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z terenu średniowiecznego państwa  

zakonu krzyżackiego, znajdujących się na  
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Grodziska stożkowate są formą średniowiecznego osad-
nictwa obronnego, występującą na terenie niemal całej 
Europy. Obiekty tego typu pojawiły się w X w. we Fran-
cji, a dokładniej w Normandii. Z tego terenu rozprze-
strzeniały się po kontynencie w ciągu XI w., docierając 
na tereny Świętego Cesarstwa rzymskiego, a także za 
sprawą Wilhelma Zdobywcy na Wyspy Brytyjskie, co 
zostało przedstawione na tkaninie z Bayeux. W Europie 
Zachodniej gródki stożkowate funkcjonują pod nazwą 
mote i interpretowane są jako siedziby drobnych feu-
dałów1. ta interpretacja funkcjonalna nie jest jedyną 
możliwą, o czym świadczy typowo militarny charakter 
obiektów budowanych przez Wilhelma Zdobywcę. Obiek-
ty te stanowiły prostą i szybką w budowie fortyikację. 
Najczęściej stosowaną metodą było wykopanie kolistej 
fosy i wykorzystanie urobku do usypania w jej centrum 
stożka2. Na terenie środkowo-wschodniej Europy, w tym 
Polski, te niewielkie grody pojawiają się w XIII w. Bada-
nia grodzisk stożkowatych na terenie Polski, rozpoczęte 
w początkach lat 60. XX w., skupiały się do tej pory głów-
nie na obszarze średniowiecznych ziem polskich. tereny 
obecnego województwa warmińsko-mazurskiego nie 
znalazły się w głównym nurcie zainteresowań badaczy 
tej problematyki, gdyż w średniowieczu był to obszar 
państwa zakonu krzyżackiego, a później Księstwa oraz 
Królestwa Pruskiego. 

Badania gródków stożkowatych na terenach Polski 
rozpoczęły się za sprawą Janiny Kamińskiej i jej badań 
w Siedlątkowie3 w początkach lat 60. XX w. Niemal w tym 
samym czasie badania podobnego obiektu w Łącku prze-
prowadził Jerzy Kruppé. te i inne badania nad grodziska-
mi stożkowatymi w centralnej Polsce prowadzone przede 
wszystkim przez łódzki ośrodek archeologiczny, pozwoli-
ły na identyikację tych gródków jako siedzib rycerskich 
i przesunięcie ich chronologii na okres późnego średnio-
wiecza (XIII-XIV w.). W początkach lat 70. XX wieku, ba-
dania grodzisk stożkowatych, czy może szerzej, średnio-

1  Więcej na temat grodzisk stożkowatych z terenu Niemiec, Czech 
i Słowacji, patrz Marciniak-Kajzer 2011: 277-285; dalsza literatura do-
tycząca terenów Europy zarówno Wschodniej jak i Zachodniej, patrz 
Kola 1991: 25-28.
2  de Meulemeester 2002.
3  Kamińska 1968: 15-88.

wiecznych siedzib rycerskich zostały zintensyikowane na 
terenie niemal całego kraju, w tym również podjęto je 
na terenie dawnych Prus Wschodnich. Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w toruniu rozpoczął badania na terenie 
historycznej Ziemi Chełmińskiej4, która częściowo znala-
zła się w obrębie woj. olsztyńskiego, a na terenie dawne-
go Oberlandu badania tego typu obiektów5 rozpoczęła 
ekspedycja „Komitetu Grunwaldzkiego” złożona przede 
wszystkim z badaczy IHKM PAN ze środowiska łódzkiego6.

W pracy tej zajmiemy się gródkami stożkowatymi 
znajdującymi się na obszarze dzisiejszego woj. warmiń-
sko-mazurskiego. tereny te w okresie funkcjonowania 
omawianych obiektów wchodziły w skład państwa zako-
nu krzyżackiego, a częściowo podlegały władzy biskupa 
i kapituły warmińskiej.

Określenie „grodzisko stożkowate” pierwotnie odno-
siło się wyłącznie do obiektów, które miały formę nie-
wielkiego ściętego stożka. Wraz z rozwojem badań nad tą 
kategorią stanowisk archeologicznych zbiór desygnatów 
tego określenia poszerzał się. Początek kształtowania 
się poglądów należy łączyć z wyodrębnieniem grodzisk 
stożkowatych od pozostałych grodzisk. Pierwszym, któ-
ry użył tego określenia był Władysław Łęga. Zwrócił on 
uwagę na odmienność formy stożka od innych założeń 
obronnych. Interpretował je jako pozostałości obron-
nych grodów z czasów historycznych7. Za fundacje rycer-
skie uznał je roman Jakimowicz, który łączył ich genezę 
z okresem rozbicia dzielnicowego, wzrostem znaczenia 
rycerstwa i nadawanym temu stanowi prawom do bu-
dowy małych grodów8. Witold Hensel zwrócił uwagę na 
związek grodzisk stożkowatych z gospodarczą organizacją 
terenu i feudalnym rozdrobnieniem, a także na częste ich 
występowanie w okolicach zabudowań dworskich9. Józef 
Kaźmierczyk w pracy dotyczącej grodzisk z terenu Śląska 
zaobserwował dwa istotne zjawiska. Po pierwsze - loko-
wanie stożków na glebach gorszej jakości. Po drugie zaś 

4  Kola 1991.
5  dąbrowski 1964: 341-356.
6  Nadolski 1991: 24-33.
7  Łęga 1930: 295-327.
8  Jakimowicz 1948: 378-379.
9  Hensel 1950: 2.
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zwiększenie rozmiaru fosy, co łączył ze wzrostem jej zna-
czenia, kosztem wałów10.

Poglądy o prywatnej fundacji małych założeń obron-
nych utrwalili Janina Kamińska i Stanisław Zajączkow-
ski11. Szczególnie istotne są poglądy Kamińskiej, które 
ukształtowały sposób interpretacji grodzisk stożkowatych 
w Polsce na długie lata. W początkowej fazie swoich ba-
dań Kamińska łączyła powstanie gródków stożkowatych 
z postępującą feudalizacją i skupianiem przez możnych 
coraz większych terenów rolniczych. Gródki te w jej opi-
nii miały tworzyć system obrony prywatnych posiadłości 
ziemskich. Przyjmowała natomiast błędne ramy chrono-
logiczne dla tego typu założeń, datując ich powstanie już 
na koniec XI w.12 W późniejszych pracach Kamińska zaczę-
ła łączyć grodziska stożkowate z fundacjami rycerstwa13. 
Wyodrębniła również cechy charakterystyczne dla tych 
obiektów: 
• położenie w dolinie rzecznej lub na jej skraju;
• kolisty lub zbliżony do kolistego kształt podstawy 

o średnicy około 30 m;
• z kotlinką lub powierzchnią prawie płaską na szczycie 

stożka ściętego;
• z fosą i wałem okrężnym (nie zawsze zachowanym)14.
dostrzegła także podobieństwo gródków stożkowatych 
do murowanych wież obronnych, między innymi z terenu 
Śląska. W oparciu o tego typu założenia stworzyła model 
stanowiska i wskazała, jakich obiektów należy się spo-
dziewać w trakcie badań: 
• w centrum stożka śladów konstrukcji drewnianych, 

ewentualnie ceglanych lub kamiennych;
• umocnień zewnętrznych w postaci palisady, fos i wa-

łów;
• pozostałości osad przygrodowych, spełniających 

funkcje gospodarcze w stosunku do skromnej 
w swych rozmiarach budowli obronnej15.

Stanisław Zajączkowski, recenzując pracę Kamińskiej16, 
zwrócił uwagę na zagadnienie funkcji gródków stożko-
watych. W przytoczonym przez niego opisie Pieskowic 
pod Parzęczewem pojawia się określenie fortaliium et 
curia, którego interpretacja sprowokowała trwającą do 
dziś dyskusję. Kamińska w swojej pracy pisała tak: „te 
niewielkie twierdze wznoszono w pobliżu dworów rycer-
skich lub zabudowań gospodarczych. Mogło jednak być 
i tak, iż sama wieża stanowiła bardzo prosty typ dworu 
obronnego i stąd połączenie obu terminów w przekazie 
źródłowym”17. Autorka przyjmowała różne możliwości 
interpretacji funkcji gródków stożkowatych, ale skłaniała 
się raczej do ich militarnej roli18. Kamińska analizowała 

10  Kaźmierczyk 1966: 680-681.
11  Kajzer 1986: 331.
12  Kamińska 1953: 122-123.
13  Kamińska 1966: 43-78.
14  Kamińska 1966: 43.
15  Kamińska 1966: 47-48.
16  Zajączkowski 1956: 322-323.
17  Kamińska 1966: 60.
18  Marciniak-Kajzer 2011: 30.

także genezę gródków stożkowatych, nie mogąc jednak 
jednoznacznie określić czy były one pochodzenia rodzi-
mego czy zaadaptowano je z terenów Europy Zachodniej. 
Postulowała intensyikację badań nad prywatną własno-
ścią ziemską, a także analizę lokalizacji i funkcji grodziska 
w odniesieniu do lokalnych warunków gospodarczych 
i strategicznych. W pracy poświęconej badaniom grodzi-
ska w Siedlątkowie, Kamińska przeprowadziła również 
analizę porównawczą wież obronnych z terenu Polski, 
a także Czech i Słowacji. W oparciu o jej wyniki autorka, 
obok funkcji obronnej, coraz bardziej zaczyna podkreślać 
mieszkalny charakter tego rodzaju założeń19. W tej pu-
blikacji autorka wyraża również swoją opinię na temat 
genezy gródków stożkowatych. Jej zdaniem wzorce sys-
temu obrony państwa, jak i zasady prawne umożliwiające 
budowę prywatnych fortyikacji, mogły zostać przyjęte 
z Zachodu, jednakże sama forma architektoniczna wieży 
na kopcu może mieć rodzimą proweniencję20.

Zagadnienie funkcji grodzisk stożkowatych od po-
czątku rodziło wiele dyskusji. Wojciech Szymański zwró-
cił uwagę na szeroki zakres funkcji, jakie mogły pełnić 
kopce – od funkcji rezydencjonalnych do refugialnych21. 
Odmienne poglądy reprezentowała teresa Kiersnowska, 
podkreślająca ich mieszkalną i reprezentacyjną rolę. to 
ona zwróciła uwagę na określenie „słup” odnoszące się 
do wieży mieszkalnej, które pojawia się w źródłach hi-
storycznych22. Podążając tym tropem autorka wysunęła 
teorię, iż nazwa „słup” przeniknęła do toponomasty-
ki i nazwy miejscowości typu Słup/Słupia należy łączyć 
z funkcjonowaniem na jej terenie wieży na kopcu23, po-
dobnie niemieckie Stolpen - stołp.

Istotny wpływ na kształtowanie się poglądów polskich 
badaczy miał Leszek Kajzer. W swoich pracach przedsta-
wiał grodziska stożkowate jako redukcje zamków z wieżą 
mieszkalną przystosowane do możliwości inansowych 
fundatora24. Uważał, że jest to zjawisko typowe dla ca-
łej Europy i odpowiada określonej fazie rozwoju spo-
łeczeństwa feudalnego. Zwrócił on również uwagę na 
częstą obecność grodzisk w pobliżu dworów lub pała-
ców, a także na fakt, iż część kopców może być nasypem 
pod siedzibę nowożytną25. Badając genealogię dworów 
rycerskich, ustalił także zanik grodzisk stożkowatych na 
XVIII w. W późniejszych pracach prezentował pogląd, iż 
na przestrzeni XIII-XVIII w. tradycja budowania nasypów 
pod siedzibę prywatną przeszła od najwyższych warstw 
społecznych, czyli fundacji książęcych w okresie rozbicia 
dzielnicowego, po najniższą warstwę zubożałej szlachty, 
która jeszcze w XVII-XVIII w. stawiała dwory na kopcu26. 

19  Kamińska 1968: 37-46.
20  Kamińska 1968: 70.
21  Szymański 1968: 69-71.
22  Kiersnowska 1973: 439.
23  Kiersnowska 1973: 440-445.
24  Kajzer 1972: 453-454.
25  Kajzer 1977: 389-394.
26  Kajzer 1987: 122-123.
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Problematyka gródków stożkowatych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Zagadnieniem morfologii i typologią gródków zajął się 
Edward Krause, który zwrócił uwagę, że określenie „gro-
dzisko stożkowate” zostało na stałe powiązane z małą 
siedzibą rycerską z okresu średniowiecza. Oznacza to, 
że przypisuje mu się oprócz znaczenia formalnego, także 
funkcjonalne i chronologiczne. Przedstawił także małe 
grody średniowieczne, które pozbawione były formy 
kopca, ale spełniały identyczne funkcje. W oparciu o te 
założenia stworzył typologię gródków:
• typowe grodziska „stożkowate” ze sztucznym nasy-

pem w kształcie stożka z wieżą obronną na szczycie.
• Grodziska „stożkowate” wykorzystujące naturalne 

wyniesienia, niekiedy dodatkowo sztucznie podwyż-
szane i odcinane od reszty terenu fosą.

• Małe grodziska kształtu pierścieniowatego z wieżą 
lub bez niej, otoczone - oprócz wału - często fosą 
lub palisadą.

• Grodziska wyżynne i podgórskie, do których budowy 
bardzo często używano kamienia27.

Wysunął także hipotezę, że zredukowane grodziska 
„pierścieniowate” są wcześniejszymi założeniami, a for-
ma stożka dotarła do Polski dopiero w XIII w. z Zachodu28. 

Założenie to, być może prawidłowe dla terenów śre-
dniowiecznego osadnictwa słowiańskiego, nie jest wła-
ściwym dla obszarów zajmowanych od starożytności 
przez ludy bałtyjskie, gdyż już we wczesnej epoce żelaza 
oprócz charakterystycznych osad nawodnych i oczywiście 
osad otwartych, pojawiają się tu formy osad obronnych, 
właśnie w formie stożka wykorzystującego naturalne wy-
niesienia, odpowiednio uformowane i wyproilowane. te 
formy osadnicze znane jako „pilkalnie”, inwentaryzowane 
i badane były już od pierwszej połowy XIX w. na terenie 
Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz północno-wschodniej 
rosji, między innymi także przez polskich starożytników, 
takich jak Adam Czarnocki (Zorian dołęga Chodakowski)29 

czy Eustachy tyszkiewicz30.
Na potrzeby niniejszej pracy przyjęte zostały kryteria 

odpowiadające dwóm pierwszym grupom morfologicz-
nym wyróżnionym przez Edwarda Krausego. Spośród po-
zostałych grup, jedna w ogóle nie występuje na terenie 
woj. warmińsko-mazurskiego, zaś obiekty pierścieniowa-
te w świetle obecnego stanu badań nie posiadają zareje-
strowanych nawarstwień późnośredniowiecznych.

Pojawienie się grodzisk stożkowatych na terenach 
Polski - jak już wspomniano wyżej - datuje się na wiek 
XIII. datowanie to pokrywa się z czasem pojawienia się 
zakonu krzyżackiego na ziemiach polskich (Ziemia Cheł-
mińska) i jego ekspansją na tereny pruskie (dzisiejsze 
woj. warmińsko-mazurskie). Z tymi wydarzeniami łączo-
ny jest koniec okresu wczesnego średniowiecza na tym 
obszarze. Podboje krzyżackie trwały prawie do końca XIII 
w. (1290 r.). Już od pierwszej połowy XIII w. Krzyżacy pro-

27  Krause 1976: 283.
28  Krause 1976: 284.
29  Blombergowa 1993; 11 i n.
30  Blombergowa 1993: 42

wadzili akcję kolonizacyjną mającą na celu wyodrębnie-
nie i wyizolowanie warstwy rycerskiej z ludności plemion 
pruskich, nadając wybrańcom – pruskim możnym – przy-
wileje rycerskie, które miały uzależnić ich jako lenników 
od władzy zakonnej. Proces ten został zatrzymany po 
wybuchu powstań pruskich, w czasie których nie prowa-
dzono regularnej akcji osadniczej, ale być może rozpo-
częto wystawianie przywilejów, nadających dobra ziem-
skie rycerzom uczestniczącym w wyprawach po stronie 
Zakonu31. Zintensyikowana akcja osadnicza prowadzona 
była w latach 1310–1370. do połowy XIV w. zostaje za-
łożonych 1400 wsi i 93 miasta32. Prawdopodobnie w tym 
okresie powstaje duża część omawianych w niniejszej 
pracy gródków. Część z nich przestaje funkcjonować już 
w XV w., ale niektóre były prawdopodobnie użytkowane 
również w okresie nowożytnym. 

Stan badań  
i podstawa żródłowa opracowania

Grodziska, w tym także stożkowate na terenie Prus 
Wschodnich, których częścią jest obecne województwo 
warmińsko-mazurskie, budziły zainteresowanie badaczy 
od dawna. Ziemne fortyikacje na swoje mapy nanosili 
Kaspar Hennenberger33 i Józef Naroński34. Posłużyły one 
późniejszym badaczom niemieckim jako podstawa do 
dalszych opracowań. Akcją inwentaryzacyjną średnio-
wiecznych warowni w Prusach zajmował się w latach 
1826-1828 Johann Michael Guise35. Podobne działania 
w ramach gdańskiego towarzystwa Przyrodniczego pro-
wadził Abraham Lissauer, ich zwieńczeniem było opu-
blikowanie w 1887 r. monograficznego opracowania 
zabytków z Prus Zachodnich i okolicznych terenów36. 
Konserwatorem zabytków prowincji Prusy Wschodnie od 
1891 r. był Adolf Boeicher. Jest on autorem ośmiotomo-
wej monograii zabytków sztuki i architektury z terenu 
Prus Wschodnich. Każdy tom omawia inny region, a pu-
blikacja zawiera także wzmianki o stanowiskach arche-
ologicznych, w tym gródkach stożkowatych37. również 
Max Pollux toeppen w swojej Historii Mazur poświęcił 
fragment „zabytkom z czasów pogańskich i wzgórzom 
zamkowym”, a także wspomina o historycznych forty-
ikacjach w innych częściach pracy38. duży wkład w ba-
dania nad grodziskami z terenu Prus mieli dwaj człon-
kowie towarzystwa Starożytności Prussia - Emil Hollack 
i Hans Crome. Pierwszy z nich prowadził liczne badania 
i jest autorem katalogu grodzisk z terenu Prus39. drugi 

31  Achremczyk 2010: 125.
32  Achremczyk 2010: 125.
33  Hennenberger 1575.
34 Antoniewicz 1951a: 1-21; Szeliga 1997.
35  Szczepański 2011: 10.
36  Lissauer 1887.
37  Boeicher 1894, 1898a, 1898b.
38 töppen 1998.
39 Hollack 1908.
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jest autorem mapy przedstawiającej lokalizację grodzisk 
w Prusach; publikował również zestawienia historycz-
nych fortyikacji40. Wśród polskich badaczy przedwojen-
nych należy wymienić Władysława Łęgę, który zajmował 
się terenem Pomorza, ale część uwzględnionych w jego 
pracy grodzisk znajduje się na terenie dzisiejszego woj. 
warmińsko-mazurskiego41. Po wojnie pierwsze badania 
terenowe na tych terenach przeprowadził z ramienia 
Państwowego Muzeum Archeologicznego Jerzy Antonie-
wicz42. Pozostała po nim dokumentacja, znajdująca się 
w archiwach WUOZ w Olsztynie i jego delegatur, poka-
zuje ogrom wykonanej przez niego pracy. W okresie po-
wojennym zestawienie grodzisk z terenu Warmii zawiera 
w swojej pracy Marzena Pollakówna43. Obiekty z terenu 
województwa zostały także naniesione na opracowaną 
prze Włodzimierza Antoniewicza i Zofię Wartołowską 
Mapę grodzisk w Polsce44. Na przełomie lat 60. i 70. XX 
w. z inicjatywy władz konserwatorskich Pracownie Ar-
cheologiczno-Konserwatorskie PP PKZ podjęły akcję we-
ryikacyjno-inwentaryzacyjną grodzisk woj. olsztyńskiego. 
Niestety po wykonaniu prac dla powiatów Braniewo45 

i Bartoszyce46, została ona przerwana. Na początku lat 70. 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego podjął 
archeologiczne prace inwentaryzacyjne w dolinie Gubra 
(pow. kętrzyński), w związku z planowanymi inwestycjami 
Agrokompleksu Kętrzyńskiego, zajmując się także wery-
ikacją grodzisk w tym rejonie. W ramach badań kom-
pleksu osadniczego w okolicach Szestna, także w latach 
70. IAUW, a potem IHKM O. Łódź, podjęły badania kopca 
w Wyszemborku47, zamku w Szestnie48 i grodziska w Szes-
tnie – Czarny Las49. Niektóre obiekty będące podstawą 
tej pracy były badane w ramach Badań Grunwaldzkich50. 
Intensyikacja badań wykopaliskowych na omawianych 
w tej pracy grodziskach miała miejsce w ostatnich 20 la-
tach. duży wkład w rozpoznanie grodzisk stożkowatych 
z terenu woj. warmińsko-mazurskiego miały badania pro-
wadzone w ramach Ekspedycji Galindzkiej UW. Istotny 
wkład miała również Anna Marciniak-Kajzer, która badała 
niewielkie kopce w okolicach Mrągowa, dąbrówna i pro-
wadziła ratownicze badania w Narzymiu. Prawie jedna 
trzecia przebadanych wykopaliskowo stanowisk (5), 
uwzględnionych w niniejszej pracy, była badana w ra-
mach projektu NPrH Katalog grodzisk Warmii i Mazur. 

40 Crome 1937: 97-125, 1939: 263-290, 1940: 83-154.
41 Łęga 1930: 506-558.
42  Antoniewicz 1950: 51-77.
43 Pollakówna 1953: 157-159.
44  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964.
45  Sprawozdanie z badań weryikacyjnych grodzisk pow. Braniewo, 
archiwum WUOZ w Olsztynie.
46  Sprawozdanie z badań weryikacyjnych grodzisk pow. Bartoszyce, 
archiwum WUOZ w Olsztynie.
47  Nowakowski 1985, 1986, 1987.
48  Głosek, Blomberg i Świętosławski 1987.
49  Skrok i Kowalski 2003.
50  Nadolski 1991: 24-33.

Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia, kierowanego 
przez Zbigniewa Kobylińskiego.51

Podstawą źródłową niniejszej pracy są także informa-
cje pozyskane w wyniku kwerendy źródłowej przepro-
wadzonej w archiwach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Olsztynie i jego delegatur w Elblągu i Ełku 
oraz w Archiwum działu Archeologii Muzeum Warmii 
i Mazur w Olsztynie, a także zwiad terenowy przepro-
wadzony wiosną 2016 r. Wykorzystano dokumentację 
zawartą w teczkach AZP oraz teczkach stanowisk. Infor-
macje pozyskano głównie z kart ewidencji stanowisk ar-
cheologicznych, sprawozdań i dokumentacji z badań wy-
kopaliskowych, sprawozdań z badań powierzchniowych 
i weryikacyjnych, dokumentacji badań AZP, notatek z wy-
jazdów służbowych pracowników powyższych instytucji, 
wyników kwerend historycznych i wypisów z literatury. 
Jakość i zasoby dokumentacji prezentują bardzo zróżni-
cowany poziom. Poszczególne źródła prezentują czasem 
niedokładne, niekiedy błędne informacje, zdarza się rów-
nież, że dwa źródła podają sprzeczne ze sobą informa-
cje. W wyniku kwerendy udało się pozyskać informacje 
dotyczące pięćdziesięciu trzech grodzisk stożkowatych 
spełniających przyjęte w niniejszej pracy kryteria. Jedynie 
na siedemnastu z nich przeprowadzono badania wykopa-
liskowe, które w niektórych przypadkach nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów. W dwóch przypadkach badania 
wykopaliskowe były prowadzone w sąsiedztwie omawia-
nych obiektów (Sętal, st. 1 i Zyndaki, st. 1). Ponadto na 
jedenastu obiektach wykonano wkopy sondażowe lub 
odwierty. Na pozostałych stanowiskach przeprowadzono 
jedynie badania powierzchniowe lub weryikacje tereno-
we. W niektórych przypadkach obserwacja powierzchnio-
wa była niemożliwa bądź utrudniona ze względu na gęstą 
szatę roślinną pokrywającą stanowisko. 

