233Grody średniowieczneGo Mazowsza • Księga poświęcona pamięci Marka dulinicza

Urszula iwaszczuk o czym mówią kości zwierzęce z wczesnośredniowiecznych grodzisk mazowieckich

Ta
b

el
a 

1.
 

Ro
zk

ła
d 

ga
tu

nk
ow

y 
sz

cz
ąt

kó
w

 s
sa

kó
w

 u
do

m
ow

io
ny

ch
 z

 w
cz

es
no

śr
ed

ni
ow

ie
cz

ny
ch

 s
ta

no
w

is
k 

m
az

ow
ie

ck
ic

h
Ta

bl
e 

1.
 

Sp
ec

ie
s 

di
st

ri
bu

tio
n 

re
m

ai
ns

 o
f d

om
es

tic
at

ed
 m

am
m

al
s 

fr
om

 E
ar

ly
 M

ed
ie

va
l M

as
ov

ia
n 

si
te

s

St
an

ow
is

ko
Ro

dz
aj

  
st

an
ow

is
ka

D
at

ow
an

ie
By

dł
o

Św
in

ia
O

w
ca

/k
oz

a
Ko

ń
Pi

es
Ko

t
n

%
n

%
n

%
n

%
n

%
n

%

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 a
)*

O
sa

da
I f

az
a:

 p
oł

ow
a 

XI
 w

.
23

/5
0,

0/
11

/2
3,

9/
9

/1
9,

6/
3

/6
,5

/
 

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 b
)*

G
ro

dz
is

ko
II 

fa
za

: k
on

ie
c 

XI
 w

.
23

/2
9,

9/
30

/3
9,

0/
20

/2
6,

0/
4

/5
,2

/
 

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 c
)

O
sa

da
III

 fa
za

: X
I/

XI
I w

.
10

2
49

,0
41

19
,7

48
23

,1
16

7,
7

1
0,

5
 

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 d
)

G
ro

dz
is

ko
IV

 fa
za

: p
oc

zą
te

k 
XI

I –
 p

oł
ow

a 
XI

I w
.

37
21

,9
71

42
,0

40
23

,7
21

12
,4

 

G
ro

dz
is

k,
 s

t. 
1

G
ro

dz
is

ko
Po

ło
w

a 
XI

 –
 p

oc
zą

te
k 

XI
II 

w
.

80
73

,4
8

7,
3

21
19

,3
 

 
 

Kr
ze

sk
-K

ró
lo

w
a 

N
iw

a
G

ro
dz

is
ko

Po
ło

w
a 

IX
-X

I w
.

21
37

83
,4

27
7

10
,8

11
7

4,
5

4
0,

2
 

28
1,

1

Pł
oc

k 
PS

M
 7

5
G

ro
dz

is
ko

XI
 w

. –
 1

23
7 

r.
16

9
55

,4
92

30
,2

36
11

,8
8

2,
6

 
 

Po
de

bł
oc

ie
, s

t. 
1 

(fa
za

 a
)

O
sa

da
I f

az
a:

 V
III

 w
.

10
9,

0
31

27
,9

66
59

,5
1

0,
9

3
2,

7
 

Po
de

bł
oc

ie
, s

t. 
1 

(fa
za

 b
)

G
ro

dz
is

ko
II 

fa
za

: k
on

ie
c 

VI
II 

– 
VI

II/
IX

 w
.

15
5

27
,4

17
2

30
,4

21
4

37
,9

19
3,

4
5

0,
9

 

Po
de

bł
oc

ie
, s

t. 
1 

(fa
za

 d
)

G
ro

dz
is

ko
III

 fa
za

: p
oc

zą
te

k 
IX

 –
 X

II 
w

.
22

1
26

,2
33

6
39

,9
25

3
30

,0
17

2,
0

12
1,

4
3

0,
4

Sy
pn

ie
w

o
G

ro
dz

is
ko

Po
cz

ąt
ek

 X
 w

. –
 3

. ć
w

. X
I w

.
81

1
42

,0
68

7
35

,6
19

5
10

,1
21

7
11

,2
22

1,
1

 

Sz
el

ig
i, 

st
. 1

G
ro

dz
is

ko
VI

/V
II 

– 
VI

I/
VI

II 
w

.
27

0
41

,6
23

1
35

,6
12

4
19

,1
4

0,
6

4
0,

6
 

W
ar

sz
aw

a-
Br

ód
no

 S
ta

re
G

ro
dz

is
ko

2.
 p

oł
ow

a 
X 

w
. –

 p
oł

ow
a 

XI
 w

.
49

49
,0

20
20

,0
8

8,
0

23
23

,0
 

 

* 
od

se
tk

i l
ic

zo
ne

 o
d 

lic
zb

y 
m

ni
ej

sz
ej

 n
iż

 1
00

 



234 ArchAeologicA Hereditas • 4

Urszula Iwaszczuk

Ta
b

el
a 

3.
 

