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EWA MARCZAK-ŁUKASZEWICZ

TRuSZKi-ZALESiE, STANOWiSKO 1 „OKOP” i STANOWiSKO 3 „SiEDLiSKO”, 
WOJ. PODKARPACKiE. BADANiA WyKOPALiSKOWE W LATACh 2013, 2015 i 2016

ieś Truszki-Zalesie (pow. kolneński) leży na
Mazowszu, w północno-zachodniej części Wysoczyzny Kol-
neńskiej. Dotychczas badaniami archeologicznymi objęto
cztery znajdujące się tam stanowiska z okresu wczesnego
średniowiecza (AZP 30-76): stanowisko nr 1 – grodzisko
„Okop”, stanowisko nr 2 – osadę obronną (?) na „Górze
Wieżowej”, stanowisko nr 3 – osadę „Siedlisko” i stanowi-
sko nr 4 – osadę „Nikienki”. Zespół ten powstał na począt-
ku X wieku i trwał do około połowy XI wieku (MARCZAK

2011). We wczesnym średniowieczu był on ważnym punk-
tem osadniczym na pograniczu mazowiecko-pruskim. 

St. 1 (grodzisko „Okop”). 
Badania w roku 2015

Lokalizację grodziska, jego opis, historię i wyniki
dotychczasowych badań oraz główne założenia metodycz-
ne omówiono we wcześniejszych publikacjach (MARCZAK

ŚWIATOWIT • XIII–XIv (LIv–Lv)A/B • 2015–2016

W

2004: 195-196; 2006: 127-129; 2015). Celem szóstego se-
zonu prac wykopaliskowych na stanowisku 1 w Truszkach-
-Zalesiu było przebadanie północnej części majdanu.
Badaniami kierowała Ewa Marczak-Łukaszewicz z udzia-
łem Adama Łukaszewicza z Instytutu Archeologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W pracach wzięli udział studenci 
IA UW. 

Wytyczono jeden wykop archeologiczny (nr IX) 
o powierzchni 21 m2 w północno-wschodniej części sta-
nowiska 1, u podnóża wału. Eksplorację w wykopie pro-
wadzono ręcznie, zgodnie z układem warstw na grodzisku.
Odkryto trzy obiekty archeologiczne. Obiekt oznaczony
jako 1/2015 był pozostałością kamiennego paleniska. 
W południowej części wykopu odsłonięto ślady konstruk-
cji drewnianych (obiekt nr 2/2015). Natomiast obiekt nr
3/2015 był częścią bruku kamiennego, który znajdował się
w północnej partii wykopu, przy wale. Do najważniejszych
znalezisk omawianego sezonu należy zapinka podkowiasta
wykonana z brązu i fragment glinianego przęślika. Poza
tym znaleziono około 980 fragmentów glinianych naczyń 
z okresu wczesnego średniowiecza i około 1100 fragmen-
tów szczątków zwierzęcych. 

Wyniki przeprowadzonych w 2015 roku prac
wskazują na to, że w północnej części majdanu, u podnóża
wału, istniały konstrukcje drewniane. Jednak ze względu na
stan ich zachowania i niewielki zakres przeprowadzonych
prac nie udało się wyjaśnić czy są to pozostałości budynku
naziemnego przylegającego do wału od strony wewnętrz-
nej, czy też elementy konstrukcji obronnej. 

St. 3 (osada „Siedlisko”). 
Badania w latach 2013 i 2016

Lokalizację osady, jej opis, historię i wyniki dotych-
czasowych badań oraz główne założenia metodyczne omó-
wiono we wcześniejszych publikacjach (MARCZAK 2004:
195–196; 2006: 131–132; 2012: 355–358). Głównym
celem prac wykopaliskowych na „Siedlisku” było określenie
chronologii osady oraz poznanie jej zabudowy i funkcji.
Prace w latach 2013 i 2016 miały uściślić dotychczasowe
ustalenia (MARCZAK 2015). 

Badania w latach 2013 i 2016 przebiegały pod kie-
runkiem autorki, z udziałem Adama Łukaszewicza z Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Evgienija
v. vdovchenkova z Południowego federalnego Uniwersy-
tetu w Rostowie n. Donem. W badaniach brali udział stu-
denci IA UW, a w 2013 roku również studenci z Rosji. 

Wykop nr v w 2013 r. wytyczono na podstawie
wyników badań geofizycznych w południowo-zachodniej
części osady, w pobliżu wałów grodziska. Miał on 30 m2

powierzchni. W wykopie tym odkryto osiem obiektów
archeologicznych (nr 1/2013 – 8/2013). Jednym spośród
nich jest jama starożytna. Pozostałe obiekty pochodzą 
z okresu wczesnego średniowiecza. Są to paleniska, wędzar-
nie, jama i obiekty o nieustalonej funkcji.

Obiekt nr 1/2013 odkryto w sektorze v, w północ-
no-wschodnim narożniku wykopu. Jest to jama, którą od-
słonięto i przebadano fragmentarycznie. W planie obiekt ten
miał owalny kształt. Jego miąższość wynosiła około 0,6 m.