Obecny stan wiedzy wymaga dalszych badań i posze-
rzenia zasobów źródłowych dotyczących grodzisk stożko-
watych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

Geografia wczesnego osadnictwa  
rezydencjonalnego (grodowego)  
na obszarze województwa

Wydzielony na podstawie wcześniej omówionych zało-
żeń zbiór stanowisk archeologicznych odpowiadających 
kryteriom „gródka stożkowatego” nie rozkłada się rów-
nomiernie na terenie całego województwa warmińsko-
-mazurskiego. Widoczne są obszary skupiające większą 
liczbę tego typu obiektów oraz takie, na których nie za-
rejestrowano żadnych obiektów. Zróżnicowanie to może 
być w pewnym stopniu odbiciem stanu badań, jednakże 

51  W pracy nie uwzględniono badanych w ramach tego projektu 
grodzisk w Borecznie, st. 4, gm. Zalewo oraz truplu, st. 1, gm. Kisielice 
ze względu na niemożność jednoznacznej interpretacji tych obiektów 
jako gródków stożkowatych oraz stanowiska w Wenecji, st. 2, gm. 
Morąg, które po zbadaniu okazało się kurhanem z okresu wpływów 
rzymskich.
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nie jest możliwe aż takie zróżnicowanie, w obrębie obsza-
ru, który w dużym stopniu został już przebadany według 
programu AZP.

Wyraźne pustki osadnicze występują w południowej 
i wschodniej części województwa, pokrywającej się tu 
z południowo-wschodnią granicą państwa krzyżackiego. 
Wyraźna pustka występuje także na niemal całym obsza-
rze historycznego dominium Biskupa Warmińskiego. Wy-
daje się, że stan ten ma uzasadnienie historyczne. Obszar 
dominium Warmińskiego znajdował się w bezpośrednim 
władaniu biskupa i kurii diecezjalnej diecezji warmińskiej. 
Zarządzająca tym obszarem administracja kościelna nie 
była zainteresowana tworzeniem w jego obrębie dóbr ry-
cerskich, na zarządzanie którymi nie miałaby bezpośred-
niego wpływu. Obiekty obronne znajdujące się w obrębie 
dominium to fortyikacje miast i zamki biskupie. tylko 
w nielicznych przypadkach mogły to być obiekty o cha-
rakterze ufortyikowanych siedzib i to prawdopodobnie 
administratorów kościelnych (sołtysów, wójtów). Nie 
można też wykluczyć pochodzenia tych obiektów z okre-
su poprzedzającego organizację administracji biskupstwa. 
W rejonie Barczewa i dobrego Miasta obiekty te mogą 
być związane z wcześniejszym systemem fortyfikacji 
w skład którego, oprócz grodów, wchodziły także systemy 
wałów podłużnych, a obiekty stożkowate mogły pełnić 
w tym systemie rolę stanowisk obserwacyjnych (gródki 
strażnicze), a nie siedzib rycerskich. Na całym pozosta-
łym obszarze historycznego dominium Warmińskiego, 
nie ma obiektów stożkowatych, które mogłyby być wią-
zane z nadaniami rycerskimi. Stan taki funkcjonował aż 
do likwidacji państwa krzyżackiego (1525), a na pewno 
do końca wojny 13-letniej. Zatem chronologicznie w ca-
łym okresie zwanym późnym średniowieczem nie było 
na terenie dominium Warmińskiego warunków rozwoju 
osadnictwa rycerskiego.  

Pusty obszar południowo-wschodni jest związany bez-
pośrednio z polityką Zakonu Krzyżackiego po opanowaniu 
terenu plemion jaćwieskich i ich spacyikowaniu w koń-
cu XIII w. Postanowiono wówczas odgrodzić się od po-
łudniowego wschodu pasem puszcz granicznych, i teren 
na wschód od wielkich jezior mazurskich pozostawiono 
poza zasięgiem akcji kolonizacyjnej. do ponownego zasie-
dlania tych obszarów powrócono dopiero na przełomie 
XV i XVI w., to jest w czasie gdy średniowieczna wieża 
na kopcu, otoczona fosą lub wałem, przestała być obo-
wiązującym modelem siedziby rycerza, czy już wówczas 
raczej właściciela ziemskiego i została zastąpiona przez 
dwór lub pałac z podjazdem przed elewacją frontową 
i parkiem za elewacją tylną (ogrodową) oraz folwarkiem 
w pobliżu. Być może dlatego właśnie teren wschodnich 
Mazur mimo istnienia majątków szlacheckich o długiej 
tradycji, jest pozbawiony takich form osadnictwa jak 
gródki stożkowate. 

Południowa część terenów przy granicy mazowiecko-
-pruskiej pozbawiona jest gródków ze względu na cha-
rakter osadnictwa. Od XVI w. na pogranicznych terenach 
puszczańskich lokowano wsie czynszowe na prawie nie-

mieckim (osadnictwo szkatułowe) i nie było tu miejsca na 
siedziby rycerskie czy szlacheckie. Majątki pojawiają się 
dopiero w XIX w. i mają związek bardziej z przemysłem 
spożywczym (gorzelnie) niż kulturą szlachecką.

Nieco inna sytuacja społeczna i osadnicza miała miej-
sce w średniowieczu na zachodnich krańcach dzisiejsze-
go województwa warmińsko-mazurskiego. Są to tereny 
najwcześniej skolonizowane przez Zakon, obszary diecezji 
chełmińskiej i pomezańskiej, gdzie pierwotna akcja osad-
nicza miała miejsce jeszcze przed powstaniami pruskimi 
(połowa XIII w.) i obejmowała nadania ziemskie dla ry-
cerstwa pomorskiego i pruskiego postępujące równo-
legle z lokacjami wsi chłopskich. Stąd na tych terenach 
pozostały liczniejsze ślady tych przedsięwzięć: Sampława, 
Nowe Grodziczno, Słupnica. Oprócz siedzib rycerskich 
rozpoznano tu także obiekty mieszczące się w katego-
rii „stożkowatych”, ale w istocie spełniające nieco inne 
funkcje. Grodziska na Wielkiej Żuławie w Iławie oraz 
w Mozgowie były wprawdzie siedzibami rycerskimi, ale 
jednocześnie obiektami o charakterze typowo militarnym. 
W pierwszym przypadku, była to pierwotna siedziba zało-
gi krzyżackiej na tym terenie, a w drugim, prawdopodob-
nie obiekt o charakterze strażniczym (być może komora 
celna) zlokalizowany przy przeprawie na szlaku z Ostródy 
do Malborka, pierwotnie drewniany, a następnie po od-
budowie ze zniszczeń – murowany. Były to zatem obiekty 
mieszkalno-obronne, ale nie miały charakteru rezydencji 
rycerskiej w sensie dosłownym.

Jeszcze inny charakter miał, jak się okazało po bada-
niach, kopiec w Lasecznie Małym. Obiekt ten okazał się 
kopcem obserwacyjno-strażniczym. W tym przypadku na 
kopcu znajdowała się jakaś lekka konstrukcja drewniana 
(wiata, szopa, być może ambona) oraz urządzenie ognio-
we (piec) znajdujące się poza nią. Obiekt służył do obser-
wacji terenu i być może przekazywania sygnałów między 
określonymi punktami. Był on prawdopodobnie wykorzy-
stywany tylko okazjonalnie w okresach niepokojów.

Podobna sytuacja osadnicza panuje na przylegających 
do Ziemi Chełmińskiej obszarach Górnych Prus (Ober-
landu) należących do Komturii Ostródzkiej. tu również 
występują gródki stożkowate budowane na podstawie 
nadań rycerskich w ciągu XIV w. (durąg, Grabin, dą-
brówno, Gardyny, Księży dwór, Narzym). Część z nich nie 
przetrwała wojen z pierwszej połowy XV w., ale niektó-
re (Narzym) zostały przekształcone w murowane zamki 
prywatne, a następnie na tym samym terenie, w formie 
dworów, aż do 1945 r.

drugim obszarem, gdzie obiekty stożkowate występu-
ją z dużym nasileniem, jest teren należący do prowincji 
natangijskiej, a leżący na północ i wschód od dominium 
Warmińskiego. Obszar ten, opierający się od wschodu 
o linię wielkich jezior mazurskich, stanowił od przełomu 
XIII i XIV w. rzeczywistą granicę zasiedlonych i zagospoda-
rowanych terenów państwa krzyżackiego. Znajduje się tu 
linia murowanych zamków i pomniejszych strażnic, ma-
jących strzec pogranicza. tereny, gdzie dominują bardzo 
urodzajne gleby, prawdopodobnie już u schyłku wczesne-
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go średniowiecza zostały odlesione. duże areały rolne 
stwarzały dobre warunki dla lokacji zarówno wsi chłop-
skich, jak i dóbr rycerskich, które nadawano już w XIV w., 
a proces ten zintensyfikowano w ciągu XV w., kiedy to 
zakon wyczerpany długotrwałymi wojnami zmuszony był 
płacić nadaniami ziemskimi zaciężnemu rycerstwu. Jest to 
czas, gdy powstaje i krzepnie większość prywatnej wiel-
kiej własności ziemskiej na tym terenie, który staje się tym 
ważniejszy, że jest bezpośrednim zapleczem nowej stolicy 
państwa, jaką zostaje Królewiec. Oczywiście, podobnie jak 
w przypadku obszarów zachodnich, tu również nie wszyst-
kie gródki stożkowate są pozostałościami wież mieszkal-
nych na kopcach. Część to z pewnością gródki, czy kopce 
strażnicze, z nikłymi pozostałościami osadniczymi na szczy-
cie, czego dowiodła swymi badaniami A. Marciniak-Kajzer 
(Notyst Mały, st. 1, Stama, st. 1, Śpiglówka, st. 1, Zyndaki, 
st. 1, Wyszembork, st. 1). Wyniki przyszłych badań być 
może do tej kategorii zaliczą jeszcze obiekty w Cerkiewni-
ku, st. 3, rynie, st. 2 i Krzyżanach, st. 1. Niektóre obiekty są 
pozostałościami większych, wczesnych krzyżackich założeń 
obronnych (równina dolna, st. 1, Sątoczno, st. 2).

Jednak większość, mimo iż dotychczas przeważnie nie 
badana, to - z dużym prawdopodobieństwem - pozosta-
łości siedzib rycerskich, które następnie przekształciły 
się we dwory lub pałace, ze „starożytnym” stożkiem po 
pierwotnej siedzibie, w obrębie parku, lub gdzieś indziej 
w pobliżu (Jegławki, st. 1, Garbno, gm. Korsze, st. 1, Moł-
tajny, st. 2, Boże, st. 9, Galiny, st. 2, Piaseczno, st. 1, Po-
ganowo, st. 1).

Należy się wszakże liczyć również z koniecznością usu-
nięcia niektórych stanowisk z katalogu grodzisk, a nawet 
obiektów o charakterze antropogenicznym (rydwągi, 
st. 1), lub radykalnej zmiany poglądów dotyczących ich 
chronologii i funkcji (rygarby, st. 1, Krzyżany, st. 1, ryn, 
st. 2, Wandajny, st. 1). Wymienione tu obiekty nasuwają 
wątpliwości w sferze interpretacji wyników prowadzo-
nych badań (rydwągi, st. 1), jak i przy analizie lokalizacji 
i warunków izjograicznych niektórych obiektów. Wydaje 
się, że na przykład kopiec Wandajny, st. 1, bardziej przy-
pomina gniazdo baterii przeciwlotniczej z II wojny świa-
towej, niż grodzisko.

Makro- i mikrogeografia  
grodzisk stożkowatych

Aktualny zasób informacyjny w zakresie rozpoznania 
archeologicznego terenu województwa warmińsko-ma-
zurskiego pozwolił na wydzielenie pięćdziesięciu trzech 
stanowisk mających formę różnego rodzaju nasypów, 
odpowiadających desygnatowi gródka stożkowatego 
(ryc. 1). Ich forma jest wynikiem zarówno działań bu-
downiczych poszczególnych obiektów, jak i stanu ich za-
chowania. Poziom wiedzy na temat tych obiektów jest 
rezultatem różnorodnych badań terenowych, których 
wyniki dostarczyły źródeł o zróżnicowanym potencjale 
informacyjnym.

Chronologia średniowiecza dla terenów woj. warmiń-
sko-mazurskiego nie została szczegółowo opracowana. 
dla potrzeb tej pracy przyjęty zostanie podział na wcze-
sne średniowiecze (okres pruski) i późne średniowiecze 
(okres krzyżacki), gdzie granicą między oboma okresami 
jest czas podboju danego terenu przez zakon krzyżacki52. 
W tej części rozdziału przeprowadzona zostanie analiza 
geograicznego rozmieszczenia interesujących nas stano-
wisk w odniesieniu do czasu ich powstania. Większość 
omawianych obiektów o ustalonej chronologii (20) po-
wstała w okresie krzyżackim. Znacznie mniejsza część 
z nich (10) powstała przy wykorzystaniu istniejących już 
wcześniej założeń obronnych, bądź była kolejną fazą 
użytkowania wczesnośredniowiecznych grodów, na co 
wskazują wyraźnie wydzielone warstwy o metryce wcze-
sno- i późnośredniowiecznej. Ponadto zidentyikowano 
jedno stanowisko (Boże, st. 1), którego forma jest typowa 
dla późnego średniowiecza, ale badania wykopaliskowe 
dostarczyły materiał zabytkowy datowany wyłącznie na 
wczesne średniowiecze. Niestety bardzo duża część sta-
nowisk (22) nie posiada dokładnie określonej chronologii, 
bądź jest ona określona w oparciu o materiał zabytkowy 
pozyskany z okolicznych terenów, nie zaś z samego stano-
wiska. Przedstawioną powyżej sytuację obrazuje tabela 1. 

Pod względem kartograficznym można wskazać na 
omawianym terenie trzy obszary stanowiące skupiska 
interesujących nas grodzisk. Pierwsze skupisko obejmuje 
obszar na wschód od Pasłęki, czyli tereny Pomezanii i Po-
gezanii, a także Ziemię Lubawską; odpowiada to izycz-
nogeograicznym makroregionom Pojezierza Iławskiego 
i wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-dobrzyńskie-
go wraz z Garbem Lubawskim. Zarejestrowano tu 12 
stanowisk, co stanowi 22% wszystkich interesujących 
nas obiektów. Liczba grodów o chronologii późnośre-
dniowiecznej (6) jest prawie równa liczbie grodzisk, na 
których wystąpiły nawarstwienia zarówno wczesno- jak 
i późnośredniowieczne (5), tylko jeden obiekt z tego 
terenu nie ma określonej chronologii (Nadrowo, st. 1). 
Grodziska są rozrzucone po południowej części obszaru 
i nie tworzą mniejszych skupisk. Ponadto dwa grodziska 
(Księży dwór, st. 1 i Narzym, st. 1) są bardziej oddalone 
od pozostałych i leżą na pograniczu mazowiecko-pruskim, 
już na terenie Niziny Północnomazowieckiej. Pierwsze 
z nich zalicza się do grupy, w której wystąpiły zarówno 
nawarstwienia wczesno- jak i późnośredniowieczne, zaś 
drugie powstało już w późnym średniowieczu. Spośród 
grodzisk o metryce późnośredniowiecznej większość (du-
rąg, st. 1, Iława, st. 33, Laseczno Małe, st. 1, Mozgowo, 
st. 1 i Sampława, st. 1) usytuowana jest na obszarach 
krawędziowych różnych form geomorfologicznych. tylko 
dwa spośród grodzisk o tej metryce mają położenie nizin-
ne, jedno grodzisko położone jest w dolinie niewielkiej 

52  Powoduje to co prawda przyjęcie różnej daty granicznej dla po-
szczególnych terenów województwa, ale pojawienie się zakonu na 
tym terenie jest dobrze widoczne w źródłach archeologicznych po-
przez pojawienie się ceramiki toczonej na kole i wypalanej w atmos-
ferze redukcyjnej (tzw. siwaków).
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Tabela 1. Zestawienie grodzisk stożkowatych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego według chronologii
Table 1. List of the motte-type strongholds from the territory of the Warmian-Masurian Province in relation to their chronology

Grodziska z nawarstwienia-
mi o metryce późnośrednio-

wiecznej

Grodziska z nawarstwienia-
mi o metryce wczesno-  
i późnośredniowiecznej

Grodziska z nawarstwie-
niami o metryce wyłącznie 
wczesnośredniowiecznej

Grodziska o nieustalonej lub 
niepewnej chronologii

Barczewo, st. 3
Boże, st. 9

Dąbrówno, st. 2
Durąg, st. 1
Guja, st. 9

Iława, st. 33
Jęcznik, st. 1
Kiwity, st. 1

Laseczno Małe, st. 1
Mołtajny, st. 2
Mozgowo, st. 1

Myki, st. 1
Narzym, st. 1

Notyst Mały, st. 1
Orło, st. 1

Równina Dolna, st. 1
Sampława, st. 1
Wrony, st. 1/2

Wyszembork, st. 1
Zimnochy, st. 1

Barczewko, st. 1 
Garbno, gm. Korsze, st. 1

Gardyny, st. 1
Grabin, st. 1

Księży Dwór, st. 1
Nowe Grodziczno, st. 29

Sętal, st. 1
Słupnica, st. 1

Susz, st. 1
Wilczyny, st. 1

Boże, st. 1 Cerkiewnik, st. 3
Duża Wola, st. 1

Galiny, st. 2
Gałwuny, st. 2

Garbno, gm. Barciany, st. 1
Garbno, gm. Korsze, st. 2

Gorłówko, st. 1
Jegławki, st. 1
Krzyżany, st. 1

Kwiedzina, st. 2
Łupstych, st. 1
Nadrowo, st. 1
Piaseczno, st. 1
Poganowo, st. 1
Rydwągi, st. 1
Rygarby, st. 1

Ryn, st. 2
Stama, st. 1

Swobodna, st. 3
Śpiglówka, st. 1
Wandajny, st. 1
Zyndaki, st. 1

Ryc. 1. Lokalizacja grodzisk stożkowatych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego według podziału chronologicznego: 1 – 
grodziska o metryce późnośredniowiecznej; 2 – grodziska o metryce wczesnośredniowiecznej; 3 – grodziska z nawarstwieniami 
zarówno wczesno- jak i późnośredniowiecznymi; 4 – grodziska o nieokreślonej lub niepewnej chronologii (oprac. J. Radkowski)
Fig. 1. Location of the motte-type strongholds in the territory of the Warmian-Masurian Province in respect to chronology: 1 – 
Late Medieval; 2 – Early Medieval; 3 – Early Medieval and Late Medieval; 4 – undetermined or uncertain chronology (elaborated 
by J. Radkowski)
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rzeczki (Narzym, st. 1), drugie zaś zlokalizowane jest na 
przesmyku między jeziorami dąbrowa Mała a dąbrowa 
Wielka (dąbrówno, st. 2). Wśród grodzisk, na których 
odkryto także nawarstwienia wczesnośredniowieczne, 
również dominują te o wysoczyznowym położeniu kra-
wędziowym (Grabin, st. 1, Księży dwór, st. 1, Nowe Gro-
dziczno, st. 29 i Susz, st. 1). również w tej grupie dwa 
grodziska mają położenie nizinne (Gardyny, st. 1 i Słupni-
ca, st. 1). Pierwsze z nich położone jest w dolinie jeziora 
Gardejki, drugie zaś zlokalizowane jest w dolinie Młyń-
skiej Strugi. Jedyne grodzisko o nieokreślonej chronologii 
(Nadrowo, st. 1) ma lokalizację nizinną i położone jest 
pośród podmokłych łąk.

drugie skupisko znajduje się na terenie Warmii i obej-
muje obszar na północ od Olsztyna, w trójkącie między 
okolicami jeziora Limajno na północy, Barczewem na 
wschodzie i okolicami jeziora Ukiel na zachodzie. Jest to 
teren mezoregionu Pojezierza Mazurskiego. Zarejestro-
wano tu 7 grodzisk, co stanowi 13% ogółu interesujących 
nas stanowisk. Spośród tych obiektów dwa posiadają me-
trykę późnośredniowieczną, a na kolejnych dwóch zareje-
strowano nawarstwienia zarówno wczesno- jak i późno-
średniowieczne. Prawie połowa grodzisk w tym skupisku 
(3) ma nieokreśloną chronologię. Grodziska w Cerkiew-
niku (st. 3) i Swobodnej (st. 3) tworzą mniejsze skupisko 
wokół jeziora Limajno. Oba stanowiska o chronologii póź-
nośredniowiecznej mają położenie wysoczyznowe: jedno 
zlokalizowane jest na krawędzi doliny Pisy (Barczewo, st. 
3), a drugie leży na przykrawędziowej płaszczyźnie nie-
wielkiego jaru (Myki, st. 1). Spośród grodzisk o metryce 
wczesno- i późnośredniowiecznej jedno ma położenie 
wysoczyznowe i zlokalizowane jest na krawędzi doliny, 
którą płynie kanał Sętal (Sętal, st. 1), drugie (Barczewko, 
st. 1) usytuowane jest w dolinie Pisy. Spośród grodzisk 
o nieokreślonej chronologii dwa ulokowane są na kulmi-
nacji wysoczyzn (Cerkiewnik, st. 3 i Łupstych, st. 1), a jed-
no ma położenie nizinne (Swobodna, st. 3) i ulokowane 
jest na podmokłym brzegu jeziora Limajno.

trzecie skupisko położone jest na wschód od linii 
prostej łączącej Lidzbark Warmiński z Biskupcem, od po-
łudnia i wschodu ograniczone jest linią Wielkich Jezior 
Mazurskich. Są to tereny Natangii i Barcji, a także północ-
ne pogranicze Galindii. Zarejestrowano na tym obszarze 
29 obiektów, co stanowi 55% wszystkich interesujących 
nas grodzisk. tworzą one dwa mniejsze skupiska. Pierw-
sze - w północnej części, na terenie Niziny Sępopolskiej, 
skupia 15 stanowisk. Prawie jedną trzecią spośród nich 
(4) stanowią gródki o metryce późnośredniowiecznej. 
Grodziska, na których odkryto nawarstwienia zarówno 
wczesno- jak i późnośredniowieczne reprezentowane 
są tylko przez dwa obiekty. W przypadku większości sta-
nowisk z tego obszaru (9), chronologia nie została usta-
lona, bądź jest wątpliwa. Wszystkie grodziska z okresu 
krzyżackiego mają położenie nizinne. Jedno z nich (Guja, 
st. 9) położone jest na niewielkim płaskim wzniesieniu 
otoczonym przez podmokłe łąki, drugie (Mołtajny, st. 2) 

znajduje się na płaskim wyniesieniu, przy brzegu jezio-
ra Arklickiego, otoczonym podmokłymi terenami. Ko-
lejna dwa obiekty znajdują się odpowiednio w dolinie 
Kiwickiej Strugi (Kiwity, st. 1) i Gubra (równina dolna, 
st. 1). Oba grodziska o metryce wczesnośredniowiecznej 
(Garbno, gm. Korsze, st. 1 i Wilczyny, st. 1) zlokalizowane 
są na wysoczyźnie przy krawędzi dolin rzecznych (odpo-
wiednio rawy i Ometu). Spośród grodzisk o nieustalonej 
chronologii ponad połowa ma lokalizację wysoczyznową, 
z czego cztery mają położenie krawędziowe (Gałwuny, st. 
2, Garbno, gm. Korsze, st. 2, Jegławki, st. 1 i Piaseczno, 
st. 1), a jedno (rygarby, st. 1) zlokalizowane jest na kulmi-
nacji wysoczyzny. Pozostałe cztery obiekty mają położe-
nie nizinne, jeden z nich położony jest w dolinie Pisy (Ga-
liny, st. 2), dwa usytuowane są na terenach podmokłych 
(duża Wola, st. 1, Wandajny, st. 1), a ostatni (Garbno, gm. 
Barciany, st. 1) leży na nieznacznie wyniesionym pagórku 
(ozie) otoczonym z dwóch stron podmokłymi łąkami.

drugie z mniejszych skupisk obejmuje tereny Pojezie-
rza Mrągowskiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 
W jego obrębie zarejestrowano 14 stanowisk. Ponad jed-
na trzecia grodzisk z tego terenu posiada metrykę późno-
średniowieczną (5). Na tym obszarze brak jest grodzisk, 
na których odkryto nawarstwienia zarówno wczesno- jak 
i późnośredniowieczne, ale jeden ze stożków, w oparciu 
o odkryte na nim zabytki, datowany jest wyłącznie na 
wczesne średniowiecze. Pozostałe stanowiska (8) mają 
nieokreśloną bądź niepewną chronologię. Spośród gro-
dzisk, na których odkryto nawarstwienia wyłącznie późno-
średniowieczne, trzy mają położenie krawędziowe (Boże, 
st. 9, Notyst Mały, st. 1 i Orło, st. 1), a pozostałe dwa ni-
zinne. Oba gródki ulokowane są na przesmykach, jeden 
między jeziorami tajty a Kisajno (Wrony, st. 1/2), a drugi 
na jeziorze Salęt53 (Wyszembork, st. 1). Wczesnośrednio-
wieczny gródek w Bożem (st. 1) położony jest na krawędzi 
doliny Boskiego Jeziora. Spośród grodzisk o nieokreślonej 
chronologii siedem zlokalizowanych jest na wysoczyznach. 
trzy z nich mają położenie krawędziowe (Kwiedzina, st. 2, 
Stama, st. 1 i Śpiglówka, st. 1), dwa (Krzyżany, st. 1 i ryn, 
st. 2) usytuowane są na kulminacji wysoczyzny, jedno 
zlokalizowane jest na pagórku morenowym (Poganowo, 
st. 1), a ostatnie (rydwągi, st. 1) położone jest na pagór-
kowatym tarasie wysoczyzny. Jedno grodzisko o nieokre-
ślonej chronologii położone jest na obszarach nizinnych: 
kopiec w Zyndakach (st. 1) zlokalizowany jest u nasady 
przesmyku między jeziorami Zyndackim a Warpuńskim.