Ro
zk

ła
d 

an
at

om
ic

zn
y 

sz
cz

ąt
kó

w
 m

ał
yc

h 
pr

ze
żu

w
ac

zy
 z

e 
st

an
ow

is
k 

m
az

ow
ie

ck
ic

h 
z 

ok
re

su
 w

cz
es

ne
go

 ś
re

dn
io

w
ie

cz
a

Ta
bl

e 
3.

 
An

at
om

ic
al

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
re

m
ai

ns
 o

f s
m

al
l r

um
in

an
ts

 fr
om

 M
as

ov
ia

n 
si

te
s 

in
 E

ar
ly

 M
ed

ie
va

l p
er

io
d

Ta
b

el
a 

2.
 

Ro
zk

ła
d 

an
at

om
ic

zn
y 

sz
cz

ąt
kó

w
 b

yd
ła

 z
e 

st
an

ow
is

k 
m

az
ow

ie
ck

ic
h 

z 
ok

re
su

 w
cz

es
ne

go
 ś

re
dn

io
w

ie
cz

a
Ta

bl
e 

2.
 

An
at

om
ic

al
 d

is
tr

ib
ut

io
n 

re
m

ai
ns

 o
f c

at
tle

 fr
om

 M
as

ov
ia

n 
si

te
s 

in
 E

ar
ly

 M
ed

ie
va

l p
er

io
d 

St
an

ow
is

ko
Ro

dz
aj

  
st

an
ow

is
ka

D
at

ow
an

ie
G

ło
w

a
Tu

łó
w

kp
bl

kp
da

l
km

bl
km

da
l

cz
łp

Σ
n

%
n

%
n

%
n

%
n

%
n

%
n

%

G
ro

dz
is

k,
 s

t. 
1

G
ro

dz
is

ko
Po

ło
w

a 
XI

 –
 p

oc
zą

te
k 

XI
II 

w
.

20
 

16
 

13
 

3
 

19
 

7
 

2
 

80

Po
de

bł
oc

ie
, s

t. 
1 

(fa
za

 II
I)

G
ro

dz
is

ko
Po

cz
ąt

ek
 IX

 –
 X

II 
w

.
62

28
,1

48
21

,7
48

21
,7

7
3,

2
45

20
,4

8
3,

6
3

1,
4

22
1

Po
de

bł
oc

ie
, s

t. 
1 

(fa
za

 II
)

G
ro

dz
is

ko
Ko

ni
ec

 V
III

 –
 k

on
ie

c 
VI

II 
– 

VI
II/

IX
 w

.
52

33
,5

38
24

,5
31

20
,0

3
1,

9
21

13
,5

4
2,

6
6

3,
9

15
5

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 I)
O

sa
da

Po
ło

w
a 

XI
 w

.
4

 
7

 
4

 
 

 
7

 
1

 
 

 
23

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 II
)

G
ro

dz
is

ko
Ko

ni
ec

 X
I w

.
 

 
9

 
4

 
1

 
8

 
1

 
 

 
23

Kr
ze

sk
-K

ró
lo

w
a 

N
iw

a
G

ro
dz

is
ko

Po
ło

w
a 

IX
 –

 X
I w

.
77

3
36

,2
91

6
42

,9
20

1
9,

4
10

0,
5

14
9

7,
0

55
2,

6
33

1,
5

21
37

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 II
I)

O
sa

da
XI

/X
II 

w
.

14
13

,7
49

48
,0

18
17

,6
1

1,
0

14
13

,7
2

2,
0

4
3,

9
10

2

Po
de

bł
oc

ie
, s

t. 
1 

(fa
za

 I)
O

sa
da

VI
II 

w
.

4
 

5
 

 
 

 
 

1
 

 
 

 
 

10

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 IV
)

G
ro

dz
is

ko
Po

cz
ąt

ek
 X

II 
– 

po
ło

w
a 

XI
I w

.
1

 
20

 
1

 
3

 
9

 
 

 
3

 
37

St
an

ow
is

ko
Ro

dz
aj

  
st

an
ow

is
ka

D
at

ow
an

ie
G

ło
w

a
Tu

łó
w

kp
bl

kp
da

l
km

bl
km

da
l

cz
łp

Σ
n

%
n

%
n

%
n

%
n

%
n

%
n

%
Cz

er
sk

, s
t. 