Wypełnisko stanowiła warstwa spalenizny, w której były
pojedyncze przepalone kamienie i węgiel drzewny. W oma-
wianym obiekcie znaleziono fragmenty glinianych naczyń,
kości zwierzęce i nóż z żelaza. Na obecnym etapie badań
funkcji jamy nie udało się ustalić. 

Obiekt nr 2/2013 znajdował się w sektorach III 
i Iv, przy północnym profilu wykopu. Obiekt odsłonięto 
i przebadano w całości. Była to pozostałość owalnego 
w planie kamiennego paleniska. Palenisko to miało około 
1 m średnicy, a jego miąższość wynosiła około 0,4 m. 
W obrębie tego obiektu odkryto fragmenty glinianych na-
czyń, kości zwierzęce, drobne węgle drzewne oraz fragment
glinianego przęślika. 

Obiekt nr 3/2013 zlokalizowano w sektorze Iv,
przy południowym profilu wykopu. Obiekt ten odsłonięto
i przebadano fragmentarycznie. Prawdopodobnie był on
również pozostałością kamiennego paleniska. W planie
obiekt miał kształt owalny, a jego powierzchnia wynosiła
około 0,5 m2. Palenisko miało około 0,2–0,3 m miąższości.
W obiekcie tym występowały kamienie, w tym przepalone,
i drobne kawałki węgla drzewnego. W obrębie paleniska
odkryto fragmenty glinianych naczyń, kościane szydło i za-
chowany w całości przęślik z gliny. 

Obiekt nr 4/2013 znajdował się w zachodniej częś-
ci wykopu, w sektorach II i III. Obiekt ten również od-
słonięto i przebadano fragmentarycznie. W planie miał on
kształt prostokątny. Wielkość przebadanej części obiektu
wynosiła około 3 × 4 m. W najgłębszym miejscu miąższość
warstw wypełniskowych wynosiła około 0,7 m. W obiekcie
tym znajdowały się liczne fragmenty ceramiki, w tym duże
fragmenty naczyń i fragment prażnicy (?), liczne kości zwie-
rzęce, w tym żuchwa dużego ssaka, fragment glinianego
przęślika i oprawka z kości zwierzęcej. Prawdopodobnie
obiekt ten pełnił funkcję gospodarczą. Biorąc pod uwagę
barwę warstw wypełniskowych (intensywnie ciemny kolor)
i ich tłustą konsystencję, można przypuszczać, że omawia-
ny obiekt związany był z przetwórstwem mięsa. Prawdopo-
dobnie była to wędzarnia. 

Obiekt nr 5/2013 odkryto w południowo-zachod-
niej części wykopu, przy jego południowym profilu, w sek-
torze I. Obiekt odsłonięto i przebadano w całości. W planie
miał on kształt owalny. Jego powierzchnia wynosiła około
1 m2, miąższość około 0,7 m. W obiekcie występowały
kamienie, w tym przepalone, fragmenty glinianych naczyń
i szczątki zwierzęce. Uwagę zwraca, pochodząca z tego
obiektu, duża liczba kości i ości rybich odzyskanych dzięki
systematycznemu przesiewaniu ziemi z obiektów. Na obec-
nym etapie badań nie określono funkcji tego obiektu, ale
mogła to być wędzarnia ryb. 

Obiekt nr 6/2013 znajdował się w części połud-
niowo-wschodniej wykopu, w sektorze v. Ten obiekt rów-
nież odsłonięto i przebadano w całości. W planie miał on
kształt owalny, jego powierzchnia wynosiła około 0,5 m2, 
a miąższość około 0,3 m. W obiekcie występowały kamie-
nie i fragmenty naczyń pradziejowych. Na obecnym etapie
badań nie określono funkcji tego obiektu. 

Obiekt nr 7/2013 zlokalizowano w północnym
profilu wykopu, w sektorze Iv. Jest to owalna w przekroju
warstwa spalenizny o długości około 0,3 m i maksymalnej
grubości około 0,3 m. Na obecnym etapie badań nie okre-
ślono funkcji tego obiektu. 

Obiekt nr 8/2013 zlokalizowano w północno-
-zachodnim narożniku wykopu, w sektorze I. Obiekt miał
około 1 m średnicy i około 0,6 m miąższości. Na obecnym
etapie badań również nie określono jego funkcji. 

Do najciekawszych znalezisk zalicza się przedmio-
ty wykonane z metalu (żelaza) takie jak: zachowany w ca-
łości nóż, trzonek od noża, gwóźdź, fragment haczyka 
i jeden przedmiot o nieokreślonej ze względu na stan za-
chowania funkcji. Wśród wyrobów z gliny warto wymienić
przęśliki, w tym trzy zachowane w całości. Poza tym znale-
ziono fragment przęślika kamiennego, wykonanego z wa-
pienia z ornamentowaną powierzchnią. Do wyrobów wy-
konanych z surowców organicznych zaliczyć trzeba szydło 
i fragment oprawki z poroża. Natomiast do zabytków naj-
wyższej klasy należy paciorek wykonany z ciemnozielonej
masy szklanej barwnie zdobiony i paciorek z różowego kar-
neolu. W wykopie v znaleziono łącznie około 4817 frag-
mentów glinianych naczyń i około 1226 szczątków archeo-
zoologicznych.