Poza terenami opisanych skupisk znalazły się trzy gro-
dziska. Obiekt w Jęczniku (st. 1) o chronologii wyłącznie 
późnośredniowiecznej, zlokalizowany jest na równinie 
Mazurskiej. Gródek położony jest na cyplu wysoczyzny 
wcinającym się w dolinę Saskiej Strugi. Krawędziowe po-
łożenie ma również grodzisko w Zimnochach (st. 1), leżą-
ce na obszarze Pojezierza Iławskiego. Jego chronologia 
także określona została na późne średniowiecze, zloka-

53  Przesmyk (pierwotnie wyspa bądź cypel) dzieli jezioro na dwa 
akweny: Salęt Mały i Salęt Wielki.
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lizowane jest na krawędzi jaru, którym płynie rzeka Wą-
ska. Najbardziej wysunięte na wschód spośród wszystkich 
omawianych grodzisk, jest stanowisko w Gorłówku (st. 1), 
położone na Pojezierzu Ełckim. Ma ono lokalizację nizin-
ną i otoczone jest przez podmokłe tereny i bagna.

Podsumowując powyższe uwagi o makrogeograii gro-
dzisk, należy zwrócić uwagę na kilka kwesii. Po pierw-
sze, skupiska grodzisk tworzą swego rodzaju pasy tere-
nu o orientacji północny-zachód – południowy-wschód. 
Odwzorowuje to kierunek ekspansji Zakonu Krzyżackiego 
w Prusach, od ośrodków położonych nad Wisłą i Zalewem 
Wiślanym (Kwidzyń, Elbląg, Braniewo i Bałga) w głąb Prus 
(patrz ryc. 2). Po drugie, zaskakujący jest brak grodzisk 
stożkowatych w pasie ok. 60 km od brzegu Zalewu Wiśla-
nego (z wyjątkiem Zimnochów, st. 1), a także ich brak we 
wschodniej i południowo-wschodniej części wojewódz-
twa. Być może jest to wynikiem słabego rozpoznania 
archeologicznego tych terenów. W przypadku obszarów 
wschodnich i południowo-wschodnich województwa 
przyczyną może być także istnienie Puszczy Galindzkiej 
i późna kolonizacja tych terenów (XV-XVI w.)54. Po trzecie, 
wyraźna różnica w lokalizacji grodzisk występuje wśród 

54  Białuński 2002: 13-14.

obiektów z zarejestrowanymi nawarstwieniami zarów-
no wczesno- jak i późnośredniowiecznymi, 70% procent 
takich stanowisk jest zlokalizowanych na krawędziach 
wysoczyzn, a tylko 30% ma położenie nizinne. W przy-
padku grodzisk o nawarstwieniach wyłącznie późnośre-
dniowiecznych ten podział rozkłada się bardziej równo-
miernie, ale nadal na korzyść położenia krawędziowego 
w obrębie wysoczyzny (60%, w stosunku do 40% grodzisk 
o położeniu nizinnym). Na tej podstawie można wycią-
gnąć wniosek, że we wczesnym średniowieczu przywiązy-
wano większą wagę do wysokości jako czynnika obronne-
go, a w późnym średniowieczu miał on mniejsze znaczenie 
przy wyborze lokalizacji. Być może wiąże się to z podzia-
łem administracyjnym w państwie krzyżackim i potrzebą 
lokalizacji siedziby na ograniczonym terenie. to zagadnie-
nie wymaga dalszej analizy struktury własności na terenie 
Prus oraz lokalizacji grodzisk w obrębie włości.

Powyższa analiza makrogeograiczna lokalizacji gro-
dzisk na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
wykazała również wyraźny związek między grodziskami 
a siecią hydrograiczną. Większość obiektów położona 
jest na krawędzi dolin rzek i jezior, w przypadku lokaliza-
cji wysoczyznowej oraz w tychże dolinach w przypadku 
położenia nizinnego. Sytuacja ta potwierdza wielokrot-

Ryc. 2. Podbój Prus: 1 – granice plemion; 2 - ośrodki włości; 3 – kierunek wypraw krzyżackich; 4 – miejsca, gdzie później po-
wstały miasta; K – Kwidzyn; M – Malbork; E – Elbląg; BR – Braniewo; B – Balga; BD - Pokarmin (Brandenburg); KR – Królewiec; KŁ – 
Kłajpeda; W – Wohnsdorf (ziemia Unsatrapis) (Górski 2003: 19) 
Fig. 2. Conquest of the Prussian lands: 1 – tribal boundaries; 2 – centres of landed properties; 3 – directions of the Teutonic 
Knights’ conquests; 4 – places where later towns emerged: K – Kwidzyn (Marienwerder); M – Malbork (Marienburg); E – Elbląg (El-
bing); BR – Braniewo (Braunsberg); B – Balga; BD – Pokarmin (Brandenburg); KR – Królewiec (Königsberg); KŁ – Kłajpeda (Memel); 
W – Wohnsdorf (Unsatrapis land) (Górski 2003: 19)
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nie stwierdzoną tezę o kluczowym znaczeniu hydrograii 
w kształtowaniu sieci osadniczej. Jeszcze bardziej uwi-
dacznia ją analiza mikrogeograiczna, rozumiana jako re-
lacja grodów do podstawowych elementów środowiska 
izyczno-geograicznego. Celem tego jest próba ustalenia, 
na ile poszczególne elementy krajobrazu naturalnego wa-
runkowały lokalizację grodzisk. Pod uwagę przede wszyst-
kim brana była relacja grodów w stosunku do morfologii 
terenu, odległość grodzisk w stosunku do obecnej sieci 
hydrograicznej oraz lokalizacja w stosunku do gleb. Ana-
liza została przeprowadzona oddzielnie dla każdej z ka-
tegorii wydzielonych ze względu na zróżnicowany czas 
powstawania grodzisk.

dla położenia topograicznego grodzisk przyjęto po-
dział zastosowany już we wcześniejszych rozważaniach 
dotyczących makrogeografii, a mianowicie położenie 
wysoczyznowe i nizinne. Pierwszy typ położenia domi-
nuje wśród grodzisk o zarejestrowanych nawarstwieniach 
zarówno wczesno- jak i późnośredniowiecznych55. Sytu-
ację taką stwierdzono w 70% przypadków (7); również 
obiekt w Bożem (st. 1) ulokowany jest przy krawędzi 
wysoczyzny. Obiekty te lokowane były na cyplach bądź 
krawędziach wysoczyzn i powstawały przez odcięcie 
fosą fragmentu wysoczyzny (5) lub usypanie stożka (3). 
W przypadku tych pierwszych brak jest wyraźnych deni-
welacji pomiędzy powierzchnią grodziska a terenem wy-
soczyzny. W drugiej grupie deniwelacje w stosunku do 
wysoczyzny w dwóch przypadkach (Boże, st. 1 i Grabin, 
st. 1) nie przekraczają 2 m, a w jednym (Sętal, st. 1) się-
gają ok. 7 m. Lokalizacja wszystkich grodzisk w stosunku 
do lustra wody zbiorników i cieków wodnych, w pobliżu 
których występowały omawiane obiekty, charakteryzuje 
się deniwelacjami pomiędzy 8 a 35 m. W grupie grodzisk 
odciętych fosą od wysoczyzny mieszczą się one w zakre-
sie 8-14 m, zaś w przypadku obiektów usypanych na kra-
wędzi wysoczyzny w zakresie 21–35 m.

drugi typ obejmuje trzy grodziska o położeniu ni-
zinnym, co stanowi 30% obiektów pośród tych z zare-
jestrowanymi nawarstwieniami zarówno wczesno- jak 
i późnośredniowiecznymi. We wszystkich przypadkach 
stanowiska te charakteryzują się typowo nizinnym po-
łożeniem w obrębie dolin rzecznych (Barczewko, st. 1 
i Słupnica, st. 1) lub niecki jeziornej (Gardyny, st. 1). 

Związek lokalizacji grodzisk z siecią hydrograiczną jest 
jeszcze lepiej widoczny przy rozpatrzeniu ich dokładnej 
odległości (tab. 2). Podane odległości zostały zmierzone 
w linii prostej i nie uwzględniają przeszkód terenowych 
oraz faktycznej odległości, którą musieli pokonać użyt-
kownicy omawianych obiektów by dotrzeć do wody. Jako 
takie nie mogą być traktowane jako obraz dostępności 
wody, a mają jedynie na celu przedstawienie topograicz-
nego położenia grodzisk względem cieków i zbiorników 
wodnych.

55  W tej kategorii chronologicznej rozpatrujemy wyłącznie 
wczesnośredniowieczne stanowisko w Bożem (st. 1).

W tabeli przedstawiono relacje lokalizacji grodzisk 
w stosunku do sieci hydrograicznej. Przyjęte w niej po-
działy odzwierciedlają wcześniej zasygnalizowane spo-
strzeżenia o podstawowym znaczeniu hydrografii jako 
czynnika modelującego osadnictwo. W bezpośrednim 
sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych znajduje 
się 55% grodzisk o metryce wczesnośredniowiecznej (6), 
a jeśli pod uwagę weźmiemy dwa pierwsze przedziały, 
czyli łącznie odległość do 100 m, w tym zakresie znajduje 
się aż 91% wszystkich stanowisk o tej metryce. Jedynie 
gródek w Bożem (st. 1) oddalony jest o więcej niż 250 m, 
ale w tym przypadku jest to konsekwencją wysokiego sto-
ku, na którym jest położony (deniwelacje wynoszą 35 m).

Analiza położenia grodzisk w stosunku do gleb wyka-
zała, że zdecydowana większość (73%) grodów o genezie 
wczesnośredniowiecznej zlokalizowana jest w rejonach 
średnich lub dobrych gleb brunatnych i płowych, które 
dominują na terenie całego województwa. W obrębie in-
nych typów gleb wystąpiły jedynie trzy grodziska. Obiekt 
w Wilczynach (st. 1) położony jest w obrębie płatu gleb 
torfowych występujących wzdłuż doliny Ometu, podob-
nie Gardyny (st. 1) leżą w rejonie gleb torfowych, których 
płat ciągnie się od niecki jeziora Gardejki do Szkotowa 
i dalej na południe. Grodzisko w Garbnie, gm. Korsze 
(st. 1) położone jest na Nizinie Sępopolskiej w rejonie 
występowania czarnych ziem. W przypadku omawianej 
grupy widać, że grodziska były lokowane na glebach ty-
powych dla obszaru całego województwa, o średnich lub 
dobrych predyspozycjach rolniczych. Ponadto występo-
wanie w obszarach krawędzi wysoczyzn w sąsiedztwie 
zbiorników i cieków wodnych, których doliny często po-
rośnięte są podmokłymi łąkami, mogło sprzyjać wykorzy-
staniu tych terenów do hodowli. dokładne rozpoznanie 
zagadnienia relacji grodzisk w stosunku do gleb wymaga 
bardziej szczegółowych badań gleboznawczych otoczenia 
omawianych stanowisk.

Przedstawiona powyżej analiza położenia topograicz-
nego grodzisk i ich relacji do podstawowych składników 
środowiska izyczno-geograicznego odnosiła się jedynie 
do obiektów wzniesionych we wczesnym średniowieczu. 
W tym miejscu omówione zostaną grodziska o metryce 
wyłącznie późnośredniowiecznej. Jak już wspomniano 
powyżej przy omawianiu makrogeografii grodów, po-
dział topograicznego położenia tej grupy jest bardziej 
wyrównany niż w przypadku obiektów o genezie wcze-
snośredniowiecznej. dwanaście (60%) spośród tych sta-
nowisk posiada lokalizację wysoczyznową o położeniu 
mniej lub bardziej przykrawędziowym. Obiekty te dużo 
częściej powstawały przez usypanie stożka na krawędzi 
wysoczyzny (8) niż przez odcięcie fosą jej fragmentu (4). 
W pierwszej grupie deniwelacje w stosunku do wysoczy-
zny mieszczą się w zakresie 2–6 m, przy czym wszystkie 
cztery grodziska o deniwelacjach sięgających 2 m (Boże, 
st. 9, Mozgowo, st. 1, Myki, st. 1 i Zimnochy, st. 1), wy-
dają się być mocno spłaszczone w stosunku do swojej 
pierwotnej wysokości, również kopiec w Notyście Małym, 
st. 1 (4 m) ma zniszczony szczyt grodziska. W przypadku 
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drugiej grupy brak jest wyraźnych deniwelacji w stosunku 
do wysoczyzny, grodziska zajmują cyple wysoczyzn. Loka-
lizacja wysoczyznowych grodzisk późnośredniowiecznych 
w stosunku do lustra wody pobliskich zbiorników i cieków 
wodnych charakteryzuje się deniwelacjami na poziomie 
10–35 m. W grupie stożków usypanych przy krawędzi 
wysoczyzny deniwelacje również mieściły się w zakresie 
10–35 m, zaś w przypadku obiektów odciętych fosą od 
wysoczyzny zakres wynosił od 13 do 20 m.

drugą grupę, reprezentowaną przez osiem obiektów 
(42%), stanowią grodziska o lokalizacji nizinnej. W tej 
grupie obserwujemy bardziej zróżnicowane położenie 
topograiczne obiektów. Cztery z nich charakteryzują 
się położeniem typowo nizinnym w otoczeniu podmo-
kłych łąk (Guja, st. 9), bądź w dolinach rzecznych (Kiwi-
ty, st. 1, Narzym, st. 1 i równina dolna, st. 1). Odrębną 
grupę stanowią grodziska znajdujące się na przesmy-
kach między jeziorami. Zaliczamy do niej trzy grodziska 
(dąbrówno, st. 2, Wrony, st. 1/2 i Wyszembork, st. 1). 
Ponadto jedno z grodzisk (Mołtajny, st. 2) położone jest 
na nieznacznym płaskim wyniesieniu terenu w streie 
przybrzeżnej, które otoczone jest podmokłym obniże-
niem terenu.

Związek grodów późnośredniowiecznych z siecią hy-
drograiczną jest bardzo wyraźny. Spośród tej grupy gro-
dzisk dwanaście (60%) leży w bezpośrednim sąsiedztwie 
zbiorników lub cieków wodnych. Natomiast wszystkie 
obiekty (20) mieszczą się z zakresie pierwszych dwóch 
kategorii, czyli w odległości do 100 m od źródła wody. 
Wśród tych grodzisk warto wyróżnić grupę pozostają-
cą w specyicznej relacji do zbiorników wodnych, którą 
tworzą cztery obiekty położone na przesmykach jezior 
(dąbrówno, st. 2, Notyst Mały, st. 1, Wrony, st. 1/2 i Wy-
szembork, st. 1). taka lokalizacja nie występuje w przy-
padku stanowisk o metryce wczesnośredniowiecznej.

Położenie grodzisk o chronologii późnośredniowiecz-
nej względem gleb odbiega nieco od tego zaobserwo-
wanego w przypadku grodzisk o metryce wczesnośre-
dniowiecznej. W rozpatrywanej grupie aż osiemnaście 
grodzisk (90%) położonych jest w rejonach średnich 
i dobrych gleb brunatnych i płowych. Jedynie grodziska 
w Jęczniku (st. 1) i Zimnochach (st. 1) leżą na obszarze 
gleb rdzawych, których przydatność rolnicza jest słaba.

Powyżej omówione zostały grodziska o określonej 
chronologii, które z punktu widzenia wartości naukowej 
są cenniejsze. W tym miejscu zostaną krótko omówione 

Tabela 2. Zestawienie grodzisk stożkowatych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego ze względu na odległość od 
współczesnych zbiorników wodnych
Table 2. List of the motte-type strongholds from the territory of the Warmian-Masurian Province in relation to their distance 
from the contemporary freshwater reservoirs

Bezpośrednie sąsiedztwo  
(nie więcej niż 30 m) Do 100 m 100–250 m Powyżej 250 m

Barczewko, st. 1 Garbno, gm. Korsze, st. 1 Duża Wola, st. 1 Boże, st. 1
Barczewo, st. 3 Gardyny, st. 1 Gałwuny, st. 2 Cerkiewnik, st. 3

Boże, st. 9 Jęcznik, st. 1 Gorłówko, st. 1 Krzyżanki, st. 1
Dąbrówno, st. 2 Kiwity, st. 1 Łupstych, st. 1 Rydwągi, st. 1

Durąg, st. 1 Mołtajny, st. 2 Nadrowo, st. 1 Rygarby, st. 1
Galiny, st. 2 Myki, st. 1 Poganowo, st. 1 Ryn, st. 2

Garbno, gm. Barciany, st. 1 Mozgowo, st. 1 Stama, st. 1
Garbno, gm. Korsze, st. 2 Nowe Grodziczno, st. 29 Wandajny, st. 1

Grabin, st. 1 Orło, st. 1
Guja, st. 9 Sampława, st. 1

Iława, st. 33 Sętal, st. 1
Jegławki, st. 1 Wyszembork, st. 1

Księży Dwór, st. 1 Zyndaki, st. 1
Kwiedzina, st. 2

Laseczno Małe, st. 1
Narzym, st. 1

Notyst Mały, st. 1
Piaseczno, st. 1

Równina Dolna, st. 1
Słupnica, st. 1

Susz, st. 1
Swobodna, st. 3
Śpiglówka, st. 1
Wilczyny, st. 1
Wrony, st. ½

Zimnochy, st. 2
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grodziska o nieokreślonej bądź niepewnej chronologii. 
Podobnie jak w pozostałych przypadkach i tutaj zasto-
sowany został podział ze względu na lokalizację wyróż-
niający grupy grodzisk o położeniu wysoczyznowym 
i nizinnym. ta pierwsza grupa stanowi 59% wszystkich 
stanowisk o nieokreślonej lub niepewnej chronologii 
(13). Spośród grodzisk należących do tej grupy siedem 
ma położenie krawędziowe, a pięć zostało usytuowanych 
na kulminacji wysoczyzny. W tych kategoriach położenia 
geograicznego nie mieści się gród w Poganowie (st. 1), 
który usytuowany został na pagórku morenowym. Wśród 
obiektów zlokalizowanych na krawędzi wysoczyzny czte-
ry powstały przez odcięcie fosą fragmentu wysoczyzny, 
a trzy przez usypanie stożka. W przypadku grodzisk od-
ciętych od wysoczyzny, inaczej niż w przypadku grodzisk 
o określonej chronologii, w większości przypadków (3) 
występują deniwelacje między plateau stożka a pozio-
mem wysoczyzny, które  sięgają od 3 do 6 m. Jedynie 
w przypadku stanowiska w Gałwunach (st. 2) brak jest 
wyraźnych deniwelacji. Sytuacja wygląda podobnie 
w przypadku obiektów powstałych przez usypanie stożka 
na krawędzi. te trzy grodziska mają deniwelacje wzglę-
dem wysoczyzny sięgające od 4 do 7 m. Stanowisko w Po-
ganowie (st. 1) jest wyniesione o ok. 14 m ponad oko-
liczne tereny. Lokalizacja wszystkich grodzisk w stosunku 
do lustra wody zbiorników i cieków wodnych, w pobliżu 
których występowały omawiane obiekty, charakteryzuje 
się deniwelacjami na poziomie 10 do 54 m. W przypadku 
grodzisk powstałych przez odcięcie fragmentu wysoczy-
zny mieszczą się one w zakresie od 10 do 21 m, podobnie 
w przypadku usypania stożka na krawędzi wysoczyzny, 
gdzie zakres ten wynosi od 10 do 21 m. Największe deni-
welacje osiągają grodziska położone na kulminacji wyso-
czyzn (Cerkiewnik, st. 3, Krzyżany, st. 1 i ryn, st. 2).

drugą grupę stanowią grodziska o lokalizacji nizinnej, 
których wśród obiektów o nieokreślonej lub niepewnej 
chronologii jest dziewięć (41%). Cztery z nich charaktery-
zują się typowo nizinnym położeniem w otoczeniu pod-
mokłych łąk bądź w dolinie rzecznej lub jeziornej. Kolej-
ne cztery grodziska położone są na niewielkich płaskich 
wyniesieniach terenu otoczonych terenami nizinnymi. 
Stanowisko w Zyndakach (st. 1) położone jest u nasady 
przesmyku między jeziorami.

Wśród grodzisk o nieokreślonej lub niepewnej chrono-
logii relacje do sieci hydrograicznej kształtują się inaczej 
niż w przypadku grodzisk o ustalonej chronologii. W bez-
pośrednim sąsiedztwie cieków lub zbiorników wodnych 
położonych jest dziewięć grodzisk, a biorąc pod uwagę 
także kategorię do 100 m liczba ta zwiększa się do dzie-
sięciu. Jest to jedyna grupa grodzisk, która reprezentuje 
kategorię odległości od 100 do 250 m, do której zalicza 
się aż osiem stanowisk (35%). Grodziska o nieokreślonej 
lub niepewnej chronologii mają także najwięcej grodzisk 
(5) zaliczających się do kategorii odległości powyżej 250 
m. Wśród nich dominują grodziska położone na kulmi-
nacji wysoczyzn (4), których deniwelacje w stosunku do 
sieci hydrograicznej są największe.

również w przypadku grodzisk o nieokreślonej lub 
niepewnej chronologii ich położenie względem gleb 
nie odbiega od pozostałych kategorii chronologicznych. 
dominuje położenie w obrębie średnich i dobrych gleb 
płowych (13) i brunatnych (6). dwa grodziska (Gałwuny, 
st. 2 i Garbno, gm. Korsze, st. 2) położone są w rejonie 
czarnych ziem, których predyspozycje rolnicze są bardzo 
dobre. W tej grupie jedno grodzisko położone jest w ob-
rębie mad rzecznych ciągnących się wzdłuż doliny Łyny 
(rygarby, st. 1).

Przeprowadzona powyżej analiza makro- i mikroge-
ograficzna średniowiecznych gródków stożkowatych 
z terenu woj. warmińsko-mazurskiego pozwala na wy-
ciągnięcie pewnych wniosków na temat czynników 
wpływających na ich lokalizację. Jak zostało to już za-
komunikowane wcześniej, we wszystkich kategoriach 
chronologicznych dominują grodziska położone na wy-
soczyznach (64%), zwykle przy ich krawędziach. Być może 
wynika to z polodowcowego ukształtowania terenu wo-
jewództwa, gdzie wysoczyzny poprzecinane są licznymi 
dolinami cieków wodnych oraz rynnami i nieckami jezior. 
taka sytuacja powoduje występowanie dużej liczby natu-
ralnie obronnych miejsc o dużych deniwelacjach, które 
były preferowane na tym terenie zarówno we wczesnym, 
jak i późnym średniowieczu. Analiza lokalizacji względem 
sieci hydrograicznej potwierdziła wielokrotnie stwier-
dzoną tezę o istotnej roli hydrografii w kształtowaniu 
osadnictwa. Przy okazji tego zagadnienia warto zwrócić 
uwagę na grodziska występujące na przesmykach mię-
dzy jeziorami bądź u ich nasady. tą specyiczną lokali-
zację można prawdopodobnie łączyć z potrzebą kontroli 
szlaków biegnących przez te przesmyki. Uwagę zwraca 
także wyraźny związek lokalizacji grodów z glebami 
płowymi (47%) i brunatnymi (36%) wytworzonymi na 
piaskach i glinach zwałowych. W podziale na kategorie 
chronologiczne odsetek tych gleb jest bardzo wysoki dla 
stanowisk o chronologii późnośredniowiecznej i stanowi 
aż 90%. W przypadku obiektów o metryce wczesnośre-
dniowiecznej odsetek ten był nieco niższy i wynosił 73%. 
Sytuacja taka jest zrozumiała dla grodzisk o genezie wcze-
snośredniowiecznej, co potwierdza rolę zajęć rolniczych 
w społecznościach wczesnośredniowiecznych. Natomiast 
w przypadku grodów późnośredniowiecznych sytuacja ta 
jest odmienna od tego co zostało zaobserwowane na in-
nych obszarach Polski. Na Pomorzu, w centralnej Polsce 
i na Śląsku badania grodzisk stożkowatych wykazały, że 
najczęściej obierano lokalizacje w rejonach zabagnio-
nych, dolinach rzecznych lub na terenach o glebach mało 
przydatnych rolniczo56.