1 
(fa

za
 a

)
O

sa
da

Po
ło

w
a 

XI
 w

.
1

 
 

 
2

 
 

 
5

 
1

 
 

 
9

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 b
)

G
ro

dz
is

ko
Ko

ni
ec

 X
I w

.
 

 
6

 
2

 
 

 
7

 
1

 
4

 
20

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 c
)

O
sa

da
XI

/X
II 

w
.

13
 

21
 

6
 

 
 

8
 

 
 

 
 

48

Cz
er

sk
, s

t. 
1 

(fa
za

 d
)

G
ro

dz
is

ko
Po

cz
ąt

ek
 X

II 
– 

po
ło

w
a 

XI
I w

.
5

 
13

 
4

 
 

 
10

 
3

 
5

 
40

G
ro

dz
is

k,
 s

t. 
1

G
ro

dz
is

ko
Po

ło
w

a 
XI

 –
 p

oc
zą

te
k 

XI
II 

w
.

4
 

4
 

1
 

 
 

7
 

3
 

2
 

21

Kr
ze

sk
-K

ró
lo

w
a 

N
iw

a
G

ro
dz

is
ko

Po
ło

w
a 

IX
 –

 X
I w

.
9

7,
7

70
59

,8
26

22
,2

1
0,

9
8

6,
8

2
1,

7
1

0,
9

11
7

Po
de

bł
oc

ie
, s

t. 
1 

(fa
za

 a
)

O
sa

da
VI

II 
w

.
17

 
26

 
5

 
3

 
10

 
2

 
3

 
66

Po
de

bł
oc

ie
, s

t. 
1 

(fa
za

 b
)

G
ro

dz
is

ko
Ko

ni
ec

 V
III

 –
 k

on
ie

c 
VI

II 
– 

VI
II/

IX
 w

.
64

29
,9

46
21

,5
42

19
,6

10
4,

7
38

17
,8

8
3,

7
6

2,
8

21
4

Po
de

bł
oc

ie
, s

t. 
1 

(fa
za

 c
)

G
ro

dz
is

ko
Po

cz
ąt

ek
 IX

 –
 IX

/X
II 

w
.

41
16

,2
75

29
,6

49
19

,4
8

3,
2

66
26

,1
9

3,
6

a5
2,

0
25

3



235Grody średniowieczneGo Mazowsza • Księga poświęcona pamięci Marka dulinicza

Urszula iwaszczuk o czym mówią kości zwierzęce z wczesnośredniowiecznych grodzisk mazowieckich

Wykaz cytowanej literatury:

Bogolubski, S. 
1968.  Pochodzenie i ewolucja zwierząt domowych. Warsza-

wa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
Dembińska, M. 
1963.  Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej. 

Wrocław: Ossolineum.
Dulinicz, M. 
1999.  Archeologia o Mazowszu w czasie powstawania pań-

stwa polskiego. Zarys problematyki. Archeologia Polski 
44 (1-2): 93-116.

2004.  Mazowsze w IX-XIII w., [w:] M. Dulinicz (red.), Proble-
my przeszłości Mazowsza i Podlasia, 187-206. Studia 
i Materiały 3. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN.

Godyniecki, S. 
1967.  Szczątki kostne zwierzęce z wykopalisk w Szeligach, pow. 

Płock, [w:] W. Szymański, Szeligi pod Płockiem na począt-
ku wczesnego średniowiecza, 347-355. Wrocław: PAN. 

Gręzak, A. i B. Kurach 
1996.  Konsumpcja mięsa w średniowieczu oraz w czasach no-

wożytnych na terenie obecnych ziem Polski w świetle 
danych archeologicznych. Archeologia Polski 41 (1-2): 
139-167.

Kobryń, H. 
1984.  Zmiany niektórych cech morfologicznych konia w świe-

tle badań kostnych materiałów wykopaliskowych z ob-
szary Polski. Warszawa: Wydawnictwo SGGW-AR.

Krecińska, B. 
1998.  Konsumpcja mięsa w średniowiecznym Czersku na pod-

stawie analizy szczątków zwierzęcych ze stanowiska 1. 
Maszynopis w Archiwum Instytutu Archeologii UW.

Krysiak, K. 
1956.  Materiał zwierzęcy z wykopalisk w Bródnie Starym koło 

Warszawy. Materiały Wczesnośredniowieczne 4: 97-102.
Kurach, B. 
1994.  Konsumpcja mięsa i hodowla zwierząt we wczesnośre-

dniowiecznym kompleksie osadniczym w Podebłociu 
woj. siedleckie. Maszynopis w Archiwum Instytutu Ar-
cheologii UW.

Lasota-Moskalewska, A. 
1980.  Krzesk – Królowa Niwa, woj. siedleckie. Sprawozdanie 

z opracowania archeozoologicznego szczątków kost-
nych. Maszynopis niepublikowany.