W 2016 roku, podczas siódmego sezonu wykopa-
liskowego na omawianym stanowisku, w części północno-
-zachodniej osady wytyczono jeden wykop nr vI o po-
wierzchni 21 m2. Badania miały charakter prac sondażo-
wych. W wykopie vI odkryto trzy obiekty archeologiczne
(nr 1/2016 – 3/2016). Wszystkie one pochodzą z okresu
wczesnego średniowiecza. 

Obiekt nr 1/2016 zlokalizowano w części zachod-
niej wykopu. W planie miał on kształt owalny, regularny, 
o średnicy około 1,3 m. Obiekt określono jako kamienne
palenisko. W obiekcie tym znaleziono fragmenty glinia-
nych naczyń, kości zwierzęce, m.in. duży fragment żuchwy
świni oraz paciorek pięciosegmentowy wykonany z niebies-
kiej masy szklanej. Obiekt nr 2/2016 znajdował się w cen-
tralnej partii wykopu. Była to owalna w planie jama, o śred-
nicy około 1 m. W obiekcie tym występowały kamienie,
niektóre z nich były przepalone oraz fragmenty glinianych
naczyń i kości zwierzęce. Obiekt nr 3/2016 odkryto we
wschodniej części wykopu, przy profilu północnym. Było
to skupisko kamieni. W planie obiekt ten miał kształt owal-
ny, a jego średnica wynosiła około 1 m. funkcji tego obiek-
tu nie udało się ustalić. 

Jako zabytki wydzielone określono 4 przedmioty:
paciorek z niebieskiej masy szklanej, fragment okładziny 
z poroża jelenia, kamienny przęślik i fragment brzuśca gli-
nianego naczynia z ornamentem stempelkowym. Poza tym,
w 2016 roku, znaleziono łącznie około 932 fragmentów
glinianych naczyń i około 291 fragmentów szczątków ar-
cheozoologicznych 

Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2013 
i 2016 na stanowisku nr 3 potwierdziły wcześniejsze
ustalenia, że jest to osada produkcyjno-mieszkalna.

EWA MARCZAK-ŁUKASZEWICZ
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Cennym z naukowego punktu widzenia odkryciem, jest
odsłonięty w 2013 roku zespół obiektów związanych 
z przetwórstwem żywności, głównie mięsa. Znajdował 
się on przy wale grodziska, w południowo-zachodniej
części stanowiska. Natomiast odkryte we wcześniejszych
sezonach warsztaty rzemieślnicze lokowano w północnej

części osady, w miejscu wyżej położonym, na stokach
wzniesienia. 

dr Ewa Marczak-Łukaszewicz
Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski

emarczak@uw.edu.pl
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he excavations at the stronghold (site 1) in 2015
and the settlement (site 3) in 2013 through 2016 were
directed by Ewa Marczak-Łukaszewicz, PhD, assisted 
by Professor Adam Łukaszewicz from the Institute of
Archaeology of the University of Warsaw and Evgienij 
v. vdovchenkov, PhD, from the Southern federal Univer-
sity in Rostov-on-Don in 2013. 

The excavation works at site 1 in 2016 were aimed
at exploring the northern part of the courtyard. In trench
IX, placed at the foot of an earthwork, three archaeological
features were discovered: remains of a stone hearth, traces
of a wooden structure (perhaps an overgound wooden
building adjoining the earthwork), and a patch of stone-
-cobbled pavement. One of the most interesting finds 
of the discussed excavation season is a bronze horseshoe 
fibula. 

The excavations at site 3 in 2013 and 2016 were
aimed at further exploration of the site’s housing – its 
function and chronology. The works in 2013 were con-
ducted in the south-western part of the settlement, near the
ramparts of the stronghold (trench v). In turn, 2016 saw 
a trial trench (vI) performed in its north-western part. 

Eight archaeological features were discovered in
trench v, including a prehistoric one. The remaining 
features were dated to the early Middle Ages. They are
hearths, a smokehouse, a pit, and features of unspecified
function. Two of the most important finds from trench v
are beads: one made of dark-green molten glass and 
another of pink quartzite. 

Three archaeological features were unearthed in
trench vI: a stone hearth, a pit, and one feature of un-
specified function. All of them are dated to the early
Middle Ages. The most interesting finds are a bead made of
blue molten glass, a stone spindle whorl, and a fragment of
lining made of antlers. 

Results of the last two excavation seasons con-
firmed the previous assumption that ‘Siedlisko’ was used
both for settlement and production. Both its northern and
southern parts contained production facilities. In 2013, for
the first time on this site, excavations unearthed a complex
of features related to food processing, especially meat. The
previous works, in turn, revealed craftsmen’s workshops
and features tentatively classified as cultic.

Translated by maciej Talaga
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