Forma terenowa może sugerować chronologię danego 
obiektu. Powyższa analiza wykazała, że niewielkie gródki 
o typowej formie ściętego stożka pojawiają się dopiero 

56  Porównaj dla terenu Pomorza: Olczak 1974: 277-278; dla 
terenów centralnej Polski: Kamińska 1966: 43, 46; dla terenów Śląska: 
Kaźmierczyk 1966: 681-682; porównaj także Marciniak-Kajzer 2011: 
51-60.
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w późnym średniowieczu57. Kwadratowe formy powsta-
wały w późnym średniowieczu (Iława, st. 33, równina 
dolna, st. 1) bądź były efektem późnośredniowiecznych 
przekształceń (Gardyny, st. 1, Słupnica, st. 1, Susz, st. 1). 
Grody przystosowane kształtem do formy terenowej, na 
której zostały ulokowane, powstawały zarówno we wcze-
snym (Grabin, st. 1, Księży dwór, st. 1 i Nowe Grodzicz-
no, st. 29), jak i późnym średniowieczu (Barczewo, st. 3 
i Jęcznik, st. 1).

W tym miejscu warto wspomnieć o dodatkowych 
konstrukcjach obronnych w postaci fos i wałów. Wśród 
grodzisk o nieokreślonej lub niepewnej chronologii do-
datkowe elementy występują w dziewięciu przypad-
kach. Wał dookolny pojawia się na sześciu grodziskach 
w postaci reliktowej. W przypadku pięciu obiektów jest 
to przypuszczenie, oparte na obecności zagłębienia na 
majdanie. trzem gródkom poza wałem towarzyszy rów-
nież fosa. Fosa występuje także jako jedyny dodatkowy 
element obronny - w czterech przypadkach posłużyła do 
odcięcia fragmentu wysoczyzny w celu utworzenia grodu.

Wśród wszystkich grodzisk stożkowatych z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego najczęściej spo-
tykanym typem jest klasyczny niewielki stożek, usypany 
na „surowym korzeniu”. Obiekty tego typu występują za-
równo w lokalizacjach wysoczyznowych, jak i nizinnych. 
Wśród nich największy stosunek wielkości powierzchni 
użytkowej w stosunku do ich całkowitego rozmiaru wy-
nosi 28% (Boże, st. 9). ten typ reprezentuje dwadzieścia 
jeden obiektów, co stanowi 40% wszystkich gródków 
stożkowatych z terenu województwa. Być może ten typ 
obiektów reprezentowały pierwotnie, obecnie w różnym 
stopniu zniszczone, obiekty w Gui (st. 9), Zimnochach 
(st. 1), Cerkiewniku (st. 3), Łupstychu (st. 1), Garbnie, 
gm. Korsze (st. 1), Sętalu (st. 1) i Narzymiu (st. 1), a także 
mniejszy z dwóch obiektów we Wronach (st. 1). drugi 
typ grodzisk również ma formę stożka, czy raczej ostro-
słupa, gdyż ich podstawy mają formę kwadratu. Są to 
obiekty większe, którym ponadto towarzyszą dodatkowe 
elementy fortyikacji w postaci fos, a w niektórych przy-
padkach także wałów. do tego grona zalicza się osiem 
grodzisk, w tym dwa największe z omawianego obszaru 
(Gardyny, st. 1 i Piaseczno, st. 1). Obiekty te powstawały 
zarówno przez odcięcie fosą fragmentu wysoczyzny, jak 
i w lokalizacjach nizinnych. W przypadku tego drugiego 
położenia, w celu podniesienia obronności grodów, wy-
stępują dodatkowo wały dookolne. Być może do tego 
typu mógł się zaliczać także obiekt w dąbrównie (st. 2), 
którego forma przez zniszczenie północnego stoku sta-
ła się bardziej prostokątna. Przeciw takiej interpretacji 
może przemawiać brak fosy czy wału, ale biorąc pod 
uwagę, iż obiekt znajduje się na terenie miasta, nie moż-
na wykluczyć, że bezpośrednie otoczenie gródka zostało 
całkowicie zniwelowane. trzeci typ grodzisk jest różno-
rodny morfologicznie, ale cechą wspólną tych obiek-
tów jest dostosowanie kształtu do formy terenowej, na 

57  Jedyny wyjątek stanowi obiekt w Bożem (st. 1).

której powstały. Wśród tych form są zarówno cyple wy-
soczyzn, jak i różnego rodzaju wzniesienia morenowe. 
W tej grupie znalazło się dziewięć grodzisk, od niewiel-
kich obiektów odciętych fosą od wysoczyzny (Wilczyny, 
st. 1 – 750 m2) po duże obiekty zajmujące całe wzniesie-
nia morenowe (Poganowo, st. 1 – 3850 m2). Być może do 
tej grupy zalicza się również obiekt w dużej Woli (st. 1), 
ale bez przeprowadzania badań geologicznych nie da się 
stwierdzić, czy obiekt jest całkowicie antropomoriczny, 
czy powstał na wzniesieniu morenowym. W zakresie 
wymienionych typów grodzisk nie mieszczą się obiek-
ty w Mołtajnach (st. 2) i durągu (st. 1). Niemożliwe do 
sklasyikowania są również grodziska, których stopień 
zniszczenia uniemożliwia ich rekonstrukcję (Barczewko, 
st. 1, Galiny, st. 2, Gorłówko, st. 1 i większy z obiektów 
we Wronach, st. 2).

Podsumowanie

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zlokali-
zowano pięćdziesiąt trzy grodziska stożkowate o średnio-
wiecznej chronologii. Spośród nich dwadzieścia zostało 
wzniesionych w późnym średniowieczu, a jedenaście 
ma metrykę wczesnośredniowieczną. Jedynie obiekt 
w Bożem, st. 1 przestał być użytkowany już w okresie 
pruskim, pozostałe, prawdopodobnie po różnego rodza-
ju przekształceniach, były użytkowane również w okre-
sie krzyżackim. Pozostałe dwadzieścia dwa obiekty (co 
stanowi 41% wszystkich omawianych stanowisk) mają 
niepewną lub nieokreśloną chronologię. Lokalizacje 
w przestrzeni omawianego terenu tworzą obraz trzech 
stref na obszarze województwa, układających się wzdłuż 
linii północny-zachód – południowy-wschód. Pierwsza 
z nich zajmuje jego południowo-zachodnią część, a jej 
granicę stanowi dolina Pasłęki (12 obiektów). druga zaj-
muje obszar centralnej części województwa i skupia się 
na terenach między okolicami jeziora Limajno i jeziora 
Ukiel, a Barczewem (7 obiektów). trzecia strefa obejmuje 
północne tereny województwa, sięgając na południowy-
-wchód okolic rynu (29 obiektów). Omówione grodziska 
można podzielić na dwie kategorie pod względem izjo-
graicznym. Pierwsza obejmuje grodziska położone na 
wysoczyznach, w większości przy ich krawędziach (33 
obiekty). druga kategoria to stanowiska o położeniu ni-
zinnym, wśród których dominuje lokalizacja w dolinach 
rzecznych lub nieckach jeziornych (20 obiekty). Sytuacja 
ta odbiega od przyjętego w Polsce obrazu grodziska stoż-
kowatego lokowanego na nizinach, głównie w obrębie 
terenów podmokłych58.

Analizy makro- i mikrogeograiczne gródków stożko-
watych potwierdziły, jak ważny dla lokalizacji obiektów 
osadniczych jest bliski związek z siecią hydrograiczną. 
Większość omawianych grodzisk (87%) położona jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu (100-250 m) 

58  Kamińska 1966: 43; Marciniak-Kajzer 2011: 51.
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cieków lub zbiorników wodnych. Analiza lokalizacji oma-
wianych stanowisk w stosunku do gleb, w przypadku 
obiektów powstałych w późnym średniowieczu ukazała 
odmienną sytuację niż w przypadku pozostałych terenów 
Polski. Większość obiektów (90%) położona jest w obrę-
bie średnich i dobrych gleb płowych i brunatnych, co od-
biega od lokalizacji w obrębie gleb o niskiej predyspozycji 
rolniczej typowej dla pozostałych terenów Polski59.

Analiza morfologiczna omawianych obiektów wyka-
zała, że najczęściej występującą formą jest niewielki sto-
żek o owalnej lub czworobocznej podstawie z kotlinką 
lub płaską powierzchnią na szczycie. Występują one na 
krawędziach i kulminacjach wysoczyzn, a także w loka-
lizacjach nizinnych otoczone przez tereny podmokłe. 
drugi typ formy terenowej spotykanej na terenie woj. 
warmińsko-mazurskiego można by określić mianem 
ostrosłupowej. Są to nasypy o czworobocznej, często 
kwadratowej podstawie, którym zwykle towarzyszą do-
datkowe fortyikacje w postaci fos i wałów. Występują 
one w dolinach rzecznych bądź powstały na krawędziach 
wysoczyzn, poprzez odcięcie fosą ich fragmentu. trzeci 
typ obejmuje obiekty zróżnicowane morfologicznie, któ-
re przyjęły kształt formy terenowej, na której powstały. 
Grupa ta obejmuje zarówno grodziska położone na pa-
górkach morenowych, jak i grody powstałe w wyniku od-
cięcia fragmentu wysoczyzny fosą, ale ich stoki od strony 
doliny zachowały naturalny kształt krawędzi. Grodziska, 
nie mieszczące się w kryteriach wyżej opisanych typów, 
są zdeformowane w takim stopniu, że określenie ich pier-
wotnej formy jest bardzo trudne.

Część omawianych grodzisk posiadała również dodat-
kowe konstrukcje obronne w postaci fos i wałów. Fosy 
wystąpiły na dwudziestu dwóch stanowiskach. W jedena-
stu przypadkach posłużyły do utworzenia grodu poprzez 
odcięcie fragmentu wysoczyzny, w pozostałych miały cha-
rakter dookolny. W przypadku grodziska w Suszu (st. 1) 
wystąpiły dwie fosy. Spośród omawianych obiektów 
szesnaście posiadało wały. W sześciu przypadkach miały 
postać dodatkowego obwodu warownego, w pozostałych 
występowały na grodzisku i najczęściej miały charakter 
dookolny, w niektórych przypadkach wystąpiły jedynie od 
strony wysoczyzny, ale może to być również wynikiem 
niezachowania się pozostałej ich części.

Wyniki badań wykopaliskowych i sondażowych, nie 
były szczegółowo analizowane w tej pracy, ale zostały 
zawarte w opisach katalogowych poszczególnych stano-
wisk. W tym miejscu należy pokrótce podsumować ich 
wyniki skupiając się na odkrytych pozostałościach archi-
tektury. Stan zachowania reliktów i fragmentaryczny cha-
rakter ich rozpoznania, w większości przypadków nie po-
zwala na szczegółową analizę, a jedynie na stwierdzenie 
faktu ich istnienia. Wykopaliskowo przebadano siedem-
naście z omawianych obiektów, na kolejnych dziewięciu 
wykonano wkopy sondażowe. Pozwoliło to na ujawnie-
nie reliktów dookolnych konstrukcji obronnych na sze-

59  Kamińska 1966: 53; Kaźmierczyk 1966: 681.

ściu stanowiskach. Były to pozostałości konstrukcji wa-
łów i drewnianych palisad, a w dąbrównie (st. 2) odkryto 
fundament kamienny  muru. Na trzynastu stanowiskach 
odkryto relikty zabudowy majdanu. W sześciu przypad-
kach były to fundamenty bądź ślady po nich, na pięciu 
obiektach odkryto bruki kamienne, zaś pozostałe ślady 
to doły posłupowe, pozostałości drewnianych konstruk-
cji o nieokreślonym charakterze oraz materiał ruchomy 
w postaci gruzu ceglanego, fragmentów dachówek, ka-
wałków zaprawy i polepy czy kamieni.

Funkcja omawianych grodów w większości przy-
padków jest trudna do rozstrzygnięcia. Jedynie obiek-
ty badane wykopaliskowo (nie wszystkie), dostarczają 
wystarczającej ilości danych do podjęcia próby inter-
pretacji. W niektórych przypadkach pomocne są źródła 
historyczne. W Suszu (st. 1) grodzisko jest reliktem sie-
dziby urzędnika kapituły pomezańskiej, w Kiwitach (st. 1) 
obiekt miałby być miejscem schronienia dla mieszkańców 
wsi opisanym w dokumencie nadania. Gród w równinie 
dolnej (st. 1) interpretuje się jako krzyżacki zamek Wisen-
burg, w oparciu o opis Piotra z duisburga, ale nie wszyscy 
badacze podzielają tę opinię. Podobnie obiekt w Sątocz-
nie jest częścią większego wczesnego założenia krzyżac-
kiego o charakterze zamkowym, który nawet przez krótki 
czas był siedzibą komturii. Obiekt w dąbrównie (st. 2) ze 
względu na położenie w sąsiedztwie miasta interpreto-
wany jest jako relikt siedziby prokuratora lub wójta krzy-
żackiego, ale w źródłach historycznych potwierdzone jest 
tylko jego zniszczenie wraz z miastem, na krótko przed bi-
twą pod Grunwaldem. W pozostałych przypadkach źródła 
nie odnoszą się do samych obiektów, a jedynie do właści-
cieli, którym nadano okoliczne tereny. Obiekt w durągu 
(st. 1) - interpretowany jako siedziba rycerska - nie jest 
wzmiankowany w źródłach historycznych, ale może być 
identyikowany z rycerzem Konradem, który występuje 
w dokumencie nadania 200 włók z 1328 r. Obiekt w Na-
rzymiu (st. 1) z całą pewnością był siedzibą prywatną, 
która po przekształceniu w bardziej reprezentacyjną bu-
dowlę przetrwała do XVI w., a za jej pierwszego właścicie-
la uznaje się Menczela (Menczelinusa), który występuje 
w dokumencie potwierdzenia nadania z 1371 r. Gródek 
w Bożem (st. 9) interpretowany jako siedziba rycerska, 
może być łączony z braćmi reimannami, którzy otrzymali 
nadanie w 1369 r.

W pozostałych przypadkach brak jest wzmianek w źró-
dłach historycznych, które można by odnieść w jakikol-
wiek sposób do omawianych obiektów. Grodzisko w Iła-
wie (st. 33) mogło pełnić funkcję strażnicy bądź ośrodka 
administracyjnego, przeniesionego później na teren 
miasta. Obiekt w Mozgowie (st. 1) interpretowany jest 
jako siedziba rycerska, ale nic nie wiadomo o jego właści-
cielach. Podobny obiekt w Bożem (st. 1) interpretowany 
jest jako siedziba możnowładcy, chociaż podczas badań 
nie odkryto reliktów zabudowy na majdanie, a jedynie 
konstrukcję wału. W niektórych przypadkach o funk-
cji grodziska może świadczyć także jego lokalizacja; tak 
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zapewne jest w przypadku obiektów zlokalizowanych 
na przesmykach między jeziorami (m. in.: Wyszembork, 
st. 1, Zyndaki, st. 1 i być może Notyst Mały, st. 1), które 
mogły pełnić rolę strażnic przy traktach. Podobnie in-
terpretuje się także obiekt w Grabinie (st. 1) uznany za 
strażnicę kontrolującą szlak na Grabiczku. Problemy in-
terpretacyjne stwarzają obiekty, na których badania nie 
ujawniły reliktów zabudowy, a nikła warstwa kulturowa 
wyklucza raczej ich stałe użytkowanie. do tej grupy zali-
czają się gródki w Lasecznie Małym (st. 1) i rydwągach 
(st. 1). Pierwsze z nich interpretuje się jako kopiec straż-
niczy bądź obserwacyjny, w przypadku drugiego obiektu 
autorzy badań nie wysunęli żadnej propozycji interpre-
tacji. Według autorów tego opracowania, należy wątpić, 
czy jest to rzeczywiście grodzisko. Problem z określeniem 
funkcji jest również w przypadku obiektu w Zimnochach 
(st. 1), gdzie odkryto jedynie wapiennik. Interpretacja 
funkcji, jaką pełniły gródki stożkowate, często zależna jest 
od ich lokalizacji. Jeśli obiekt położony jest w pobliżu mia-
sta średniowiecznego, interpretowany jest jako ośrodek 
administracyjny. Jeśli leży w pobliżu domniemanego szla-
ku komunikacyjnego przypisuje mu się funkcję strażnicy. 
W pozostałych przypadkach najczęstszą interpretacją jest 
siedziba rycerska, zwłaszcza jeśli na grodzisku odkryto 
relikty zabudowy. Wszystkim grodziskom stożkowatym 
przypisuje się charakter militarny, który w przypadku 
odkrycia reliktów stałej zabudowy łączony jest zwykle 
z funkcją rezydencjonalną.

Zagadnienie grodzisk stożkowatych na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego wymaga dalszych 
badań. Niezbędne jest poszerzenie zasobu źródeł arche-
ologicznych. do tej pory  przebadano wykopaliskowo je-
dynie siedemnaście obiektów, a nadal nieokreśloną lub 
niepewną chronologię mają aż dwadzieścia dwa stano-
wiska. Na niebadanych stanowiskach należałoby wyko-
nać przynajmniej wkopy sondażowe by stwierdzić z całą 
pewnością iż nie są to formy naturalne i określić ich da-
towanie. Warto przeprowadzić również weryikację sta-
nowisk o podobnych formach terenowych (kurhanów), 
które podobnie jak w przypadku obiektu w Mozgowie 
mogą ujawnić osadniczy charakter nasypu. W zakresie 
prac terenowych należy ująć także badania najbliższego 
otoczenia grodzisk w celu lokalizacji towarzyszących im 
podgrodzi lub osad otwartych. W celu lepszego pozna-
nia funkcji omawianych obiektów, niezbędna jest również 
analiza źródeł historycznych, także pod kątem własności 
terenów, na których położone są relikty grodów. Na te-
renie województwa warmińsko-mazurskiego występo-
wały w średniowieczu trzy kategorie właścicieli: zakon 
krzyżacki, biskupi i kapituła warmińska oraz rycerstwo, 
ustalenie właściciela obiektu, może pomóc w określeniu 
jego funkcji. Konieczne jest zatem podjęcie szczegóło-
wych badań historycznych poszczególnych obszarów 
regionu w celu wskazania wczesnych nadań rycerskich 
i każdorazowo w miejscach wskazanych przez historyków 
wykonać szczegółowe badania terenowe i analizy karto-
graiczne, zarówno kartograicznych źródeł archiwalnych 

jak i współczesnych obrazów aerofotograicznych i będą-
cych wynikiem laserowych skanowań terenu. Powinno to 
pozwolić na wytypowanie obiektów topograicznych do 
dalszych prac weryikacyjnych.

Katalog gródków stożkowatych z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego

1. Barczewko, gm. Barczewo, pow. olsztyński, st. 1
Obszar AZP: 22-62 (3)
Numer w rejestrze zabytków: C-002 (19.07.1948)
Grodzisko (ryc. 3-5) usytuowane jest na lewym brze-

gu Pisy, w jej zakolu, ok. 2 km na południowy-wschód 
od wsi Barczewko. Grodzisko ma obecnie formę ścię-
tego stożka, prostokątnego w kształcie, o wymiarach 
podstawy 30 x 34 m i powierzchni górnej ok. 20 x 20 m. 
Z trzech stron otoczone jest przez rzekę i posiada strome 
zbocza o wysokości ok. 2,5-3 m. Od strony południowej 
pierwotnie znajdowała się fosa, która została całkowicie 
zniwelowana. Na jego szczycie stoi dom, ale forma stoż-
ka jest nadal czytelna. Od wschodniej strony grodzisko 
zostało dodatkowo podcięte w celu utworzenia ścieżki 
prowadzącej wzdłuż Pisy, zaś strona zachodnia została 
zdeformowana przez budowę budynków gospodarczych. 
Grodzisko uległo zniszczeniu w okresie międzywojennym 
(1928/1929 r.), kiedy to ówczesny właściciel August Fa-
bek zniwelował szczyt stożka w celu budowy domu i bu-
dynków gospodarczych.

Pierwsze wzmianki na temat grodziska pojawiają się 
w pracy Adolfa Boeichera60, obiekt występuje tam pod 
nazwą Klein Maraunen. Stanowisko odnotowane jest tak-
że w opracowaniach Emila Hollacka61 i Hansa Cromego62. 
Gródek został uwzględniony przez Marzenę Pollaków-
nę63, jak również na Mapie grodzisk w Polsce64. Gródek 
był badany powierzchniowo w 1928 r. przez Wilhelma 
Gaertego65, a rok później badania wykopaliskowe prze-
prowadził Carl Engel66. Po wojnie badania powierzch-
niowe prowadził Jerzy Antoniewicz w 1947 r.67, romuald 
Odoj w 1967 r. oraz tadeusz Kufel w 1968 r.68 Na stanowi-
sku przeprowadzono również badania AZP w 1980 roku 
pod kierunkiem Wojciecha Nowakowskiego69.
Wyniki przedwojennych badań nie zostały opublikowane, 
a dokumentacja nie zachowała się do dnia dzisiejszego. 
W 1932 r. odkryto na terenie grodziska dwa naczynia, 
które Antoniewicz datuje na okres wczesnego średnio-

60  Boeicher 1894: 258.
61  Hollack 1908: 71.
62  Crome 1937: 117.
63  Pollakówna 1953: 158.
64  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 29, 54, II H 27.
65  Informacja z notatki znajdującej się w Archiwum WUOZ w Olsz-
tynie.
66  Antoniewicz 1950: 67.
67  Antoniewicz 1950: 66-67.
68  Informacja z Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego znaj-
dującej się w Archiwum WUOZ w Olsztynie.
69  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 22-62.
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wiecza70. rok później miało miejsce odkrycie formy od-
lewniczej u podnóża grodziska, o czym informował Leon-
hard Fromm71. 

Grodzisko było użytkowane przynajmniej w dwóch fa-
zach. dawniejsi badacze sugerowali, że pierwsza faza przy-
padała na okres wpływów rzymskich, jednakże Antonie-

70  Antoniewicz 1955: 236-238.
71  Informacja z notatki znajdującej się w Archiwum WUOZ w Olsz-
tynie; formę odlewniczą dokładniej opisuje Antoniewicz: Antoniewicz 
1955: 235-243.

wicz nie zgadza się z tą opinią i uważa, że ceramika, której 
formy przypominają te z kultury halsztackiej czy lateń-
skiej, w istocie jest wyrobem wczesnośredniowiecznym. 
Jego zdaniem pierwszą fazę należy datować na ok. X-XI 
wiek. druga faza przypada na okres kolonizacji krzyżackiej 
i wiązana jest z budową strażnicy na stożku grodu. O jej 
istnieniu miałyby świadczyć odkrycia pozostałości dwóch 
budynków drewnianych, z których jeden interpretowany 
jest jako strażnica, drugi zaś jako budynek mieszkalny dla 

Ryc. 3. Barczewko, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 3. Barczewko, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 4. Barczewko, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 4. Barczewko, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 5. Barczewko, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 5. Barczewko, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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załogi72. Antoniewicz podczas badań powierzchniowych 
odkrył również fragmenty ceramiki późnośredniowiecznej. 
U podnóża stożka Antoniewicz odkrył ceramikę datowaną 
na VI-VII w. i XII-XIII w. Odkryta ceramika mogłaby świad-
czyć o istnieniu w tym miejscu osady przygrodowej.

W źródłach historycznych wieś Barczewko występuje 
jako miejsce pierwszej lokalizacji Barczewa, która miała 
miejsce w 1325 roku (Barczewko, st. 2). Wtedy też naj-
prawdopodobniej zbudowano drewniano-ziemny „za-
mek”. Nie można wykluczyć, że grodzisko jest pozosta-
łością tej fortyikacji. Być może koniec funkcjonowania 
obiektu można łączyć ze zniszczeniem miasta przez Litwi-
nów, które miało mieć miejsce w 1354 roku73.

Bibliograia: Boeicher 1894: 258; Hollack 1908: 71; 
Crome 1937: 117; Antoniewicz 1950: 66-67, 1955: 235-
243; Pollakówna 1953: 158; Antoniewicz i Wartołowska 
(red.) 1964: 29, 54, II H 27; töppen 1998: 93; Archiwum 
WUOZ w Olsztynie, Archiwum działu Archeologii MWiM.