1986.  Grodzisk, gm. Grębków, woj. siedleckie. Opracowa-
nie archeozoologiczne szczątków kostnych z badań 
w 1983, 1984, 1985. Maszynopis niepublikowany.

1997.  Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków. Warszawa: 
Wydawnictwo PWN.

2005.  Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. Warsza-
wa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2008.  Archeozoologia. Ssaki. Warszawa: Wydawnictwa Uni-
wersytetu Warszawskiego.

Lasota-Moskalewska, A., Kobryń, H. i A. Gręzak 
1996.  Konsumpcja mięsa w pradziejach na terenie ziem Pol-

ski w świetle prac profesora Mariana Sobocińskiego. 
Archeozoologia 20: 97-110. RARP 283.

Lewicki, T. 
1954.  Średniowieczne źródła arabskie i perskie o hodowli 

zwierząt u Słowian. Kwartalnik Historii Kultury Mate-
rialnej 3: 444-465.

Młynik, B. 
1997.  Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego 

Grodziska, woj. siedleckie. Maszynopis w Archiwum 
Instytutu Archeologii UW.

Modzelewski, K. 
1987.  Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej. Wrocław: 

Ossolineum.
Piątkowska-Małecka, J. i A. Gręzak 
2004.  Konsumpcja mięsa w średniowiecznym Płocku w świe-

tle zwierzęcych szczątków kostnych. Maszynopis nie-
publikowany.

Urbańczyk, P. 
1988.  Zastosowanie stratygraficznej analizy dokumentacji te-

renowej stanowiska wielowarstwowego do rekonstruk-
cji historii użytkowania Wzgórza Zamkowego w Czersku 
(na podstawie wyników  badań z lat 1974-1983). Kwar-
talnik Historii Kultury Materialnej 36 (4): 587-615.

Wiland, C. 
bd.  Kości zwierzęce z grodziska i osady w Sypniewie, pow. 

Maków Mazowiecki. Maszynopis  niepublikowany.



236 ArchAeologicA Hereditas • 4

Urszula Iwaszczuk

Urszula Iwaszczuk

What are animal bones  
from Early Medieval Masovian strongholds telling us?

Summary

Only a small number of bone complexes from Early Medieval 
Masovian strongholds has been subject to archaeozoological 
analysis so far. Within the range of these considerations there 
have entered the results of elaborations of animal bone materi-
als from eight strongholds of Masovian area. They have given 
the information on the consumption and breeding of animals in 
Early Medieval times on the area of Masovia. They have allowed 
to trace the changes undergoing due to the adapting of nomadic 

people to living in a fortified settlement, as well as the changes 
resulting from the switching of the settlement type – from an 
open one to a defense one. Also, the example of contacts of the 
stronghold inhabitants with other regions has been discussed. It 
was also possible to examine the economic relations between 
the stronghold and the settlements surrounding it. 

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska



Dendrochronologia  
o początkach grodu w Nasielsku

Mariusz Błoński

ArchAeologicA
Hereditas 4
237-242

Grodzisko w Nasielsku położone jest w dolinie – prze-
pływającej przez to miasto – rzeki Nasielnej, w odległo-
ści około 200 m na północny wschód od rynku. Obiekt, 
w przybliżeniu o pierścieniowatym kształcie, ma blisko 80 
m średnicy, a wysokość jego wałów sięga 2,5 m. Pierw-
sza informacja pisana o nasielskim grodzie pojawiła się 
w XII-wiecznym dokumencie, tzw. falsyfikacie mogileń-
skim, gdzie Nasilzco wymieniono wśród ośrodków gro-
dowych (castrum), które płaciły daninę na rzecz klasztoru 
benedyktynów w Mogilnie. Ustalono, że część dokumen-
tu dotycząca mazowieckich grodów powstała w okresie 
panowania Bolesława Śmiałego, przypuszczalnie przed 
1076 rokiem1. 

Najbliżej położone od Nasielska grody, które pojawiły 
się w tym dokumencie, to: Ciechanów, Serock i Zakro-
czym (ryc. 1). Dzięki źródłom pisanym z XII-XIII wieku wia-
domo, że nasielski gród był w tym czasie centrum okręgu 
grodowego, określanego w źródłach pisanych z XIII wieku 
jako kasztelania, oraz że w jego pobliżu otrzymywał nada-
nia zakon kanoników regularnych z Czerwińska.

Pierwsze badania sondażowe grodziska w Nasielsku 
przeprowadziła w 1967 roku Irena Górska z Instytutu Hi-
storii Kultury Materialnej PAN w Warszawie. Odsłonięto 
wówczas warstwy kulturowe na majdanie i relikty wału 
do głębokości około 1,4 m od powierzchni. Prace te jed-
nak przerwano po osiągnięciu poziomu zwierciadła wody 
gruntowej, rezygnując w ten sposób z eksploracji warstw 
kulturowych związanych ze starszym okresem dziejów 
grodu. Pozyskany wówczas materiał zabytkowy, na który 
składała się ceramika oraz kości i kilka zabytków metalo-
wych (pierścionek, noże) datowano na XII-XIII wiek2.

W latach 2001-2004 i 2006 badania wykopaliskowe na 
grodzisku prowadzili archeolodzy z Zakładu Archeologii 
Mazowsza i Podlasia Instytutu Archeologii i Etnologii Pol-
skiej Akademii Nauk w Warszawie3. W tym czasie, w bli-
sko 40-metrowej długości wykopie zbadano fragment 
dojazdu do bramy grodu, wykonano przekop przez wał 

1  Płocha 1969: 95.
2  Górska 1976.
3  W ciągu trzech sezonów autor niniejszego tekstu prowadził wyko-
paliska z dr. hab. Markiem Duliniczem, a przez dwa sezony z mgr. Wal-
demarem Andrzejem Moszczyńskim. 

oraz odsłonięto część majdanu. W 2006 roku w dwóch 
niewielkich wykopach rozpoznano również wycinek osa-
dy przygrodowej. 

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną po 
raz pierwszy pełne ustalenia dotyczące chronologii po-
czątków grodu w Nasielsku. Mają one – jak się wydaje 
– istotne znaczenie nie tylko dla dziejów fortyfikacji na-
sielskiej, ale rzucają również nowe światło na procesy 
osadnicze w tzw. plemiennym okresie dziejów tej części 
Mazowsza.

Na podstawie wyników badań wykopaliskowych 
stwierdzono, że gród nasielski był obiektem wielofazo-
wym i funkcjonował w okresie od początku 2. połowy 
IX do 2. połowy XIII wieku. Precyzyjne określenie czasu 
wzniesienia grodu pierwszej fazy możliwe było dzięki uzy-

Ryc. 1. Nasielsk na tle sieci najbliższych grodów wczesno-
średniowiecznych (rys. M. Błoński)
Fig. 1. Nasielsk on the background of the closest Early 
Medieval strongholds network (drawn by M. Błoński)
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skaniu z reliktów wału i z przywałowej części majdanu se-
rii dat dendrochronologicznych. Przypomnieć trzeba, że 
nasielski gród nie powstał w miejscu wcześniejszej pustki 
osadniczej. Multidyscyplinarne badania przeprowadzone 
na grodzisku oraz w przyległej do niego części doliny Na-
sielnej wskazują, że teren w okolicy grodu zasiedlano już 
w starszych fazach wczesnego średniowiecza4. Potwier-

4  Błoński i Szwarczewski 2008.

dzają to m.in. radiowęglowe datowa-
nia osadów organicznych noszących 
palinologiczne ślady działalności czło-
wieka (rolnictwo, trzebienie lasów). 
O przedgrodowym okresie dziejów Na-
sielska świadczą także dość archaiczne 
cechy niektórych fragmentów ceramiki 
znalezionej na złożu wtórnym, w wale 
grodu z pierwszej fazy oraz w war-
stwach niwelacyjnych pod tym wałem, 
zawierających piasek i spaleniznę.

Pozostałości najstarszego wału gro-
du w Nasielsku odsłonięto w pobliżu 
majdanu grodziska. Stwierdzono, że 
tworzyła go izbica wypełniona kamie-
niami i piaskiem, którą przykrywała 
konstrukcja przekładkowa (ryc. 2-3). 
Wał nosił ślady pożaru, gdyż drewno 
było zwęglone. Przekładkę zbudowa-
no z bierwion dębowych o szerokości 
do 0,15 m, przesypywanych piaskiem. 
Zbadane relikty pozwoliły zrekon-
struować dolną część wału (ryc. 4). 
W odsłoniętym miejscu miał on około 
2,5 m szerokości u podstawy. Chociaż 
konstrukcja ta uległa w kilku miejscach 
poważnemu zniszczeniu, udało się wy-
różnić pięć poziomów przekładki, któ-
ra od poziomu warstwy wyznaczającej 
w przybliżeniu powierzchnię terenu 
w czasie budowy grodu do stropu spa-
lonej izbicy miała maksymalnie 0,6 m 
wysokości (ryc. 4:1). Ponieważ drew-
niane elementy wału od strony maj-
danu zachowały się poniżej jego części 
zewnętrznej, nie wiadomo czy wał na 
całej szerokości miał taką samą wyso-
kość, lub czy część przy majdanie była 
niższa, tworząc rodzaj schodka (pode-
stu?). W izbicy kamienie różnej wiel-
kości ułożone były luźno na jednym 
poziomie (ryc. 4:2). Jej wymiary mie-
rzone pomiędzy zachowanymi w części 
przyziemnej ściankami wynosiły około 
0,6 x 1,2 m. Pod izbicą odkryto dwa 
,,wieńce” z dużych kamieni, oddalone 
od siebie o około 0,5 m (ryc. 4:3). Do 