2. Barczewo, gm. Barczewo pow. olsztyński, st. 3
Obszar AZP: 23-63 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-010 (31.01.1949)
Grodzisko (ryc. 6-8) znajduje się na lewym brzegu 

Pisy, ok. 1 km na wschód od miasta, na krawędzi doliny 
Pisy. Gródek obecnie posiada formę ściętego stożka na 
planie nieregularnego czworoboku o bokach podstawy 
52 x 52 x 40 x 40 m i wymiarach górnej platformy ok. 
26 x 32 x 24 x 24 m. Powstał poprzez odcięcie fragmentu 
wysoczyzny morenowej i nadsypanie ziemią wydobywa-
ną z fosy. Od strony Pisy stok jest bardzo stromy i wysoki 
na ok. 20 m, od strony wschodniej i południowej gro-
dzisko otacza fosa głęboka na ok. 6 m. Nieregularność 
formy może być spowodowana erozją północnego stoku. 
Na szczycie stożka ustawiony jest krzyż.

Grodzisko znane było już od XVI w., kiedy to zostało 
oznaczone na mapie Caspara Hennenbergera i opisane 
przez niego w 1545 r.74. Stanowisko pojawia się również 
w późniejszych publikacjach niemieckich, m. in. u Adolfa 
Boeichera75, Emila Hollacka76 i Hansa Cromego77. Obiekt 
uwzględniono także w pracy Marzeny Pollakówny78 

oraz na Mapie grodzisk w Polsce79. Przed wojną obiekt 
był badany powierzchniowo przez Wilhelma Gaertego 
w 1928 r.80. Po wojnie, w 1948 r., badania powierzchnio-
we na grodzisku przeprowadził Jerzy Antoniewicz, wy-

72  Informacja z notatki znajdującej się w Archiwum WUOZ w Olszty-
nie. Autor notatki nie podał informacji, kiedy miało dojść do odkrycia 
tych obiektów, być może podczas badań Engela lub prac budowlanych.
73  töppen 1998: 93.
74  Hennenberger 1595: 469.
75  Boeicher 1894: 257.
76  Hollack 1908: 175.
77  Crome 1937: 118, 1940: 136; pozostała literatura niemiecka 
podana w notatce znajdującej się w Archiwum działu Archeologii 
MWiM.
78  Pollakówna 1953: 158.
79  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 29, 54, II H 29.
80  Informacja z notatki znajdującej się w Archiwum WUOZ w Olsz-
tynie.

konał również mały wykop sondażowy81. W 1983 roku 
przeprowadzono badania powierzchniowe w ramach 
AZP82, a w 1984 roku grodzisko weryfikował Mirosław 
Hofmann83.

Podczas badań powierzchniowych Gaerte odkrył dużą 
ilość przepalonej polepy z odciskami słomy. Antoniewicz, 
poza badaniami powierzchniowymi, wykonał również 
mały wykop sondażowy, o wymiarach 0,5 x 0,5 m i głę-
bokości 0,5 m, na zachodnim stoku. On również znalazł 
polepę z odciskami słomy, podobnie jak Hofmann pod-
czas weryikacji terenowej w 1984 roku. Podczas badań 
AZP odkryto 10 fragmentów ceramiki oraz 5 fragmentów 
polepy. Na podstawie ceramiki chronologia została okre-
ślona dość szeroko na średniowiecze. Antoniewicz suge-
rował, iż grodzisko może być pełnośredniowieczne84, po-
stulował także potrzebę przeprowadzenia przynajmniej 
jednosezonowych badań wykopaliskowych w celu bliż-
szego określenia zarówno chronologii, jak i funkcji, jaką 
pełnił omawiany obiekt. Obecność polepy interpretował 
jako pozostałości drewnianego budynku krytego słomą, 
jednakże należałoby wskazać raczej konstrukcję szkiele-
tową jako bardziej prawdopodobną.

Na polu położonym na południowy wschód od gro-
dziska odkryto w 1938 roku średniowieczny grot żela-
zny. Ślady osadnictwa średniowiecznego zostały odkryte 
na drugim brzegu Pisy, a także na południowy zachód 
od omawianego obiektu. Odkrycie w najbliższym oto-
czeniu grodziska jedynie grotu żelaznego, każe raczej 
wykluczyć możliwość istnienia osady przygrodowej. 
Ślady osadnictwa średniowiecznego w okolicy mogłyby 
świadczyć o istnienie jakichś wsi służebnych w okolicy, 
chociaż mogą być one również powiązane z lokowanym 
w 1364 r. miastem. Postulat Antoniewicza dotyczący 
przeprowadzenia badań wykopaliskowych nadal pozo-
staje aktualny.

Bibliografia: Hennenberger 1595: 469; Boetticher 
1894: 257; Hollack 1908: 175; Crome 1937: 118, 1940: 
136; Antoniewicz 1950: 65-66; Pollakówna 1953: 158; 
Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 29, 54, II H 29; 
Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu Arche-
ologii MWiM.

3. Boże, gm. Mrągowo, pow. mrągowski, st. 1
Obszar AZP: 20-69 (33)
Numer w rejestrze zabytków: -
Grodzisko (ryc. 9-10) zlokalizowane jest na more-

nowym wzgórzu, położonym na wschód od Boskiego 
Jeziora, ok. 1,5 km na północ od wsi Boże. Grodzisko 
ma kształt ściętego stożka o wysokości ok. 1 m. Pier-
wotna średnica podstawy wynosiła prawdopodobnie 
ok. 20 m, górna plaforma ma średnicę ok. 10-12 m. 

81  Antoniewicz 1950: 65-66.
82  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 23-63.
83  Informacja z notatki znajdującej się w Archiwum działu Arche-
ologii MWiM.
84  Antoniewicz 1950: 66.
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Ryc. 6. Barczewo, st. 3. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 6. Barczewo, site 3. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 7. Barczewo, st. 3. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 7. Barczewo, site 3. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 8. Barczewo, st. 3 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 8. Barczewo, site 3 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

Na północ od grodziska znajduje się głęboki jar pod-
noszący jego walory obronne. Na majdanie znajduje 
się wyraźne zaklęśnięcie, świadectwo istnienia wału 
dookolnego. Grodzisko jest mocno zniszczone w części 
północno-zachodniej przez wkopaną w stok piwniczkę, 
a także przez wybieranie kamieni i piasku oraz postę-
pującą w jego wyniku erozję. Ślady podobnego wybie-
rzyska znajdują się na zachodnim stoku. dodatkowo od 
strony wschodniej stok gródka podcinany jest w wyniku 
orki. Na całej powierzchni stanowiska występuje duża 
ilość kamieni.

Gródek jest znany przynajmniej od końca XIX w., kiedy 
to Georg Bujack przeprowadził na nim badania sondażo-
we85. Grodzisko odnotowane jest także w pracach Emila 
Hollacka86 i Hansa Cromego87, uwzględnia je też Mapa 

grodzisk w Polsce88. W 1997 r. badania wykopaliskowe 

85  Nie wiadomo kiedy dokładnie prowadził badania, sprawozdanie 
zostało opublikowane w 1887 roku; Bujack 1887: 119-121, za 
Nowakiewicz 2004: 276.
86  Hollack 1908: 18.
87  Crome 1937: 122.
88  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 30, 55, II I 5.
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prowadził tomasz Nowakiewicz89, zostały one poprzedzo-
ne badaniami powierzchniowymi AZP na jesieni 1996 r. 
i wiosną roku 199790.

Podczas badań sondażowych Bujack natraił na dużą 
ilość kamieni oraz na ceramikę wczesnośredniowieczną. 
Podczas badań prowadzonych przez Nowakiewicza na 
grodzisku założono trzy wykopy o łącznej powierzchni 27 
m2. Na stoku południowo-zachodnim odkryto pozostało-
ści konstrukcji grodziska w postaci płaszcza kamiennego, 
u podnóża kończącego się linią dołków posłupowych, 
być może zabezpieczających stoki przed osuwaniem 
się. Zaobserwowano także doły posłupowe będące po-
zostałością po drewnianej konstrukcji wału. Z materiału 

89  Nowakiewicz 1997, 2004:275-290.
90  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 20-69.

ruchomego odkryto 110 fragmentów ceramiki, a tak-
że fragment kościanego przęślika. Natraiono także na 
fragmenty kościanego grzebienia, który stanowi dobry 
datownik na terenach Europy północnej i północno-
-wschodniej.

Na wschód od kopca znajduje się teren osady (st. 2), 
który był badany równolegle. W wykopie o powierzchni 
24 m2 odkryto warstwę kulturową o miąższości 8-10 cm, 
nie odkryto pozostałości żadnych konstrukcji. Z wykopu 
pochodzi 147 fragmentów ceramiki, dominują kawałki 
o barwie ceglastej ze śladami obtaczania, pojawia się tak-
że ceramika nawiązująca stylistycznie do okresu wędró-
wek ludów. Układ stratygraiczny i niewielka miąższość 
warstw wskazują na jednofazowość założenia i krótki 
okres jego użytkowania. Zarówno grodzisko jak i osada 

Ryc. 9. Boże, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie w skali 
1:25000
Fig. 9. Boże, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 10. Boże, st. 1 – stan wiosną 2016 (fot. J. Radkowski)
Fig. 10. Boże, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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funkcjonowały w tym samym okresie, ich chronologia zo-
stała określana na XI-XII w. Gródek interpretowany jest 
jako siedziba możnowładcy.

Wieś Boże pojawia się w źródłach historycznych, 
ale informacje dotyczą okresu późnego średniowiecza 
i prawdopodobnie odnoszą się do drugiego gródka (st. 9).

Wydaje się, że jeśli zaproponowane datowanie obiek-
tu jest prawidłowe, to jest mało prawdopodobne, aby 
był on siedzibą „możnowładcy” pruskiego. Brak pozo-
stałości zabudowy w obrębie majdanu świadczy raczej 
o refugialnym charakterze obiektu obronnego. Zatem 
wczesnośredniowieczne, jednofazowe datowanie grodu 
wyklucza go raczej z rzędu późnośredniowiecznych gród-
ków stożkowatych.

Bibliografia: Bujack 1887: 119-122; Hollack 1908: 
18; Crome 1937: 122; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 
1964: 30, 55 II I 5; Nowakiewicz 1997; 2004: 275-290; 
Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu Arche-
ologii MWiM.

4. Boże, gm. Mrągowo, pow. mrągowski, st. 9
Obszar AZP: 20-69 (2)
Numer w rejestrze zabytków: -
Grodzisko (ryc. 11-12) położone jest przy zachodnim 

krańcu wsi Boże, ok. 100 m od budynku kościoła, na 
stoku opadającym w kierunku Boskiego Jeziora. Kopiec 
ma kształt ściętego stożka o średnicy podstawy ok. 15 m 
i plateau ok. 8 m oraz wysokości ok. 2 m. Około 50 m na 
północ znajduje się dość głęboki jar, podnoszący walory 
obronne obiektu. Na szczycie grodziska znajduje się nie-
wielkie zaklęśnięcie.

Gródek został zlokalizowany w 1983 r. przez Zdzisława 
Skroka i tomasza Wildego podczas badań AZP91. Obszar 
AZP, na którym leży grodzisko, był ponownie badany w la-
tach 1996-1997 przez tomasza Nowakiewicza92. On tak-
że kierował badaniami wykopaliskowymi na stanowisku 
w lecie 1997 r.93

Podczas badań Nowakiewicza na kopcu założono dwa 
wykopy o łącznej powierzchni ok. 21 m2. Cała centralna 
część grodziska została zniszczona przez przemieszane 
warstwy „ogniskowe”. Odkryto pozostałości zabudowy 
grodziska w postaci konstrukcji z kamieni łączonych za-
prawą wapienną. Z materiału ruchomego odkryto siwą 
ceramikę średniowieczną, a także drobne fragmenty 
ceramiki wcześniejszej zalegające najprawdopodobniej 
na złożu wtórnym, ale autor sprawozdania dopuszcza 
możliwość istnienia w tym miejscu wcześniejszej kon-
strukcji, być może kurhanu. Grodzisko miało najprawdo-
podobniej dwie fazy średniowieczne. Śladami pierwszej 
z nich są pozostałości kamiennej zabudowy, być może 
pozostałości wieży. drugiej fazie odpowiada niwelacyjna 
warstwa gliny, która prawdopodobnie posłużyła do pod-
wyższenia i wzmocnienia kopca. Nowakiewicz uważa, że 

91  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 20-69.
92  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 20-69.
93  Nowakiewicz 1998.

gródek mógł funkcjonować także wcześniej, równolegle 
do drugiego kopca (Boże, st. 1). Argumentem ma być 
wczesnośredniowieczna ceramika znaleziona na terenie 
przylegającym do grodziska. Stanowisko interpretowane 
jest jako siedziba rycerska z okresu państwa krzyżackiego.

Wieś Boże pojawia się w źródłach historycznych przy 
okazji nadania majątku ziemskiego braciom reimannom 
przez wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode w 1369 
roku94.

Bibliografia: Leyding 1975:143-144; Nowakiewicz 
1998, 2004: 281-282; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Ar-
chiwum działu Archeologii MWiM.

5. Cerkiewnik, gm. dobre Miasto, pow. olsztyński, st. 3
Obszar AZP: 21-60 (3)
Numer w rejestrze zabytków: C-254 (24.11.1999)
Kopiec (ryc. 13-15) znajduje się na wzgórzu moreno-

wym położonym przy południowej krawędzi kotliny jeziora 
Limajno, ok. 500 metrów na północny-zachód od wsi Cer-
kiewnik. Obiekt ma kształt stożka, w planie owalnego, roz-
ciągniętego po linii wschód-zachód, o wymiarach podsta-
wy 30 x 20 m, plateau ok. 22 x 12 m i wysokości ok. 5 m. 
Na szczycie grodziska widoczne są pozostałości wałów od 
strony północnej, w części południowej ich ślady zostały 
niszczone przez nieokreślone prace ziemne. Kopiec zbudo-
wany jest z utworów gliniastych z dodatkiem żwirów. Na 
południe od grodziska znajduje się owalne wypłaszczenie 
o wymiarach ok. 40 x 20 m – domniemany teren osady.

Grodzisko odkryte zostało w 1928 r. przez Wilhelma 
Gaertego95. Odnotowane zostało w publikacjach Hansa 
Cromego96, Marzeny Pollakówny97 oraz na Mapie gro-
dzisk w Polsce98. Obiekt był badany powierzchniowo 
w 1969 r. przez dariusza Członkowskiego99, a także w ra-
mach badań AZP w 1989 r. przez Mirosława Hoffman-
na100. W 1999 r., w związku z planami przekształcenia 
okolicznych terenów jak i samego grodziska w ośrodek 
rekreacyjny, przeprowadzona została inspekcja terenowa 
przez Zbigniewa Kobylińskiego, wykonano także odwierty 
na terenie domniemanej osady101.

Na grodzisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych, w czasie badań powierzchniowych nie odkryto 
materiału zabytkowego pozwalającego na określenie 
jego chronologii. Członkowski sugeruje średniowiecz-
ną proweniencję w oparciu o znalezione „liczne ślady 
i okruchy ceramiki średniowiecznej” na polu położonym 
na północ od grodziska. Niestety nie wskazuje on, czy 
chodzi o tereny w bezpośrednim sąsiedztwie stożka, 
co mogłoby sugerować istnienie osady przygrodowej 

94  Gustaw Leyding podaje błędnie rok 1370: Leyding 1975: 143; 
Nowakiewicz 2004: 281-282. 
95  Kobyliński 1999.
96  Crome 1937: 107.
97  Pollakówna 1953: 158.
98  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 31, 54, II H 13.
99  Notatka w Archiwum WUOZ w Olsztynie.

100  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 21-60.
101  Kobyliński 1999.
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w tym miejscu. Na terenie domniemanej osady wyko-
nano 13 odwiertów, w których nie stwierdzono warstwy 
kulturowej. Na obszarze AZP występuje zagęszczenie 
osadnictwa o różnej chronologii, pojawia się również 
osadnictwo wczesno- i późnośredniowieczne, na zachód 
od grodziska odkryto także wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko o charakterze wyraźnie przedchrześci-
jańskim. Mogłoby to sugerować przetrwanie tradycji 
osadniczej do pełnego średniowiecza i występowanie 
osadnictwa otwartego (wiejskiego) w powiązaniu z sie-
dzibą rycerską (grodziskiem). Położenie obiektu sugeru-

je raczej funkcję strażniczo-obserwacyjną, niż obronno-
-rezydencjonalną.

Obiekt wymaga co najmniej badań geomorfologicz-
nych i sondażowo-weryikacyjnych. 

Wieś Cerkiewnik leży na terenach dominium warmiń-
skiego, została nadana w 1383 roku Janowi Monsterber-
gowi przez biskupa warmińskiego Henryka Sorboma102.

Bibliografia: SGKP VI: 797; Crome 1937: 107; Pol-
lakówna 1953: 158; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 
1964: 31, 54, II H 13; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Ar-
chiwum działu Archeologii MWiM.

102  Hasło Muensterberg SGKP VI: 797.

Ryc. 11. Boże, st. 9. Lokalizacja grodziska na mapie w skali 
1:25000 
Fig. 11. Boże, site 9. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 12. Boże, st. 9 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 12. Boże, site 9 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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6. Dąbrówno, gm. dąbrówno, pow. ostródzki, st. 2
Obszar AZP: 31-57 (2)
Numer w rejestrze zabytków: -
Grodzisko (ryc. 16-18) znajduje się w miejscowości dą-

brówno przy ulicy Powstańców, na przesmyku między je-
ziorami dąbrowa Mała i dąbrowa Wielka, 20 metrów od 
wschodniego brzegu tego pierwszego. Obiekt ma kształt 
ściętego stożka na planie prostokąta o wymiarach pod-
stawy ok. 54 x 42 m, a górnej powierzchni ok. 30 x 25 m. 
i wysokości ok. 10 m. Grodzisko jest mocno zniszczone. 
Po I wojnie światowej wyrównano szczyt stożka i usta-
wiono pomnik ku czci poległych oraz zbudowano schody 
na wschodnim stoku. Ponadto część północna jest zde-
formowana starymi wkopami, a wydeptane ścieżki pro-
wadzące na szczyt sprzyjają dalszej erozji stoków.

Grodzisko pojawia się w literaturze dopiero w XX w. 
w publikacjach Helmutha Meye103 i Hansa Cromego104, 
uwzględnia je także Mapa grodzisk w Polsce105. Stanowisko 
było badane wykopaliskowo w ramach prac archeologicz-
nych na polach Grunwaldu w 1959 r.; badania prowadził 
Jan dąbrowski106. Grodzisko było także badane powierzch-
niowo przez Mieczysława Hatkę w 1969 r.107 oraz w ra-
mach badań AZP w 1998 r. przez Jana Michalskiego108.

103  Meye 2001: 14-15.
104  Crome 1937: 120.
105  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 31, 54, II H 46.
106  dąbrowski 1964; Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na polach 
Grunwaldu, maszynopis w Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu.
107  Notatka w Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu.
108  Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu, teczka AZP 31-57.

Ryc. 13. Cerkiewnik, st. 3. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 13. Cerkiewnik, site 3. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 14. Cerkiewnik, st. 3. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 14. Cerkiewnik, site 3. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 15. Cerkiewnik, st. 3 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 15. Cerkiewnik, site 3 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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W trakcie badań prowadzonych w 1959 r. założono 
trzy wykopy o łącznej powierzchni ok. 90 m2. W trakcie 
badań stwierdzono, iż grodzisko powstało na niewielkim 
wzniesieniu otoczonym przez tereny podmokłe109. Zosta-
ło ono podwyższone o około 2 m poprzez nasypanie żwi-
rów i mułów jeziornych. Odkryto pozostałości konstrukcji 
obronnych na zachodniej krawędzi grodziska. Posiadały 
one kamienny fundament wzmocniony drewnianymi pa-
lami wkopanymi po stronie wewnętrznej. Obok funda-
mentu odkryto rozsypisko kamieni, fragmenty gotyckich 
cegieł oraz przepaloną glinę i ślady spalenizny110. We 

109  dąbrowski 1964: 341.
110  dąbrowski 1964:344-345.

wschodniej części grodziska odnaleziono bruk kamienny 
o powierzchni ok. 25 m2. Ułożony z niewielkich kamieni, 
wzmacnianych co ok. 1 m szeregiem większych. Podob-
nie z większych kamieni, nachylonych ku sobie, zbudowa-
ny został ściek ciągnący się przez długość całego bruku. 
W bruku, od strony północnej, widoczne jest regularne 
półkoliste wcięcie, będące być może śladem po jakiejś 
budowli. dąbrowski interpretuje odkryty bruk jako po-
wierzchnię dziedzińca111.

Z odkrytych zabytków ruchomych na szczególną uwa-
gę zasługuje brakteat krzyżacki, według Stanisława Su-
chodolskiego pochodzący z końca XIII lub początku XIV 

111  dąbrowski 1964: 347.

Ryc. 16. Dąbrówno, st. 2. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 16. Dąbrówno, site 2. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 17. Dąbrówno, st. 2. Numeryczny model terenu  
(źródło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 17. Dąbrówno, site 2. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 18. Dąbrówno, st. 2 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 18. Dąbrówno, site 2 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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w.112. Materiał ceramiczny, bardzo liczny, jest jednak 
bardzo rozdrobniony, w jego obrębie występują oprócz 
fragmentów naczyń ułamki kali oraz bryły polepy. Frag-
menty ceramiki pochodzą głównie z naczyń obtaczanych 
wypalanych zarówno w atmosferze utleniającej, jak i re-
dukcyjnej113. Odkryto także ponad 150 zabytków metalo-
wych, wśród których dominują gwoździe żelazne w licz-
bie około 100. Spośród militariów odkryto 3 groty bełtów 
oraz fragmenty kilku noży. Pozostałe zabytki metalowe to 
prawdopodobnie fragment świdra, kółko żelazne, blasz-
ka brązowa, skobel oraz znaczna ilość sztabek żelaznych, 
będących zapewne fragmentami okuć114. Odkryto rów-
nież dużą liczbę cegieł palcówek, fragmenty dachówek115, 
kawałki polewanych cegieł, fragment szklanego naczynia 
oraz kilka kości ludzkich116. Przy okazji badań grodziska 
przeprowadzono również prospekcję podwodną pobli-
skich akwenów. W jej wyniku zlokalizowano prawdopo-
dobne miejsce przeprawy przez jezioro dąbrowa Wielka 
oznaczone kamieniami117.

Obiekt znany był ze źródeł historycznych i na ich pod-
stawie określono okres funkcjonowania grodziska na lata 
1326-1410, kiedy to miał być zniszczony przez wojska 
Jagiełły zmierzające pod Grunwald118. Prawdopodobnie 
jednak gródek powstał między rokiem 1321 a 1326119. 
Być może była to siedziba prokuratora, a w późniejszym 
okresie wójta krzyżackiego120.

Bibliograia: Crome 1937: 120; Antoniewicz i Warto-
łowska (red.) 1964: 31, 54, II H 46; dąbrowski 1964: 341-
356; Suchodolski 1964: 361; Kuczyński 1987: 365; Meye 
2001: 12-24; Archiwum delegatury WUOZ w Elblągu; 
Archiwum działu Archeologii MWiM.

7. Durąg, gm. Ostróda, pow. ostródzki, st. 1
Obszar AZP: 27-57 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-015 (1.06.1949)
Grodzisko (ryc. 19-21) usytuowane jest na ostańcu 

wysoczyzny utworzonym na skutek erozji dolin dylewki 
i Grabiczka, ok. 1 km na północny-wschód od obecnej wsi 
i majątku  durąg. Obiekt posiada kształt ściętego stożka, 
w planie owalnego, rozciągniętego po linii północ-połu-
dnie, o wymiarach podstawy ok. 62 x 24 m i plateau ok. 
43 x 15 m, jego wysokość sięga ok. 6 m. W centralnej 
części grodziska znajduje się owalne zagłębienie o średni-
cy ok. 7 m i głębokości 1 m. Niektórzy badacze opisywali 
grodzisko jako wieloczłonowe, doszukując się drugiego 
członu bezpośrednio na północny-wschód od kopca, 
a trzeciego dalej na północ na końcu cypla wysoczyzny.

112  Suchodolski 1964: 361.
113  Więcej na temat ceramiki, patrz dąbrowski 1964: 347-349.
114  dąbrowski 1964:349-350.
115  dąbrowski 1964: 347.
116  Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na polach Grunwaldu, 
maszynopis w Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu.
117  dąbrowski 1964: 347.
118  dąbrowski 1964: 341-342; Kuczyński 1987: 365.
119  Meye 2001: 14.
120  Meye 2001: 12, 18.