wzmocnienia wału tej fazy grodu użyto znacznych ilości 
piasku (4:4). Luźne fragmenty spalonej konstrukcji prze-
mieszane z piaskiem o różnych odcieniach znaleziono 
w warstwach niwelacyjnych tworzących umocnienia gro-
du następnej fazy. Zatem nie można wykluczyć, że piasek 
ten był częścią nasypu wału z pierwszej fazy grodu, któ-
rego rdzeń tworzyła omawiana konstrukcja. Wspomniane 
niwelacyjne warstwy piasku i spalenizny pod najstarszym 
wałem wskazują natomiast bezsprzecznie na działalność 

Ryc. 2. Kamienie w izbicy najstarszego wału grodu w Nasielsku (fot. M. Błoński)
Fig. 2. Box structure of timber filled with stones in Nasielsk stronghold (photo 
by M. Błoński)

Ryc. 3. Grodzisko w Nasielsku. Fragment konstrukcji przekładkowej wału po 
zdjęciu warstw drewna przykrywających izbicę oraz wyeksplorowaniu znajdujących 
się w niej kamieni (fot. M. Błoński)
Fig. 3. Nasielsk stronghold. Fragment of a crossed logs construction rampart 
after removing of  timbers covering the box structure and exploring filling stones 
(photo by M. Błoński)
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człowieka przed wzniesieniem 
grodu (ryc. 4:5-9). Być może jest 
to pozostałość czynności przy-
gotowujących teren do budowy 
umocnień.

Średnica nasielskiego grodu 
fazy nr 1 wynosiła co najmniej 
35 m, średnica jego majdanu 
około 30 m, zatem majdan grodu 
miał około 7 arów powierzchni. 
Był to więc gród niewielki, lecz – 
jak świadczą relikty wału – zbu-
dowany starannie, przy znacznym 
nakładzie pracy i materiałów (wy-
korzystano duże ilości dębiny oraz 
ziemi i kamieni).

Podstawą ustalenia chrono-
logii początków najstarszej fazy 
grodu w Nasielsku są datowania 
dendrochronologiczne jego drew-
nianych umocnień. Ze spalonej 
konstrukcji przekładkowej po-
brano kilkadziesiąt próbek drew-
na, z których udało się uzyskać 17 
dat (tabela 1). Chociaż w prób-
kach uzyskanych bezpośrednio 
z konstrukcji wału (tabela 1:2-12) 
brak było zewnętrznej warstwy 
drewna, to jednak rozkład wy-
ników datowania zachowanych 
słojów jednoznacznie wskazuje, 
że drzewa – których użyto do konstrukcji wału – ścięto na 
początku 2. połowy IX wieku, najprawdopodobniej w la-
tach 50. lub wczesnych 60. tego stulecia5. Chronologię 
tę precyzuje datowanie próbki znalezionej na majdanie, 
w warstwie kulturowej zalegającej na calu, w odległości 
4 m od izbicy, w spaleniźnie z reliktami najstarszego wału 
(tabela 1:16). Zachowały się w niej zewnętrzne przyro-
sty, z których najmłodszy wydatowany został na 855 rok. 
Zdaniem autora ekspertyzy dendrochronologicznej, przy 
ostrożnym założeniu, że kilka najmłodszych słojów uległo 
całkowitej destrukcji, najbardziej prawdopodobną datą 
ścięcia tego drzewa są lata 855-8606. Zgodne z tym są 
także dwie dendrodaty uzyskane ze znalezionych obok 
fragmentów zwęglonych belek: po 781 roku i po 850 roku 
(tabela 1:15, 17). Tak więc można przyjąć, że gród w Na-
sielsku wzniesiono około 860 roku lub – uwzględniając 
dodatkowo ewentualność kilkuletniego okresu groma-
dzenia drewna na budowę grodu – w 1. połowie lat 60. 
IX wieku. Potwierdza to data 865 +/- 3 (tabela 1:1), uzy-
skana z niespalonego kawałka drewna, znalezionego luź-
no w najniższej warstwie kulturowej na zewnątrz wałów 

5  Ważny 2004, 2006.
6  Ważny 2006.

grodu fazy nr 17, która jest zgodna z datami uzyskanymi 
z elementów konstrukcji wału oraz z majdanu grodziska.

Okres funkcjonowania grodu pierwszej fazy, z której 
pochodzi najstarszy wał, nie był długi. Świadczy o tym 
nieduża miąższość (do 20 cm) poziomu użytkowego spą-
gowej warstwy majdanu. Tworzyła go ciemna ziemia ze 
spalenizną, wśród której znajdowały się spalone bierwio-
na z wału oraz drobne kamienie. Z warstwy tej pochodzi 
kilkanaście fragmentów ceramiki oraz nieliczne kości. Ze-
stawienie tego z kilkakrotnie grubszymi warstwami kul-
turowymi grodu z następnych faz, w których wystąpiły 
liczne znaleziska (w tym wielotysięczne zbiory ceramiki) 
pozwala stwierdzić, że najstarszy gród nad Nasielną uległ 
zniszczeniu już w 2. połowie IX wieku. Przypuszczalnie 
mogło do tego dojść nawet w kilka lub najwyżej kilkana-
ście lat po wzniesieniu grodu.

Co było przyczyną tak szybkiego końca pierwszego 
grodu nad Nasielną? Wiadomo ze wspomnianych wy-
żej badań, że był on centrum mikroregionu osadniczego 
o bardzo starej metryce. Prawdopodobnie spalenie grodu 
było efektem walki o władzę nad przyległym do niego 
terytorium. W tym czasie tego rodzaju procesy miały 

7  Ważny 2002.

Ryc. 4. Przekrój umocnień wału pierwszej fazy grodu w Nasielsku oraz znajdujących 
się pod nim warstw niwelacyjnych: 1 – zwęglone drewno, 2 – kamienie w izbicy, 3 – ka-
mienne ,,wieńce”, 4 – piasek ze spalenizną w szczelinach przekładki, 5 – żółty piasek, 
6 – spalenizna, 7 – szary piasek ze śladami spalenizny, 8 – szary piasek, 9 – szary piasek 
ze spalonym drewnem, 10 – jasnożółty piasek, 11 – humus pierwotny (rekonstrukcja 
i rys. M. Błoński)
Fig. 4. Section of rampart of the Nasielsk stronghold first phase and leveling layers 
under it: 1 – charred wood, 2 – stones in wooden box structure, 3 – stone finals, 4 – sand 
with burning in spacer’s slits, 5 – yellow sand, 6 – burning, 7 – grey sand with burning 
traces, 8 – grey sand, 9 – grey sand with burnt wooden fragments, 10 – pale yellow sand, 
11 – primary humus (reconstruction and drawing by M. Błoński)
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miejsce na wielu obszarach zachodniej Słowiańszczyzny8. 
Czy była to jednak rywalizacja wewnątrz społeczności 
zamieszkującej nasielskie terytorium grodowe, czy jakąś 
rolę odegrały tu czynniki zewnętrzne?

Być może do odpowiedzi na te pytania zbliżą nas wy-
niki ostatnich wykopalisk w sąsiadującym z Nasielskiem 
Płońsku. W trakcie ratowniczych badań przeprowadzo-
nych w 2007 roku, w miejscu przyległym do płońskiego 
grodziska, odkryto relikty umocnień wału wykonanego 
w technice hakowej, charakterystycznej dla ośrodków 
wczesnopiastowskich, a analizy denrochronologiczne 
wskazują, że wał ten powstał przypuszczalnie w latach 
70. X wieku9. Wykopaliska ratownicze w pobliżu grodzi-

8  Zob. Urbańczyk 2000: 64-65.
9  Buko 2011: 258; Smoliński i Ważny 2011: tab. 1.

ska w Płońsku z 2010 roku dostarczyły jeszcze starszych 
dat dendrochronologicznych, w tym datę ścięcia drzewa 
określoną na 862 rok. Uzyskano ją z drewna, które – zda-
niem prowadzącego badania Antoniego Smolińskiego 
– pochodziło z kładki prowadzącej z miejsca, w którym 
poświadczony jest od 2. połowy X wieku gród, na osa-
dę10. Znalezisko to nie przesądza, że już wtedy wzniesio-
no gród w Płońsku. Znamienna jest jednak zgodność tej 
daty z czasem budowy grodu nad Nasielną. Czyżby w tym 
samym czasie również nad Płonką zachodził proces kon-
solidacji władzy, co skutkowało walkami pomiędzy sąsied-
nimi społecznościami (opola?), i co w efekcie prowadziło 
do tworzenia się podziałów terytorialnych funkcjonują-
cych w następnych stuleciach?