Grodzisko po raz pierwszy wymienione jest 
w pracy Adolfa Boeichera121, wzmiankowane jest także 
w pracach Emila Hollacka122 i Hansa Cromego123. Obiekt 
uwzględniony jest też przez Mapę grodzisk w Polsce124. 
Po wojnie grodzisko było badane powierzchniowo 
przez Jerzego Antoniewicza w 1949 r.125, Mieczysława 
Hatkę w 1969 r.126, Marię Wielgus i Wiesława Skrobota 
w 1987 r. oraz przez Mirosława Jonakowskiego w ramach 
badań AZP w 1999 r.127. W 2015 roku przeprowadzone zo-
stały badania wykopaliskowe w ramach projektu Katalog 

grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania 
i Warmia128.

Podczas badań powierzchniowych w 1999 r. w kreto-
winie natraiono na fragment ceramiki nowożytnej oraz 
trzy kawałki polepy129. W trakcie badań wykopalisko-
wych w 2015 r. założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 
60 m2. Na stanowisku odkryto pozostałości piwnicy ze 
ścianami licowanymi drewnem i fundament  kamienny, 
budowli dwukondygnacyjnej wzniesionej w konstrukcji 
szachulcowej, która uległa spaleniu. Pozostałości budow-
li - warstwa przepalonej polepy i belek drewnianych – 
zapadły się do piwnicy. Poziom użytkowy piwnicy miał 
podłogę drewnianą. Odkryto także dwie inne konstrukcje 
kamienne, jedna z nich o kształcie prostokąta interpre-
towana jest jako pozostałość naziemnego zabudowania 
gospodarczego. Z zabytków ruchomych natrafiono na 
1424 fragmenty ceramiki w większości datowanej na XIV-
-XV w. oraz nieliczne fragmenty nowożytne, dużą ilość 
polepy, a także 202 fragmenty kości zwierzęcych, w tym 
rzeźbione okładziny. Ponadto odkryto 31 przedmiotów 
metalowych, w tym grot bełtu, nóż, 2 podkowy, klamrę, 
okucie szpadla, narzędzia rybackie, a także okucia, skoble 
i gwoździe. duża część zabytków ruchomych znajdowała 
się wewnątrz zasypiska piwnicy. Chronologia stanowiska 
w oparciu o ceramikę została określona na XIV-XV w. 
Obiekt jednofazowy, po zniszczeniu na skutek pożaru nie 
został odbudowany.

Założenie interpretowane jest jako pozostałość obron-
nej siedziby rycerskiej.

W źródłach historycznych wieś durąg pojawia się przy 
okazji nadania 200 włók Konradowi durągowi przez kom-
tura Lutera z Brunszwiku w 1328 r.130

Bibliograia: Boeicher 1898b: 49; Hollack 1908: 27; 
Crome 1937: 120; Antoniewicz 1950: 70; Antoniewicz 
i Wartołowska (red.) 1964: 32, 54, II H 42; Lietz 1976: 
174; Skoczylas 2016; Archiwum WUOZ, delegatura w El-
blągu; Archiwum działu Archeologii MWiM.

121  Boeicher 1898b: 49.
122  Hollack 1908: 27.
123  Crome 1937: 120.
124  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 32, 54, II H 42.
125  Antoniewicz 1950: 70.
126  Notatka w Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu.
127  Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu, teczka AZP 27-57.
128  Skoczylas 2016.
129  Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu, teczka AZP 27-57.
130  Lietz 1976: 174.
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8. Duża Wola, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki, st. 1
Obszar AZP: 13-63 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-214 (30.06.1996)
Gródek (ryc. 22-23) położony jest na naturalnym cy-

plu wysoczyzny, gliniastym wzniesieniu otoczonym przez 
podmokłe łąki, obecnie w dużej mierze obsadzone młod-
nikiem. Stanowisko znajduje się ok. 300 m na południe 
od zabudowań PGr Wola. Obiekt ma kształt owalny, zbli-
żony do prostokata, rozciągnięty po linii północny-zachód 
– południowy-wschód i formę ściętego stożka o wymia-
rach podstawy ok. 50 x 65 m, zaś górnej plaformy ok. 
30 x 40 m. Jego wysokość dochodzi do 6,5 m w części 

południowej i wschodniej, natomiast w północnej i za-
chodniej do ok. 4 m. Od strony południowej i wschod-
niej widoczne są prawdopodobnie ślady fosy, od strony 
północnej i południowo-wschodniej wyniesienie ograni-
czone dolinami naturalnych cieków wodnych. Grodzisko 
stanowi długotrwały nieużytek rolny porośnięty roślinno-
ścią łąkową, częściowo zakrzaczony.

Grodzisko znane przynajmniej od początku XX w., 
wzmiankowane jest w pracach Emila Hollacka131 i Han-

131  Hollack 1908:187.

Ryc. 19. Durąg, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie w ska-
li 1:25000
Fig. 19. Durąg, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 20. Durąg, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 20. Durąg, site 1. Digital terrain model (source: https://
geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 21. Durąg, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Wysocki)
Fig. 21. Durąg, site 1– the state in the Spring of 2016 (photo by J. Wysocki)
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sa Cromego132. Weryikację stanowiska w 1969 r. prze-
prowadził dariusz Członkowski133. Obiekt był badany 
powierzchniowo w ramach AZP w 2011 r. przez Jerzego 
Brzozowskiego134.

Grodzisko nie było badane wykopaliskowo. Ekipa we-
ryikacyjna Członkowskiego nie pozyskała ze stanowiska 
żadnego materiału zabytkowego, nie stwierdziła także 
obecności warstwy kulturowej. Negatywne wyniki dały 
także badania powierzchniowe okolicznych łąk. Człon-
kowski wskazuje na podobieństwo stanowiska do gród-
ka strażniczego w Sętalu (st. 1). Podczas badań AZP rów-
nież nie pozyskano materiału zabytkowego. Brzozowski 

132  Crome 1937:109, 1939: 288.
133  Członkowski 1969.
134  Brzozowski 2011.

postuluje przeprowadzenie badań sondażowych w celu 
określenia chronologii stanowiska.

Wieś Wola została założona przez polskich osadników 
w XIV wieku135.

Bibliograia: Hollack 1908: 187; Crome 1937: 109; Pie-
traszko i Wakar 1987: 348; Brzozowski 2011; Archiwum 
WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu archeologii MWiM.

9. Galiny, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki, st. 2
Obszar AZP: 16-64 (2)
Numer w rejestrze zabytków: C-222 (18.12.1996)
Gródek (ryc. 24-25) ulokowany jest na prawym brzegu 

Pisy, ok. 150 m na południowy-zachód od średniowiecz-
nego kościoła w Galinach. Grodzisko jest obecnie w zasa-
dzie niewidoczne w terenie, ma kształt elipsy wydłużonej 

135  Pietraszko i Wakar 1987: 348.

Ryc. 22. Duża Wola, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 22. Duża Wola, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 23. Duża Wola, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 23. Duża Wola, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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po osi północ-południe. Jego wymiary są trudne do okre-
ślenie ze względu na brak wyraźnych granic obiektu. Gro-
dzisko zostało najprawdopodobniej rozorane i pierwotnie 
było niewielkim kopcem o owalnej lub czworobocznej 
podstawie oraz większej wysokości. Obecnie obiekt jest 
pokryty użytkiem zielonym. Na północ od grodziska w za-
kolu Pisy znajduje się osada średniowieczna (Galiny, st. 3).

Grodzisko po raz pierwszy wzmiankowane jest przez 
Hansa Cromego136. Po wojnie badania powierzchniowe 
na stanowisku prowadził dariusz Członkowski w 1969 r.137 

oraz Jacek Wysocki w ramach badań AZP w 2005 r.138.
Członkowski podczas swojej wizyty na stanowisku 

stwierdził brak wyraźnej warstwy kulturowej, nie natraił 
także na materiał zabytkowy. Brak jest informacji na te-
mat zabytków ruchomych z badań AZP. Na terenie osady 

136  Crome 1937: 103.
137  Notatka w Archiwum działu Archeologii MWiM.
138  Wysocki 2005.

(st. 3) Członkowski znalazł 22 fragmenty ceramiki śre-
dniowiecznej, w tym siwaki. Chronologia grodziska zosta-
ła ustalona na średniowiecze, prawdopodobnie w oparciu 
o ceramikę z terenu osady i sąsiedztwo XIV-wiecznego ko-
ścioła. Bez przeprowadzenia badań wykopaliskowych, nie 
można określi jednoznacznie jego funkcji. Być może pełnił 
on jedynie funkcję refugialną bądź strażniczą, na co wska-
zywać mógłby brak śladów długotrwałego użytkowania.

Galiny leżą na pograniczu państwa krzyżackiego i tere-
nów należących do biskupów Warmińskich, na ziemiach 
należących do zakonu. Przywilej lokacyjny został wysta-
wiony w 1336 r., pierwszym właścicielem Galin był rycerz 
saski Eulenburg139.

Bibliografia: Crome 1937: 103; Pietraszko i Wakar 
1987: 286-288; Wysocki 2005; Archiwum WUOZ w Olsz-
tynie; Archiwum działu Archeologii MWiM.

139  Pietraszko i Wakar 1987: 286.

Ryc. 24. Galiny, st. 2. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 24. Galiny, site 2. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 25. Galiny, st. 2 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 25. Galiny, site 2 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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10. Gałwuny, gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński, st. 2
Obszar AZP: 17-69 (12)
Numer w rejestrze zabytków: C-219 (09.12.1996)
Grodzisko (ryc. 26-28) położone jest na krawędzi doli-

ny rzeki Guber, ok. 1,5 km na południowy-zachód od wsi 
Gałwuny. Powstało przez odcięcie fragmentu wysoczyzny 
głęboką fosą i podwyższenie powstałego w ten sposób 
stożka. Obiekt powstał na planie czworoboku, zbliżone-
go do kwadratu, o wymiarach podstawy ok. 40 x 44 m, 
majdanu ok. 25 x 30 m oraz wysokości ok. 5 m. Stano-
wisko jest zdeformowane przez drogę biegnącą wzdłuż 

zachodniego i północnego stoku, ponadto zniszczony jest 
południowo-zachodni narożnik oraz widoczne są ślady po 
wkopie przy wschodniej krawędzi stożka. Obecnie na za-
krzaczonym majdanie ulokowana jest pasieka.

Grodzisko zostało zaznaczone na mapie Caspara Hen-
nenbergera, jest obecne również w zapiskach Johanna 
Guise140. W opracowaniu Emila Hollacka pojawia się 
wzmianka o dwóch grodziskach na prawym brzegu Gu-
bra141, obiekt wzmiankowany w publikacji Hansa Crome-

140  Klimek 2011: 22-24.
141  Hollack 1908: 47.

Ryc. 26. Gałwuny, st. 2. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 26. Gałwuny, site 2. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 27. Gałwuny, st. 2. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 27. Gałwuny, site 2. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 28. Gałwuny, st. 2 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 28. Gałwuny, site 2 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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go142 odnosi się raczej do znajdującego się w pobliżu gro-
dziska cyplowego. Stanowisko zostało uwzględnione na 
Mapie grodzisk w Polsce143. Stanowisko zaewidencjono-
wane w ewidencji konserwatorskiej, wpisane do rejestru 
zabytków. W 1995 r. wykonano pomiar inwentaryzacyjny 
i plan warstwicowy. Kolejna wzmianka na temat gródka 
pojawia się dopiero w 2011 r. w pracy roberta Klimka144.

Na stanowisku nie prowadzono badań, brak jest także 
informacji o odnalezieniu zabytków ruchomych. W odle-
głości ok. 500 m na północ od grodziska zlokalizowana 
została osada (Gałwuny, st. 4), której chronologia została 
określona na okres wpływów rzymskich oraz średniowie-
cze. Niestety trudno jest stwierdzić, czy istniało jakieś po-
wiązanie między osadą a grodziskiem.

Bibliograia: Hollack 1908: 47; Crome 1937: 111; An-
toniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 32, 50 I I 28; Swat 
1978: 171; Klimek 2011: 21-24; Archiwum WUOZ w Olsz-
tynie; Archiwum działu Archeologii MWiM.

11. Garbno, gm. Barciany, pow. kętrzyński, st. 1
Obszar AZP: 13-68 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-209 (05.01.1996)
Gródek (ryc. 29-31) położony jest na przesmyku po-

między dwoma podmokłymi dolinami, ok. 500 m na za-
chód od wsi Garbno. Obiekt ma kształt ściętego stożka 
o owalnej podstawie o średnicy ok. 40 m i plateau o śred-
nicy ok. 15 m, jego wysokość sięga ok. 10 m. Na szczycie 
stożka widoczne jest niewyraźne zaklęśnięcie. Grodzisko 
jest lekko zdeformowane przy podstawie od strony pół-
nocnej i południowo-zachodniej.

Grodzisko po raz pierwszy wzmiankowane było przez 
Hansa Cromego145. Zostało wpisane do rejestru zabytków 
w 1996 r. po badaniach powierzchniowych Marii Wielgus 
i Jacka Wysockiego. Badania powierzchniowe prowadzo-
ne były również w ramach AZP przez Magdalenę Nowa-
kowską w 2001 r.146.

Na stanowisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych, brak jest także informacji na temat zabytków rucho-
mych. W pobliżu grodziska ok. 300 m na południe znajdują 
się ruiny gotyckiego kościoła i cmentarzysko średniowiecz-
ne (st. 2). Prawdopodobnie zarówno grodzisko, jak i kościół 
z cmentarzem łączą się z okresem kolonizacji tych ziem 
przez zakon krzyżacki. Około 400 m na wschód od grodziska 
znajduje się dwór z parkiem oraz zespołem folwarcznym, 
co świadczy o długotrwałej i stabilnej tradycji osadniczej.

Wieś pruska została założona w połowie XV w. Nada-
nie na prawie chełmińskim na rzecz braci Nicela i Jacoba 
ritau miało miejsce przed 1480 r.147

Bibliograia: Crome 1937: 105, 1939: 282; Swat 1978: 
171-172; Archiwum WUOZ w Olsztynie.

142  Crome 1937: 111.
143  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 32, 50, I I 28.
144  Klimek 2011: 21-24.
145  Crome 1937: 105, 1939: 282.
146  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 13-68.
147  Swat 1978: 171-172.

12. Garbno, gm. Korsze, pow. kętrzyński, st. 1
Obszar AZP: 16-69 (11)
Numer w rejestrze zabytków: C-213 (30.09.1996)
Grodzisko (ryc. 32-34) położone jest na lewym brzegu 

rawy, w odległości ok. 100 m od rzeki. Gródek ma formę 
owalnego stożka, rozciągniętego po osi północny-wschód 
– południowy-zachód, o wymiarach 34 x 20 m i wysokości 
ok. 15 m w stosunku do doliny rzecznej. Było otoczone 
fosą, której ślady znajdują się przy północno-zachodnim 
stoku. Grodzisko zostało częściowo zniekształcone przez 
cmentarz, który został tutaj ulokowany w XIX w.

Gródek był znany badaczom niemieckim już w XIX w., 
badania powierzchniowe prowadził kapitan Wülf148, a po 
nim Adolf Boeicher149. Wzmianki na jego temat poja-
wiają się w pracach Emila Hollacka150 i Hansa Cromego151 

oraz roberta Klimka152, uwzględnia je także Mapa gro-
dzisk w Polsce153. W latach 1960. badania sondażowe na 
grodzisku przeprowadził Mackiewicz154. Później prowa-
dzono wyłącznie prospekcję powierzchniową (w 1976 r. 
Joanna Kalaga155, w 1996 r. Mirosław Hofmann i Jarosław 
Sobieraj156, w 2001 r. badania AZP157).

Z XIX-wiecznych badań wiadomo o obecności dużej 
ilości gruzu i zaprawy na grodzisku, a także o odkryciu 
fundamentów na podgrodziu. Chronologia towarzyszącej 
im ceramiki została określona na XIII-XIV w.158. Badania 
sondażowe Mackiewicza wykazały duże przemieszanie 
ziemi, nie natrafiono na materiał zabytkowy. Kalaga 
w czasie badań powierzchniowych odkryła niewielką ilość 
ceramiki datowanej na wczesne i pełne średniowiecze 
oraz fragmenty polepy159. Podgrodzie znajdowało się na 
południowy wschód od grodziska, Kalaga pisze o obec-
ności dużej ilości ceramiki na tym terenie. Obecnie teren 
podgrodzia jest w dużej części zabudowany. Fundamen-
ty odkryte w XIX w. znajdują się bardziej na wschód od 
terenu podgrodzia określonego przez Kalagę. Ich zarys 
sugeruje jednak budowlę nowożytną, być może powiąza-
ną z istniejącym na tym terenie majątkiem szlacheckim. 
Około 300 m na północ od grodziska znajduje się zespół 
dworsko-parkowy z folwarkiem, a około 500 m na połu-
dniowy zachód gotycki kościół, co świadczy o długotrwa-
łej i stabilnej tradycji osadniczej tego terenu.

W Garbnie od 1328 r. miał się znajdować krzyżac-
ki „zamek”, zniszczony w czasie wojny trzynastoletniej. 
W 1339 r. wielki mistrz dytrych von Altenburg nadał zie-

148  Wülf 1869: 369-371.
149  Boeicher 1898a: 110-112.
150  Hollack 1908: 86.
151  Crome 1937: 111.
152  Klimek 2011: 25-30.
153  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 32, 50, I I 26.
154  rysunek proilu wykopu w Archiwum działu Archeologii MWiM.
155  Mazurowski, Nowakowski i Waluś 2000: 280; Sprawozdanie 
z badań w Archiwum WUOZ w Olsztynie.
156  Hofmann 1996a.
157  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 16-69.
158  Boeicher 1898a: 112.
159  Sprawozdanie z badań w Archiwum WUOZ w Olsztynie.
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Ryc. 29. Garbno, gm. Barciany, st. 1. Lokalizacja grodziska 
na mapie w skali 1 : 25000
Fig. 29. Garbno, community of Barciany, site 1. Location of 
the stronghold on a 1:25,000 map

Ryc. 30. Garbno, gm. Barciany, st. 1. Numeryczny model 
terenu (źródło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 30. Garbno, community of Barciany, site 1. Digital 
terrain model (source: https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 31. Garbno, gm. Barciany, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 31. Garbno, community of Barciany, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

mie wolnym Prusom: braciom thedemu i Laustenemu 
oraz Wnymynsowi160.

Bibliograia: Wülf 1869: 369-371; Boeicher 1898a: 
110-112; Hollack 1908: 86; Crome 1939: 111; Antonie-
wicz i Wartołowska (red.) 1964: 32, 50 I I 26; Swat 1978: 
172-174; Mazurowski, Nowakowski i Waluś 2000: 280; 
Klimek 2011: 25-30; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Ar-
chiwum działu Archeologii MWiM.

160  Swat 1978: 172.

13. Garbno, gm. Korsze, pow. kętrzyński, st. 2
Obszar AZP: 16-69 (10)
Numer w rejestrze zabytków: C-111 (07.08.1973)
Grodzisko (ryc. 35-37) znajduje się na krawędzi doliny, 

na prawym brzegu rzeki rawy, ok. 800 m na wschód od 
Garbna. Obiekt ma kształt ściętego stożka na planie kwa-
dratu o wymiarach podstawy ok. 54 x 54 m i plateau ok. 
35 x 35 m, a jego wysokość sięga ok. 3 m w stosunku do 
otaczającej go wysoczyzny. Jest to fragment wysoczyzny 
morenowej odcięty fosą głębokości ok. 5 m. Grodzisko 
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Ryc. 32. Garbno, gm. Korsze, st. 1. Lokalizacja grodziska na 
mapie w skali 1:25000 
Fig. 32. Garbno, community of Korsze, site 1. Location of 
the stronghold on a 1:25,000 map

Ryc. 33. Garbno, gm. Korsze, st. 1. Numeryczny model 
terenu (źródło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 33. Garbno, community of Korsze, site 1. Digital terrain 
model (source: https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 34. Garbno, gm. Korsze, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 34. Garbno, community of Korsze, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

jest obecnie gęsto zarośnięte krzakami. Obiekt znajdu-
je się około 1,5 km na wschód od zespołu dworsko-fol-
warcznego w Garbnie.

Grodzisko znane było przed wojną Emilowi Hollacko-
wi161 i Hansowi Cromemu162. Wzmiankowane jest także 
w pracy roberta Klimka163. Najprawdopodobniej było 

161  Hollack 1908: 86.
162  Crome 1937: 111.
163  Klimek 2011: 25-30.

badane jedynie powierzchniowo, przez Mirosława Hof-
manna i Jarosława Sobieraja w 1996 r.164 oraz w 2001 r. 
w ramach AZP165.

Brak jest informacji o zabytkach ruchomych. Grodzisko 
datowane jest na okres wczesnego średniowieczna166. In-

164  Hofmann 1996a.
165  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 16-69.
166  taka informacja znajduje się w karcie AZP, jednocześnie 
w rubryce „materiał masowy” podana jest informacja „brak 
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formacje historyczne na temat wsi zostały zawarte przy 
opisie stanowiska Garbno st. 1.

Bibliograia: Hollack 1908: 86; Crome 1937: 111; Kli-
mek 2011: 25-30; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archi-
wum działu Archeologii MWiM.

z powierzchni”. Crome datował stanowiska na okres staropruski i być 
może jest to powtórzenie jego oceny: Crome 1937:111.

14. Gardyny, gm. dąbrówno, pow. ostródzki, st. 1
Obszar AZP: 31-58 (46)
Numer w rejestrze zabytków: C-018 (11.06.1949)
Obiekt (ryc. 38-40) położony jest ok. 150 m od połu-

dniowego brzegu jeziora Gardejki. Grodzisko ma kształt 
ściętego stożka na planie czworoboku. Wymiary podsta-
wy wynoszą 75 x 75 m, a plateau 40 x 40 m, wysokość 
stoków sięga ok. 11 m. Grodzisko otoczone jest wyraźną 
fosą o szerokości 4-6 m oraz wałem, którego wysokość 

Ryc. 35. Garbno, gm. Korsze, st. 2. Lokalizacja grodziska na 
mapie w skali 1:25000
Fig. 35. Garbno, community of Korsze, site 2. Location of 
the stronghold on a 1:25,000 map

Ryc. 36. Garbno, gm. Korsze, st. 2. Numeryczny model 
terenu (źródło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 36. Garbno, community of Korsze, site 2. Digital terrain 
model (source: https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 37. Garbno, gm. Korsze, st. 2, stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski) 
Fig. 37. Garbno, community of Korsze, site 2 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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wynosi 2-3,5 m. Grodzisko jest dobrze zachowane, lekko 
zniszczone są stoki, które uległy erozji, a także narożnik 
południowo wschodni, uszkodzony prawdopodobnie 
przez wybieranie ziemi przez miejscową ludność. Na 
szczycie odkryto kilka wkopów o bliżej nieokreślonym 
charakterze. Wał w części południowo-wschodniej został 
zniwelowany pod nieistniejącą już zabudowę.

Grodzisko obecne jest w literaturze od 1595 r.167, 
wzmiankowane później przez wielu badaczy niemiec-

167  Hennenberger 1595: 137.

kich168. Uwzględnia je także Mapa grodzisk w Polsce169. 
W 1884 r. przeprowadzono badania sondażowe, ale za-
bytki i sprawozdanie z tych badań nie zachowały się170. 
Obiekt był badany powierzchniowo przez Antoniewicza 
w 1949 r.171 Stanowisko zostało włączone do progra-
mu badań ekspedycji grunwaldzkiej, w ramach którego 

168  Boeicher 1898b: 131; Hollack 1908: 47; Crome 1937:120, Meye 
2001: 11; Bock 2003: 38.
169  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 32, 54, II H 48.
170  Lemke 1884: 442-444.
171  Antoniewicz 1950: 65.

Ryc. 38. Gardyny, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 38. Gardyny, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 39. Gardyny, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 39. Gardyny, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 40. Gardyny, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (J. Radkowski)
Fig. 40. Gardyny, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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w 1959 r. zostały przeprowadzone badania powierzchnio-
we oraz wykonane odwierty172. Grodzisko było weryiko-
wane w 1974 r. przez dariusza Lempke, Izabelę Sikorską-
-Ulik oraz Włodzimierę Ziemlińską-Odojową173, w 1998 r. 
przez Adama Mackiewicza i Wiesława Skrobota w ramach 
AZP174 oraz w 2002 r. przez Mirosława Hofmanna i Ada-
ma Mackiewicza175.

Ze stanowiska zebrano kilka fragmentów ceramiki, 
nieco większą ilość polepy oraz kość. Odnaleziono także 
fragment płyty kamiennej. Odwierty wykazały obecność 
warstwy spalenizny. Okres użytkowania grodziska został 
określony na wczesne i pełne średniowiecze. Badacze 
niemieccy łączyli powstanie grodziska z Krzyżakami, An-
toniewicz zasugerował, że grodzisko powstało jeszcze we 
wcześniejszym okresie, a po podboju krzyżackim zostało 
ono przebudowane.