10  Smoliński i Ważny 2011: tab. 3.
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Mariusz Błoński

The contribution of dendrochronology  
to determining the origins of the stronghold at Nasielsk

Summary

The stronghold at Nasielsk is a structure of an approximately 
circular shape, with a diameter of about 80 meters and surviv-
ing rampart of 2.5 m height. For the first time it is mentioned 
(castrum Nasilzco) in the so-called Mogilno Forgery of the 
twelfth century, which refers to the situation in the third quar-
ter of the eleventh century (Płocha 1969: 95). In the vicinity 

there were three other strongholds mentioned in this docu-
ment: Ciechanów, Serock and Zakroczym (fig. 1).

In 2001-2006 excavations were conducted by archaeologists 
from the IAE PAN. The excavations showed that the stronghold 
had several phases of construction and usage and operated from 
the beginning of the second half of the ninth century to the sec-
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ond half of the thirteenth century. The precise date of construc-
tion of the first phase of the stronghold is possible to be deter-
mined by obtaining a series of dendrochronological dates from 
the rampart and the area adjacent to its interior face. Multidis-
ciplinary study on the settlement as well as of the adjacent areas 
of the valley of the Nasielna indicate that the area around the 
stronghold was inhabited already in the earlier phases of the 
Early Middle Ages, most likely in the seventh century.

The remains of the oldest stronghold at Nasielsk rampart 
were unveiled near the interior face. It was determined that it 
was comprised of a box structure of timber filled with stones 
and sand, above this was a construction of layers of timbers 
and sand (fig. 2-3). The examination of the burnt remains al-
lowed to reconstruct the lower part of the rampart (fig. 4).

The bases for determining the chronology of the early phas-
es of the oldest stronghold at Nasielsk are the dendrochrono-
logical dates for the timbers of the wooden fortifications. It was 
possible to obtain 17 datable samples from the burnt wood 
of the layered construction (table 1). Although there was no 
sample from the outer layer of wood in the samples obtained 
directly from the rampart structure (table 1:2-12), the distri-
bution of results of dating of the tree-rings clearly show that 
the trees which were used for the construction of the rampart 
were cut down at the beginning of the second half of the ninth 
century – probably in the fifties or early sixties of that century 
(Ważny 2004, 2006). This chronology is clarified by the dating 
of samples from the courtyard of the stronghold in a cultural 
layer lying directly over the natural soil, 4 m away from the box 
construction in the burnt debris from the remains of the oldest 
phase of the rampart (table 1:16). Here the outer growth was 
preserved in its external growth, the youngest ring of which 
was dated to 855. In the opinion of the expert, based on a con-
servative assumption that some later wood grain has been 
completely destroyed, the most likely date of cutting the trees 
was 855-860 AD (Ważny 2006). Consistent with this are the two 
dendrodates derived from fragments of charred beams found 

nearby: after 781 and after 850 AD (table 1:15, 17). Thus, it can 
be assumed that the stronghold at Nasielsk was built about 860 
AD, or, taking into account the possibility of a period of several 
years gathering wood for its construction, in the first half of 
the 860s. This is confirmed by the date of 865 +/-3 (table 1:1), 
obtained from an unburned piece of wood, found loose in the 
lowest culture layer outside the Phase 1 stronghold rampart 
(Ważny 2002).

The period of functioning of the first phase of the strong-
hold was not long. This is proved by a small thickness of the oc-
cupation levels in the interior of the site. This comprised a layer 
of dark earth with burning, among which were burnt timbers of 
the rampart and small stones, several pieces of pottery and few 
bones. Comparison with the much thicker cultural layers of the 
next phase of the stronghold, in which there were numerous 
finds shows that the oldest settlement on the Nasielna was de-
stroyed already in the second half of the ninth century, perhaps 
even a few, or at most a few dozen years after the construction 
of the stronghold.

It remains an open question what caused such a rapid end 
of the first stronghold on the Nasielna. It was probably a result 
of a power struggle over territory adjacent to it. At this time, 
such processes were taking place in many areas of the terri-
tory of the western Slavs (see Urbańczyk 2000). Was it a rivalry 
within the community inhabiting the territory of the Nasielsk 
stronghold or was it the result of external factors? Excavations 
in 2010 near the settlement in Płońsk provided a date of 862 
AD for the felling of trees for wood used here in the construc-
tion (Smolinski and Ważny 2011). Is it the case that at the same 
time a consolidation of power took place also in Płońsk, which 
ultimately resulted in the formation of the territorial divisions 
operating in the following centuries? Is it possible that at this 
early stage in the consolidation of local communities, that some 
kind of power struggles broke out between the groups?

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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