Gardyny występują po raz pierwszy w źródłach histo-
rycznych w 1328 r. jako majątek rycerski176.

Bibliograia: Hennenberger 1595: 137; Lemke 1884: 
442-444; Boeicher 1898b: 131; Hollack 1908: 47; Crome 
1937: 120; Antoniewicz 1950: 65; Antoniewicz i Warto-
łowska (red.) 1964: 32, 54, II H 48; Odoj 1964: 217; Na-
dolski 1991: 27-28; Meye 2001: 11; Bock 2003: 38; Hof-
fmann i Mackiewicz 2004: 13-14; Archiwum delegatury 
WUOZ w Elblągu; Archiwum działu Archeologii MWiM.

15. Gorłówko, gm. Stare Juchy, pow. ełcki, st. 1
Obszar AZP: 19-77
Numer w rejestrze zabytków: C-069 (12.11.1969)
Grodzisko (ryc. 41-43) położone jest ok. 2,5 km na pół-

nocny-zachód od Gorłówka i w podobnej odległości od 
wschodniego brzegu jeziora Szóstak. Obiekt jest mocno 
zniszczony, jego forma w terenie jest trudna do określe-
nia, co dodatkowo utrudnia gęsta roślinność. Grodzisko 
pierwotnie miało formę ściętego stożka o wymiarach 
podstawy ok. 65 x 90 m, plateau ma średnicę ok. 30 m, 
a wysokość sięga ok. 9 m. Gródek jest nieobwałowany, 
brak jest także śladów fosy, być może wynika to ze złego 
stanu zachowania.

Grodzisko po raz pierwszy odnotował Johann Guise 
pod nazwą Polommen177. Pod tą nazwą występuje tak-
że u Emila Hollacka178, dopiero Hans Crome użył nazwy 
Gorlowken179. Stanowisko uwzględnia Mapa grodzisk 

w Polsce180 oraz Aleksander Kamiński181. Obiekt był we-
ryfikowany dwukrotnie w 1969 r. przez Jana Jaskanisa 

172  Brak jest bliższych informacji na ten temat; Odoj 1964: 217; 
Nadolski 1991:27-28.
173  Informacja z notatki w Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu.
174  Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu, teczka AZP 31-58.
175  Hofmann i Mackiewicz 2004: 13-14.
176  Hofmann i Mackiewicz 2004: 13.
177  Kamiński 1956: 216.
178  Hollack 1908: 120.
179  Crome 1937: 119.
180  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 33, 55, II K 2.
181  Kamiński 1956: 216.

i A. Zawadzkiego182. W 2009 r. inspekcję konserwatorską 
przeprowadził Leszek Godzieba183. Grodzisko nie zosta-
ło uwzględnione w badaniach AZP prowadzonych przez 
Józefa Niedźwiedzia w październiku 2011 r.

Na stanowisku nie prowadzono żadnych badań arche-
ologicznych, przeprowadzano jedynie inspekcje konser-
watorskie w latach 1969 i 2009. Crome określił chronolo-
gię grodziska na okres staropruski184. Grodzisko wymaga 
przeprowadzenia przynajmniej badań sondażowych, nie 
można bowiem wykluczyć, że jest to forma naturalna.

Bibliografia: Hollack 1908: 120; Crome 1937: 119, 
1938/39: 315; Kamiński 1956: 216; Antoniewicz i Warto-
łowska (red.) 1964: 33, 55, II K 2; Archiwum delegatury 
WUOZ w Ełku.

16. Grabin, gm. Ostróda, pow. ostródzki, st. 1
Obszar AZP: 26-57 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-019 (11.06.1949)
Grodzisko (ryc. 44-46) znajduje się na prawym brzegu 

potoku Grabiczek, ok. 2 km od wsi Grabin i ok. 500 m 
od jeziora Lichtajny, na cyplu wysoczyzny. Obiekt został 
w dużej części zniszczony. Część zachodnia i centralna 
uległa zniszczeniu w wyniku wybierania piasku lub żwiru, 
zaś wschodni stok został uszkodzony przez drogę grun-
tową. Obecnie zachował się fragment wschodniej i po-
łudniowej części nasypu szerokości ok. 20 m i wysokości 
ok. 2 m, pierwotnie średnica majdanu mogła wynosić ok. 
40 m, a podstawy ok. 52 m. Cypel był odcięty od wyso-
czyzny fosą, której pozostałości, głębokie na ok. 2 m, są 
widoczne przy południowym stoku.

Grodzisko znane przynajmniej od końca XIX w., kiedy 
to zostało opisane przez Abrahama Lissauera185. Obiekt 
został uwzględniony przez Hansa Cromego186 oraz przez 
Mapę grodzisk w Polsce187. Po wojnie gródek był badany 
powierzchniowo przez Jerzego Antoniewicza188 w 1949 r. 
oraz Mieczysława Hatkę189 w 1969 r. W 2015 r. przepro-
wadzono badania wykopaliskowe w ramach projektu 
NPrH Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomeza-
nia, Pogezania i Warmia190.

Podczas badań powierzchniowych Antoniewicz na-
trafił na ceramikę, której chronologię określił na śre-
dniowieczną. Haftka również znalazł ceramikę – siwą, 

182  Notatka w Archiwum delegatury WUOZ w Ełku.
183  Protokół czynności kontrolnych w Archiwum delegatury WUOZ 
w Ełku.
184  Crome 1937: 119.
185  Lissauer 1887: 190; Antoniewicz podaje, że pierwszy raz zostało 
opisane przez töppena w 1870 r., jednakże nie udało się natraić na 
żadną informację dotyczącego tego grodziska w polskim tłumaczeniu 
(toeppen 1998), być może Antoniewicz pomylił Grabin z Grebinem 
(toeppen 1998: 95): Antoniewicz 1950: 69.
186  Crome 1937: 121, 1939: 273.
187  Pod nazwą „Grabin” odnotowywane było także grodzisko 
w Lipowcu, st. 1: Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 33, 54, II 
H 33.
188  Antoniewicz 1950: 69.
189  Notatka w Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka Grabin.
190  Solecki 2015.
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Ryc. 41. Gorłówko, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000 
Fig. 41. Gorłówko, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 42. Gorłówko, st. 1. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 42. Gorłówko, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 43. Gorłówko, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 43. Gorłówko, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

ze śladami obtaczania. Podczas badań wykopaliskowych 
w 2015 r. założono cztery wykopy o łącznej powierzchni 
35 m2. Natraiono na bruk kamienny w warstwie odpo-
wiadającej pierwszej fazie użytkowania grodziska, a tak-
że na pozostałości konstrukcji dookolnej palisady oraz 
relikty drewnianej piwniczki, łączone z krzyżacką fazą 
użytkowania grodziska. Ponadto natrafiono na węgle 
i fragmenty polepy. Podczas badań udało się pozyskać 
dużą liczbę zabytków ruchomych. Odnaleziono 2333 
fragmenty ceramiki, wśród nich dominowała ceramika 
siwa, ale natraiono także na kilkadziesiąt fragmentów 

ceramiki obtaczanej o grubej ściance wypalanej w atmos-
ferze utleniającej. Spośród ceramiki wyróżniają się trzy 
fragmenty siwaków zdobionych ornamentem stempelko-
wym, wykonanym prawdopodobnie brakteatem krzyżac-
kim. Pozyskano także kilkadziesiąt zabytków metalowych, 
pośród nich m. in. 5 grotów strzał, 2 noże, 2 elementy 
wiadra (ucho i kabłąk), 2 ośniki, fragment zamka i sko-
bel, 4 klamerki, guzik srebrny, monetę srebrną (brakteat), 
haczyk, fragment naczynia z brązu, 24 gwoździe oraz kil-
kanaście przedmiotów o nieokreślonej funkcji. Ponadto 
odkryto 251 fragmentów kości zwierzęcych.
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Gródek był użytkowany w dwóch fazach, pierwsza z nich 
datowana jest na XII-XIII w. (pruska), druga zaś przypada na 
okres krzyżacki. Zabudowa została zniszczona w XIV lub XV 
w., prawdopodobnie w wyniku walki191. Grabinek i Grabin 
występują po raz pierwszy w źródłach w r. 1325192.

191  Świadczyć o tym ma duża ilość węgli drzewnych oraz groty 
znalezione w linii palisady. Okoliczne tereny były niszczone w czasie 
najazdu Kiejstuta w 1381 r., po bitwie pod Grunwaldem oraz w trakcie 
wojny trzynastoletniej: Solecki 2015: 10.
192  Lietz 1976: 180.

Bibliograia: Lissauer 1887: 190; Crome 1937: 121, 
1939: 273; Antoniewicz 1950: 69; Antoniewicz i Warto-
łowska (red.) 1964: 33, 54, II H 33; Lietz 1976: 180-181; 
Solecki 2015; Archiwum delegatury WUOZ w Elblągu; 
Archiwum działu Archeologii MWiM.

17. Guja, gm. Węgorzewo, pow. węgorzewski, st. 9
Obszar AZP: 14-71 (1)
Numer w rejestrze zabytków: -
Gródek (ryc. 47-48) znajduje się ok. 1200 m na północ 

od jeziora rydzówka i ok. 1,5 km na zachód od miejsco-

Ryc. 44. Grabin, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000 
Fig. 44. Grabin, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 45. Grabin, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 45. Grabin, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 46. Grabin, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Wysocki).
Fig. 46. Grabin, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Wysocki)
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wości Guja. Obiekt ma formę nieregularnego okrągłego 
stożka o średnicy podstawy ok. 35 m i plateau ok. 25 m 
oraz wysokości ok. 2 m. do grodziska przylega od stro-
ny południowo-zachodniej łukowato wygięty wał, nieco 
niższy od grodziska, tworzący łuk, również wyniesiony 
ponad otaczający teren.

Grodzisko zostało odkryte w czasie badań powierzch-
niowych przeprowadzonych w ramach AZP w 2001 r. pod 
kierownictwem Zbigniewa Kobylińskiego193. 

Na grodzisku została odkryta nowożytna ceramika 
i fragmenty kali. W pobliżu znajdują się dwa stanowiska 
osadnicze: jedno ok. 700 m na południowy wschód od 
grodziska, na którym odkryto 10 fragmentów ceramiki 
późnośredniowiecznej oraz drugie ok. 1200 m na północ-

193  Kucharska 2001a: 2.

ny wschód od stanowiska, gdzie z powierzchni pozyskano 
4 fragmenty ceramiki nowożytnej.

W XIV w., najprawdopodobniej na terenie byłego pru-
skiego grodziska, istniał „zamek” krzyżacki, który miał 
zostać zniszczony w 1370 r. podczas najazdu Kiejstuta. 
Został odbudowany w 1384 r.194. W 1406 r. Niclas Witkop 
otrzymał nadanie 120 włók we wsi Guja od wielkiego mi-
strza Konrada von Jungingena195.

Bibliograia: Wakar i Wilamowski 1968: 121; töppen 
1998: 125; Kucharska 2001; Białuński 2002: 168; 2014: 
587-589; Archiwum WUOZ w Olsztynie.

194  Białuński 2002: 168; Wakar i Wilamowski 1968: 121; więcej na 
temat historii Guji patrz Białuński 2014: 587-589.
195  töppen 1998: 125.

Ryc. 47. Guja, st. 9. Lokalizacja grodziska na mapie w skali 
1:25000
Fig. 47. Guja, site 9. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 48. Guja, st. 9 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 48. Guja, site 9 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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18. Iława, gm. Iława, pow. iławski, st. 33
Obszar AZP: 27-52 (15)
Numer w rejestrze zabytków: C-134 (03.11.1986)
Grodzisko (ryc. 49-51) znajduje się na wyspie Wielka 

Żuława na jeziorze Jeziorak, w jej południowo-wschod-
niej części. Ulokowano je na wysokim brzegu, stromo 
opadającym do jeziora. Wysoczyzna, od której został 
odcięty stożek, jest pozostałością wzgórza kemowego196. 
Grodzisko ma kształt ściętego stożka na planie czworo-
boku, wymiary jego podstawy to ok. 50 x 50 m, a plate-

196  Klęczar i Wysocki 2013: 331.

au ok. 20 x 25 m. Wysokość od dna fosy sięga ok. 10 m. 
Stożek został odcięty od wysoczyzny fosą od strony pół-
nocnej i zachodniej. Grodzisko zostało uszkodzone przez 
istniejący tu w XIX w. cmentarz oraz powstały w drugiej 
połowie XX w. ośrodek wypoczynkowy.

Grodzisko po raz pierwszy pojawia się w publikacji 
Abrahama Lissauera w 1887 r.197 Przed wojną wzmian-
kowane było także przez Władysława Łęgę198 i Hansa 

197  Lissauer 1887: 186.
198  Łęga 1930: 557.

Ryc. 49. Iława, st. 33. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1 : 25000 
Fig. 49. Iława, site 33. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 50. Iława, st.33. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 50. Iława, site 33. Digital terrain model (source: https://
geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 51. Iława, st. 33 – stan latem 2012 roku (fot. Z. Kobyliński)
Fig. 51. Iława, site 33 – the state in the Summer of 2012 (photo by Z. Kobyliński)
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Cromego199. Gródek uwzględniony został na Mapie gro-
dzisk w Polsce200. Badania powierzchniowe prowadziła 
w 1984 r. Maria Wielgus201, a w 2002 r. Seweryn Szcze-
pański202. W 2012 r. przeprowadzone zostały badania 
wykopaliskowe prowadzone w ramach projektu NPrH 
Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, 
Pogezania i Warmia203.

Podczas badań powierzchniowych Wielgus natraiła 
na kilka mało charakterystycznych fragmentów cerami-
ki, której chronologię określiła na późne średniowiecze. 
Szczepański zebrał z powierzchni 19 fragmentów naczyń 
wypalonych w atmosferze redukcyjnej, również póź-
nośredniowiecznych. Podczas badań wykopaliskowych 
w 2012 r. otwarto 6 wykopów o łącznej powierzchni 105 
m2. Na grodzisku odkryto bruki kamienne, w jednym 
miejscu ograniczone belką podwalinową. Brak większej 
ilości polepy, jak również obecność dużej liczby gwoździ 
może świadczyć, że istniejąca na grodzisku zabudowa 
była drewniana. Nie odkryto śladów wałów dookolnych, 
jednakże nie można wykluczyć ich istnienia – majdan 
został zniwelowany przy pracach związanych z utworze-
niem cmentarza, a jego krawędzie ulegają dalszej erozji. 
Spośród zabytków ruchomych, poza ceramiką datowaną 
na XIII-XIV w., odkryto 120 zabytków żelaznych, między 
innymi związanych z budownictwem (okucia, gwoździe), 
militariów (ostroga, groty bełtu i strzał), a także kłódkę, 
klucze oraz okucia ksiąg. W najbliższym otoczeniu gródka 
przeprowadzono badania geoizyczne, które nie wykaza-
ły śladów podgrodzia. Przeprowadzono także penetrację 
podwodną otoczenia wyspy, w wyniku której odkryto po-
zostałości mostu prowadzącego na wyspę204.

Grodzisko interpretowane jest jako relikt wczesnej 
fazy osadnictwa krzyżackiego na tym terenie. Ponieważ 
stanowisko jest jednofazowe, należy uznać, że istniała 
w tym miejscu drewniano-ziemna fortyikacja krzyżacka 
wzniesiona około 1275 r., która na początku XIV w. zosta-
ła zniszczona i przeniesiona w inne miejsce.

Bibliograia: Lissauer 1887: 186; Łęga 1930: 557; Cro-
me 1937: 123; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 
34, 54, II G 50; Popek et al. 2013: 373-380; Pydyn 2013: 
368-371; Wysocki i Klęczar 2013: 327-335; Archiwum de-
legatury WUOZ w Elblągu; Archiwum działu Archeologii 
MWiM.

19. Jegławki, gm. Srokowo, pow. kętrzyński, st. 1
Obszar AZP: 14-70
Numer w rejestrze zabytków: C-207 (05.02.1996)
Grodzisko (ryc. 52-53) znajduje się w parku pałaco-

wym przy północnym brzegu stawu. Ma ono postać nie-
wielkiego stożka o nieregularnym kształcie i wymiarach 

199  Crome 1937: 123.
200  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 34, 54,  II G 50.
201  Notatka służbowa w Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu.
202  Notatka w Archiwum działu Archeologii MWiM.
203  Klęczar i Wysocki 2013: 327-335.
204  Pydyn 2013: 368-371; Popek et al. 2013: 373-380.

podstawy ok. 40 x 35 m, a majdanu 10 x 5 m, usypanego 
na małym wzniesieniu, jego wysokość sięga ok. 7 m. Stoki 
gródka są strome, tylko od strony północno-zachodniej 
podejście jest łagodniejsze. Stanowisko zostało uszkodzo-
ne przez nieistniejący obecnie budynek wkopany w jego 
północny stok.

Grodzisko oznaczone było już na mapach Józefa Na-
rońskiego205, wzmiankowane jest także w późniejszych 
pracach badaczy niemieckich206. Obiekt uwzględnia też 
Mapa grodzisk w Polsce207. Stanowisko było badane po-
wierzchniowo w 2001 r. w ramach AZP208.

Na grodzisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych, nie odkryto również zabytków podczas badań po-
wierzchniowych. W roku 1990 przeprowadzono badania 
podwodne w pobliskim jeziorze, które nie przyniosły jed-
nak żadnych efektów209.

Grodzisko w oparciu o źródła historyczne można da-
tować na wiek XIV. Prawdopodobnie osadnictwo na tym 
terenie istniało już wcześniej, jednakże powstanie gródka 
łączy się z pierwszymi nadaniami zakonu na tym terenie 
(1363 r.). Stanowisko jest prawdopodobnie pozostałością 
strażnicy krzyżackiej bądź siedziby pierwszego właściciela 
Jegławek Prusa Praytexe210.

Bibliograia: Bujack 1878: 162; Beckherrn 1884: 639-
640; Crome 1937: 111, 1939: 266; Antoniewicz i War-
tołowska (red.) 1964: 34, 50, I I 12; Gackowski 1991: 1; 
Białuński 2014: 585-591; Archiwum WUOZ w Olsztynie; 
Archiwum działu Archeologii MWiM.

20. Jęcznik, gm. Szczytno, pow. szczycieński, st. 1
Obszar AZP: 28-65 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-153 (25.10.1948)
Grodzisko (ryc. 54-55) położone jest na cyplu wyso-

czyzny, w zakolu rzeki Saski, ok. 2,5 km na południe od 
wsi Jęcznik. Obiekt ma formę ściętego stożka o owalnym 
planie i wymiarach podstawy ok. 30 x 40 m, a plateau 
ok. 20 x 25 m oraz wysokości ok. 3 m powyżej poziomu 
wysoczyzny. Gródek jest odcięty od nasady cypla fosą, 
której głębokość sięga do ok. 5 m poniżej poziomu wyso-
czyzny. Po zachodniej stronie grodziska prowadzi grobla 
w kierunku rzeki, na której północnym brzegu prawdopo-
dobnie znajdowała się osada przygrodowa.

Grodzisko znane jest od 1881 r., zlokalizował je Georg 
Bujack, on też przeprowadził pierwsze badania sonda-
żowe w latach 1888-1889211. Gródek wzmiankowany był 
także przez Hansa Cromego212. Badania wykopaliskowe 
na stanowisku były prowadzone w 2007 r., a ich kontynu-

205  Szeliga 1997: mapa 6.
206  Bujack 1878: 162; Beckherrn 1884: 639-640; Crome 1937: 111, 
1939: 266.
207  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 34.
208  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 14-70.
209 Gackowski 1991: 1.
210  Białuński 2014: 589.
211  Brzóska 2009-2010: 213.
212  Crome 1937: 120.
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Ryc. 52. Jegławki, st. 2. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 52. Jegławki, site 2. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 53. Jegławki, st. 2 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 53. Jegławki, site 2 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

acja miała miejsce w r. 2010. Prace były kierowane przez 
Artura Brzóskę213.

Podczas badań w latach 1888-1889 odkryto palenisko, 
którego chronologię Bujack określił na czasy krzyżackie. 
Natrafiono na pozostałości dymarki i żużle nad rzeką, 
a na terenie osady zlokalizowano trzy lub cztery obiekty 
mogące być pozostałościami po chatach. W 2007 r. zało-
żono na majdanie wykop o powierzchni 60 m2, którego 
eksploracje kontynuowano także w r. 2010. dodatkowo 
w drugim sezonie badań umiejscowiono dwa kolejne 
wykopy, o łącznej powierzchni 19 m2, na terenie osady. 
Na majdanie odkryto warstwę o miąższości 80 cm two-
rzącą nasyp stożka, która zawierała fragmenty ceramiki 

213  Brzóska 2010, 2009-2010: 213-214.

kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. Odkryto także 
relikty dwóch faz zabudowy. Pozostałości pierwszej fazy 
w postaci warstwy spalenizny i fragmentów desek suge-
rują całkowicie drewnianą konstrukcję. drugi budynek 
powstały w tym miejscu posadowiony był na glinianym 
fundamencie, miał konstrukcję szkieletową i kryty był 
dachówką. W jego północnej części odkryto pozostałości 
urządzenia ogniowego. Z zabytków ruchomych pozyska-
no dużą ilość ceramiki i polepy, fragmenty dachówek, ko-
ści zwierzęce, 25 zabytków żelaznych oraz ok. 2 kg żużli. 
Chronologię gródka ustalono na początek XIV w. do koń-
ca w. XV. dwa wykopy założone na terenie domniemanej 
osady nie dostarczyły materiału zabytkowego. W odle-
głości kilkuset metrów na północny-zachód od grodziska 
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znajduje się podłużny wał pomiędzy rzeką Saską a jezio-
rem Sawica.

W źródłach historycznych wieś Jęcznik pojawia się po 
raz pierwszy w 1385 r., kiedy to niejaki Nikusz otrzymał 
10 włók w celu założenie majątku ziemskiego214. Grodzi-
sko w publikacjach niemieckich występuje jako Johanni-
stal, czyli obecne Janowo.

Bibliograia: Bujack 1885: 89, 1890: 132-135; Crome 
1937: 120; Leyding 1962: 76; Brzóska 2009-2010: 213-
214, 2010; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum 
działu Archeologii MWiM.

214  Leyding 1962: 76.

21. Kiwity, gm. Kiwity, pow. lidzbarski, st.1
Obszar AZP: 17-64
Numer w rejestrze zabytków: C-064 (12.06.1969)
Grodzisko (ryc. 56-57) ulokowane jest na południe od 

wsi Kiwity na prawym brzegu strumienia. Otoczone jest 
przez tereny podmokłe, pierwotnie prawdopodobnie 
otaczały go wody spiętrzone przez młyn. Obiekt powstał 
na wzgórzu morenowym. Grodzisko ma formę ścięte-
go stożka na planie kwadratu o wymiarach podstawy 
24 x 24 m i plateau ok. 12 x 12 m oraz wysokości ok. 
6 m. W północno-wschodniej części grodziska znajduje 
się niezbyt głęboki wkop niewiadomego pochodzenia. 
Gródek znany był badaczom niemieckim już pod koniec 

Ryc. 54. Jęcznik, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 54. Jęcznik, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 55. Jęcznik, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 55. Jęcznik, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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Ryc. 56. Kiwity, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie w ska-
li 1:25000
Fig. 56. Kiwity, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 57. Kiwity, st. 1 – stan wiosną 2016 roku ( fot. J. Radkowski)
Fig. 57. Kiwity, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski) 

XIX w. i wzmiankowany był w kilku publikacjach215. Obiekt 
uwzględnia także Mapa grodzisk w Polsce216. Stanowi-
sko było weryikowane przez dariusza Członkowskiego 
w 1969 r.217 oraz Mirosława Hofmanna i Bogdana radzic-
kiego w 2002 r.218. W 2006 r. przeprowadzono badania 
powierzchniowe w ramach AZP pod kierownictwem Ada-
ma Walusia219.

Na stanowisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych. W czasie prospekcji powierzchniowej na grodzisku 

215  Böicher 1894: 163; Hollack 1908: 69, Crome 1937: 129, 1939: 
273.
216  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 35, 50, I H 34.
217  Notatka w Archiwum WUOZ w Olsztynie.
218  Hofmann 2002.
219  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 17-64.

oraz w jego najbliższym otoczeniu odkryto ceramikę da-
towaną na XIII-XIV w.

Grodzisko potwierdzone jest w źródłach historycz-
nych, gdzie w akcie nadania dla wsi Schumpiten (póź-
niejsze Kiwity) z 1319 r., znajduje się informacja o umoc-
nieniu warownym mającym służyć schronieniu przed 
najazdami litewskimi. Wnioskować należy z tego, iż było 
to gródek refugialny, a więc wykorzystywany jedynie 
okresowo, ponadto nie był prywatną własnością, a służyć 
miał całej ludności wsi220.

Bibliograia: Böicher 1894: 163; Hollack 1908: 69; 
Crome 1937: 106, 1939: 273; Antoniewicz i Wartołow-
ska (red.) 1964: 35, 50, I H 34; Hofmann 2002; Klimek 
2013a: 593-594, 2013b: 206; Archiwum WUOZ w Olszty-
nie; Archiwum działu Archeologii MWiM.

220  Klimek 2013a: 593, 2013b: 206.
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22. Krzyżany, gm. ryn, pow. giżycki, st. 1
Obszar AZP: 20-71 (46)
Numer w rejestrze zabytków: -
Kopiec (ryc. 58-60) znajduje się w centralnej części 

rozległego wzniesienia, ok. 1,8 km na zachód od jeziora 
Ołów i ok. 300 m na zachód od podobnego kopca okre-
ślonego jako ryn st. 2. Obiekt ma formę ściętego stożka 
o średnicy podstawy ok. 20 m, obwałowany majdan ma 
średnicę ok. 9 m, a wysokość grodziska sięga ok. 2,5 m. 
Szerokość wału wynosi ok. 1-1,5 m, ponadto stożek oto-
czony jest płytką fosą o szerokości ok. 2-3 m. Obecnie 
mocno zarośnięty krzakami.

Grodzisko nieznane w starszej literaturze, zlokalizowa-
ne zostało przez Jerzego Miałduna na podstawie zdjęć 
lotniczych i zweryfikowane w terenie w 1998 r. wraz 
z Izabelą Mirkowską221. W 2000 r. miała miejsce inspek-
cja pracownika SOZ Ełk222. W 2004 r. kopiec był badany 
powierzchniowo w ramach AZP przez Antoniego Smoliń-
skiego223.

Na kopcu nie prowadzono badań wykopaliskowych, 
nie znaleziono na nim również materiału zabytkowego. 

221  Mirkowska 1998b; Mirkowska i Miałdun 2002: 333-346.
222  Notatka służbowa w Archiwum WUOZ, delegatura w Ełku.
223  Smoliński 2004.

Ryc. 58. Krzyżany, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 58. Krzyżany, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 59. Krzyżany, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 59. Krzyżany, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 60. Krzyżany, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 60. Krzyżany, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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Obiekt ma ewidentnie antropogeniczną formę, ale nie 
ma żadnych przesłanek do określenia jego chronologii. 
W pobliżu kopca znajdują się ślady okopów, nie można 
wykluczyć, że jest to pozostałość stanowiska artyleryj-
skiego. Bez przeprowadzenia badań przynajmniej sonda-
żowych, nie można określić z całą pewnością jego chro-
nologii, a tym bardziej funkcji.

Kopiec leży w zbyt dużej odległości od rynu, by mógł 
być bezpośrednio związany z historycznym miastem, 
a w źródłach historycznych nie istnieją żadne wzmianki 
mogące się odnosić do omówionego obiektu.

Bibliograia: Mirkowska 1998b; Mirkowska i Miałdun 
2002: 333-346; Smoliński 2004; Archiwum WUOZ, dele-
gatura w Ełku; Archiwum działu Archeologii MWiM.

23. Księży Dwór, gm. działdowo, pow. działdowski, st. 1
Obszar AZP: 36-58 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-089
Grodzisko (ryc. 61-63) ulokowane jest na krawędzi wy-

soczyzny na południowy wschód od wsi Księży dwór, nad 
tak zwanym kanałem młyńskim. Gródek ma kształt ścię-
tego stożka o średnicy podstawy ok. 56 m, plateau ok. 40 

Ryc. 61. Księży Dwór, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 61. Księży Dwór, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 62. Księży Dwór, st. 1. Numeryczny model terenu 
(źródło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 62. Księży Dwór, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 63. Księży Dwór, st. 1. - stan wiosną 2016 (fot. J. Radkowski)
Fig. 63. Księży Dwór, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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m i wyniesiony jest ok. 1,5 m ponad poziom wysoczyzny. 
Obiekt jest odcięty od wysoczyzny fosą głęboką na ok. 6 
m. Grodzisko otoczone było wałem, którego pozostałości 
najlepiej widoczne są w północno-zachodniej części. Wał 
jest uszkodzony wykopanym rowem, prawdopodobnie 
strzeleckim z okresu II wojny światowej. Na majdanie po 
wschodniej stronie znajduje się zagłębienie głębokości 
ok. 2 m o średnicy ok. 12 m.

Grodzisko pierwszy raz występuje w literaturze 
w pracy Adolfa Böichera224. Wzmiankowane jest tak-
że przez Emila Hollacka225 i Hansa Cromego226. Po woj-
nie gródek był weryikowany przez Jerzego Antoniewi-
cza227, uwzględnia go także Mapa grodzisk w Polsce228. 
W 1969 r. obiekt weryikowany był przez Andrzeja Kolę 
i Wiesławę Matuszewską-Kolę, którzy wykonali także nie-
wielki sondaż229. Stanowisko było badane powierzchnio-
wo w ramach AZP w 1980 r. przez J. Kowalskiego230.

Wykop sondażowy z 1969 r. miał wymiary 0,5 x 0,5 m. 
Wykazał obecność warstwy kulturowej w postaci czar-
nej, tłustej próchnicy. Na grodzisku odkryto fragmenty 
ceramiki obtaczanej zdobionej poziomymi pasami oraz 
toczonej na kole. Na jej podstawie okres użytkowania 
grodziska określono na XII-XIV w. Nie odkryto pozostało-
ści osady przygrodowej na południe od stożka. Być może 
teren osady znajduje się bardziej na zachód i obecnie jest 
niemożliwy do zweryikowania ze względu na obecność 
lasu z bogatym poszyciem.

Lokalizacja grodziska na pograniczu Prus i Mazowsza 
sugeruje funkcję granicznego gródka strażniczego.

Bibliograia: Böicher 1898b: 124; Hollack 1908: 105; 
Crome 1937: 125; Sukertowa-Biedrawina 1937: 20; Anto-
niewicz 1950: 56, 1951: 21; Antoniewicz i Wartołowska 
(red.) 1964: 36, 55, II H 56; Archiwum WUOZ w Olsztynie; 
Archiwum działu Archeologii MWiM.

24. Kwiedzina, gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński, st. 2
Obszar AZP: 18-70 (5)
Numer w rejestrze zabytków: C-225 (30.12.1996)
Grodzisko (ryc. 64-66) znajduje się na cyplu wyso-

czyzny w zakolu Kwiedzianki, w południowej części wsi. 
Gródek ma formę ściętego stożka o nieregularnym czwo-
robocznym kształcie zbliżonym do trójkąta. Wymiary jego 
podstawy to ok. 47 x 58 x 58 m, a plateau 20 x 30 x 30 
m, gdzie krótszy bok znajduje się od strony wysoczyzny, 
a wysokość sięga ok. 6 m ponad jej poziom. Grodzisko 
oddzielone jest głęboką na ok. 3 m fosą od pozostałej 
części cypla, na której najprawdopodobniej zlokalizowa-
ne jest podgrodzie, przez niektórych raczej błędnie inter-
pretowane jako grodzisko.

224  Böicher 1898b: 124.
225  Hollack 1908: 104.
226  Crome 1937: 125.
227  Antoniewicz 1950: 56, 1951a: 21; Notatka w Archiwum działu 
Archeologii MWiM.
228  Anotniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 36, 55, II H 56.
229  Notatka w Archiwum WUOZ w Olsztynie.
230  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 36-58.

Grodzisko znane było już Józefowi Narońskiemu, który 
umieścił je na swojej mapie231. Wzmianki na jego temat 
pojawiają się w pracach Emila Hollacka232 i Hansa Crome-
go233. W latach 1960. na grodzisku Mackiewicz wykonał 
dwa wkopy sondażowe234. Obiekt uwzględnia Mapa gro-
dzisk w Polsce235. Weryikację terenową w 1996 r. prze-
prowadził Mirosław Hofmann i Jarosław Sobieraj236.

Na stanowisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych. Wykonano jedynie wkopy sondażowe na podgro-
dziu. Wykazały one obecność przemieszanej warstwy 
humusu z piaskiem, prawdopodobnie jest to ślad po 
pracach niwelacyjnych. Mackiewicz informuje również, 
że na powierzchni grodziska występuje ceramika, ale 
nie podaje jej chronologii. Na północny-wschód od gro-
dziska, w odległości ok. 400 m znajduje się teren osady, 
datowanej na podstawie ceramiki na średniowiecze237.

W źródłach historycznych pierwsza wzmianka na te-
mat Kwiedziny pochodzi z 1343 r., kiedy to Ludolf König 
nadaje Prusom Warpunowi, Weysnorowi, Meirunowi 
i Bartoldowi 33 włóki ziemi238.

Bibliograia: Hollack 1908: 125; Crome 1937: 111; An-
toniewicz 1951a: 21; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 
1964: 36, 50, I I 35; Swat 1978: 200; Mazurowski i Wa-
luś 2000: 277; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum 
działu Archeologii MWiM.

25. Laseczno Małe, gm. Iława, pow. iławski, st.1
Obszar AZP: 28-51 (24)
Numer w rejestrze zabytków: C-050 (25.11.1968)
Grodzisko (ryc. 67-69) położone jest przy wschodnim 

brzegu jeziora Gulbińskiego, na krawędzi jego doliny. Leży 
na wysoczyźnie moreny dennej. Obiekt ma formę ścięte-
go stożka o średnicy podstawy ok. 30 m i 10 m średnicy 
plateau oraz wysokość ok. 6 m.

Grodzisko po raz pierwszy opisuje töppen239. Kolejne 
wzmianki na jego temat pojawiają się dopiero w latach 
30. XX wieku240. Obiekt uwzględnia Mapa grodzisk w Pol-
sce241. Badania powierzchniowe w 1968 r. prowadził Mie-
czysław Hatka242, a w 1988 r. weryikowane było przez 
Marię Wielgus i Wiesława Skrobota243. tenże prowadził 

231  Antoniewicz 1951a: 21.
232  Hollack 1908: 125.
233  Crome 1937: 111.
234 Mackiewicz za teren grodziska uznał raczej teren podgrodzia: 
notatka i rysunki w Archiwum działu Archeologii MWiM.
235  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 36, 50, I I 35.
236  Hofmann 1996b.
237  Mazurowski i Waluś 2000: 277; Karta rejestracyjna znaleziska 
i zabytku archeologicznego oraz rysunki w Archiwum działu 
Archeologii MWiM.
238  Swat 1978: 200.
239  töppen 1876: 129-153.
240  Łęga 1930: 557 (jako Gulb); Heym 1933: 215-230; Crome 
1937:123.
241  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 36, 54, II G 49 (jako 
Laseczno).
242  Hatka 1968a.
243  Informacja z notatki w Archiwum delegatury WUOZ w Elblągu.
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Ryc. 64. Kwiedzina, st. 2. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 64. Kwiedzina, site 2. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 65. Kwiedzina, st. 2. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 65. Kwiedzina, site 2. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 66. Kwiedzina, st. 2 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 66. Kwiedzina, site 2 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

także badania powierzchniowe w 2007 r. w ramach 
AZP244. Badania wykopaliskowe na stanowisku przepro-
wadzone zostały w 2012 r. w ramach projektu NPrH Ka-
talog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Poge-
zania i Warmia245.

Na grodzisku odkryto ceramikę średniowieczną 
i niewielką ilość ceramiki o nieokreślonej chronologii, 

244  Archiwum WUOZ, delegatura w Elblągu, teczka AZP 28-51.
245  Wysocki i Klęczar 2013: 335-339.

być może wczesnośredniowiecznej246. Podczas badań 
w 2012 r. wytyczono dwa wykopy o łącznej powierzchni 
46 m2 oraz jeden u podnóża obiektu o powierzchni 20 m2. 
W centralnej części majdanu natraiono na niewielkie za-
głębienie, gdzie odkryto nieliczne ułamki ceramiki późno-
średniowiecznej, a także fragment noża żelaznego. Na pół-
noc od zagłębienia odkryto pozostałości pieca z popiołem 
i węglami oraz kawałkami przepalonej polepy. Odkryto 

246  Informacja pochodzi z notatki znajdującej się w Archiwum 
delegatury WUOZ w Elblągu, nie ma bliższych informacji o tym, kto 
i kiedy na nią natraił.
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także fosę, której obecności nie wykazały badania geoi-
zyczne. Nasyp zbudowany jest z tłustej brunatnej gliny wy-
bieranej z fosy, która najprawdopodobniej po zakończeniu 
prac została ponownie zasypana. Nie natraiono na ślady 
osadnictwa w najbliższym sąsiedztwie obiektu. Ponadto 
przeprowadzono prospekcję podwodną wzdłuż brzegu jez. 
Gulbińskiego, która nie przyniosła rezultatów247.

Grodzisko interpretuje się jako pozostałość kopca 
strażniczego lub obserwacyjnego. Zagłębienie w central-

247  Pydyn 2013: 366.

nej części jest prawdopodobnie śladem po lekkiej kon-
strukcji osłaniającej od warunków pogodowych. Stano-
wisko można datować na okres średniowiecza w oparciu 
o odkrytą ceramikę.

Bibliograia: töppen 1876: 134-135; Łęga 1930: 557; 
Heym 1933: 221; Crome 1937: 123; Antoniewicz i War-
tołowska (red.) 1964: 36, 54, II G 49; Hatka 1968; Pydyn 
2013: 366; Wysocki i Klęczar 2013: 335-339; Archiwum 
WUOZ, delegatura w Elblągu; Archiwum działu Arche-
ologii MWiM.

Ryc. 67. Laseczno Małe, st. 1. Lokalizacja grodziska na 
mapie w skali 1 : 25000
Fig. 67. Laseczno Małe, site 1. Location of the stronghold 
on a 1:25,000 map

Ryc. 68. Laseczno Małe, st. 1. Numeryczny model terenu 
(źródło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 68. Laseczno Małe, site 1. Digital terrain model (sour-
ce: https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 69. Laseczno Małe, st.1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Wysocki)
Fig. 69. Laseczno Małe, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Wysocki)
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26. Łupstych, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński, st. 1
Obszar AZP: 24-60 (27)
Numer w rejestrze zabytków: C-008 (28.01.1949)
Grodzisko (ryc. 70-72) położone jest na wysoczyźnie 

nad zachodnim brzegiem jeziora Ukiel. Obiekt leży ok. 
200 m na wschód od wsi Łupstych. Gródek ma formę ścię-
tego stożka o owalnym kształcie, o wymiarach podstawy 
ok. 40 x 35 m i majdanu ok. 30 x 25 m oraz wysokości ok. 
2 m. Stożek usypany jest z piasków i glin polodowcowych. 
Grodzisko prawdopodobnie było obwałowane, ale zostało 
mocno zniszczone przez orkę. teren został zalesiony przed 
wojną, by zapobiec dalszej destrukcji obiektu.

Grodzisko po raz pierwszy pojawia się w pracy Hansa 
Cromego248. Po wojnie było weryikowane przez Jerzego 
Antoniewicza w 1949 r.249 Obiekt został uwzględniony 
w pracy Marzeny Pollakówny250, a także na Mapie gro-
dzisk w Polsce251. Gródek był badany powierzchniowo 
w 1967 r. przez romualda Odoja i w 1968 r. przez to-

248  Crome 1937: 117.
249  Antoniewicz 1950: 68.
250  Pollakówna 1953: 159.
251  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 37, 54, II H 35 (jako 
Łubstych).

Ryc. 70. Łupstych, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 70. Łupstych, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Rys. 71. Łupstych, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 71. Łupstych, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 72. Łupstych, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 72. Łupstych, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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masza Kula252. W 1988 r. przeprowadzono badania w ra-
mach AZP253.

Na stanowisku nie prowadzono badań wykopali-
skowych. Antoniewicz natraił pod humusem na węgle 
drzewne. Brak jest materiału zabytkowego z powierzch-
ni, który pozwoliłby określić okres użytkowanie gród-
ka. Chronologię określono szeroko na średniowieczne. 
Obiekt interpretowany jest jako gródek strażniczy. Na 
południowy-wschód od grodziska, w odległości ok. 600 
m, natraiono na 4 ślady osadnicze pochodzące z póź-
nego średniowiecza oraz nowożytną ceramikę. Być może 
istniała w tym miejscu osada powiązana z gródkiem.

Wieś Łupstych (pod niemiecką nazwą Abesichen) po-
wstała w 1380 r.254 Nazwa pochodzi prawdopodobnie od 

252  Informacja pochodzi  z  Kar t y Ewidenc yjnej  Z aby tku 
Archeologicznego znajdującej się w Archiwum WUOZ w Olsztynie.
253  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka 24-60.
254  Pollakówna 1953: 154.

pruskiego imienia Absike255, być może pierwszego wła-
ściciela. Grodzisko występuje także pod nazwą Ubstych.

Bibliograia: Crome 1937: 117; Antoniewicz 1950: 68; 
Pollakówna 1953: 159; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 
1964: 37, 54, II H 35; Wakar 1971: 19, 28; Archiwum 
WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu Archeologii MWiM.

27. Mołtajny, gm. Barciany, pow. kętrzyński, st. 2
Obszar AZP: 13-69 
Numer w rejestrze zabytków: C-226 (30.12.1996)
Grodzisko (ryc. 73-74) położone jest we wsi Mołtajny 

przy północnym brzegu jeziora Arklickiego. Od północy 
i zachodu otoczone jest terenami podmokłymi. Gródek 
ma formę ściętego stożka o prostokątnym kształcie i wy-
miarach podstawy ok. 40 x 50 m, zaś górnej płaszczyzny 
ok. 20 x 30 m i wysokości ok. 3 m. Obiekt jest zniszczony 
od strony południowej przez XIX-wieczny budynek gospo-

255  Wakar 1971: 28.

Ryc. 73. Mołtajny, st. 2. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 73. Mołtajny, site 2. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 74. Mołtajny, st. 2 – stan badań wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 74. Mołtajny, site 2 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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darczy, a od strony zachodniej został zdeformowany przez 
wybieranie piasku. Brak jest śladów fosy lub wałów. Gro-
dzisko jest całkowicie zarośnięte przez krzaki. W pobliżu 
grodziska stoi XV-wieczny kościół gotycki.

Grodzisko znane było badaczom niemieckim przynaj-
mniej od początku XX w., wzmiankowane jest w pracach 
Emila Hollacka256 i Hansa Cromego257. Obiekt uwzględnia 
także Mapa grodzisk w Polsce258. Prawdopodobnie był 
badany powierzchniowo i sondażowo, brak jest informa-
cji, kiedy i przez kogo takie badania były prowadzone.259.

Na grodzisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych. Badania sondażowe wykazały brak warstwy kul-
turowej na stanowisku. W decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków znajduje się informacja o licznie występującej 
ceramice średniowiecznej.

W źródłach historyczny istnieje informacja o zamku 
krzyżackim w Mołtajnach, który w 1384 r. miał wizytować 
wielki marszałek Konrad von Wallenrod260.

Bibliograia: Hollack 1908: 100; Crome 1937: 105; An-
toniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 38, 50, I I 5; SGKP 
VI: 23, 641; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum 
działu Archeologii MWiM.

28. Mozgowo, gm. Zalewo, pow. iławski, st. 1
Obszar AZP: 24-54 (11)
Numer w rejestrze zabytków: C-139 (18.10.1989)
Grodzisko (ryc. 75-77) znajduje się na krawędzi doliny 

jeziora dauby, przy jego południowo-wschodnim brzegu. 
Obiekt ma obecnie kształt niewielkiego okrągłego kopca 
o średnicy podstawy ok. 18 m, a plateau ok. 8 m i wyso-
kości dochodzącej do 2 m. Brak jest śladów fosy, również 
badania geoizyczne metodą magnetyczną nie wykazały 
jej obecności261.

Gródek w Mozgowie był interpretowany jako kur-
han262, dopiero badania wykopaliskowe prowadzone 
w 2012 r. w ramach programu NPrH Katalog grodzisk 

Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania i War-
mia pozwoliły jednoznacznie określić jego charakter jako 
gródka stożkowatego263. 

Na stanowisku założono dwa wykopy o łącznej po-
wierzchni 34,5 m2. Stwierdzono, iż kopiec usypano z tłu-
stej brunatnej gliny, z której zbudowana jest otaczająca 
go wysoczyzna. Podczas badań odkryto niewielką ilość 
ceramiki późnośredniowiecznej, liczne fragmenty cera-
miki typu przejściowego (XIII w.) oraz zabytki metalowe, 
m. in. okucia, nóż i gwoździe. Odkryto także skupisko 
przepalonych ludzkich kości oraz ceramikę z wczesnej 

256  Hollack 1908: 100.
257  Crome 1937: 105.
258  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 38, 50, I I 5.
259  Informacja o badaniach sondażowych pochodzi z karty zabytku 
w Archiwum działu Archeologii MWiM. Brak jest podpisu czy 
informacji o prowadzącym badania.
260  Hasło „Malteinen” - SGKP VI: 23.
261  Herbich 2013: 351.
262  Hofmann 1987.
263  Wysocki i Klęczar 2013: 340-347.

epoki żelaza. relikty zabudowy gródka są reprezento-
wane przez pozostałości fundamentów dwóch budowli. 
Pierwsza była najprawdopodobniej konstrukcji drewnia-
nej opartej na kamiennym fundamencie i uległa spaleniu. 
druga natomiast była murowana i została rozebrana do 
fundamentu. Pozostał jedynie fragment kamienny oraz 
gruz ceglany fragmentów cegieł nie nadających się do 
ponownego użycia i gruz zaprawy wapiennej. Budynek 
ten posiadał brukowaną posadzkę. Badania metodą ma-
gnetyczną wykazały obecność dalszych fundamentów, 
a także nagromadzenie prawdopodobnie przedmiotów 
żelaznych w sąsiedztwie pozostałości wieży. Nie wykazały 
jednak obecności osady przygrodowej.

Brak jest informacji historycznych na temat właścicieli, 
rozmiar obiektu sugeruje, że raczej była to strażnica zako-
nu, a nie prywatna własność rycerska.

Bibliograia: Hofmann 1987; Wysocki i Klęczar 2013: 
340-347; Herbich 2013: 351; Archiwum delegatury 
WUOZ w Elblągu; Archiwum działu Archeologii MWiM.

29. Myki, gm. dywity, pow. olsztyński, st. 1
Obszar AZP: 22-62 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-205 (02.02.1996)
Gródek (ryc. 78-79) położony jest na krawędzi wyso-

czyzny, przy południowym brzegu zachodniej zatoki je-
ziora Wadąg, na wschód od niewielkiego jaru. Grodzisko 
leży w bezpośrednim sąsiedztwie dworu w Słupach, na 
terenie pozostałości parku dworskiego. Obiekt ma kształt 
stożka o średnicy podstawy ok. 25 m, a plateau ok. 12 
m i wysokości ok. 2 m. Gródek jest mocno zniwelowany, 
brak jest śladów fosy lub wałów.

Grodzisko w Słupach (niem. Stolpen) pojawia się 
w pracach Hansa Cromego264. Obiekt wzmiankowa-
ny jest w pracy Marzeny Pollakówny265, uwzględnia go 
także Mapa grodzisk w Polsce266. Gródek zlokalizowany 
w 1991 r. przez Jacka Wysockiego podczas wizytacji po-
bliskiego dworu267.

Na grodzisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych. Podczas weryikacji powierzchniowej Wysocki na-
traił na nieliczne drobne fragmenty ceramiki późnośre-
dniowiecznej. Obiekt jest prawdopodobnie pozostałością 
późnośredniowiecznej siedziby rycerskiej. Może o tym 
świadczyć zarówno położenie obiektu (sąsiedztwo dwo-
ru), jak i jego forma oraz materiał ceramiczny. Ponadto 
nazwa miejscowości Słupy wiązana jest z istnieniem na 
jej terenie w czasach historycznych wieży rycerskiej268.

Wieś Słupy pojawia się po raz pierwszy w źródłach 
historycznych w 1374 r., kiedy to nadano 13 włók ziemi 
Prusowi o imieniu Prejture. Wieś lokowana była prawdo-
podobnie ok. 1360 r. na prawie chełmińskim269.

264  Crome 1940: 127.
265  Pollakówna 1953: 158.
266  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 43, 54, II H 26.
267  Informacja pochodzi z karty znajdującej się w Archiwum WUOZ 
w Olsztynie.
268  Kiersnowska 1973: 437-450.
269  Lewicka i tomkiewicz 1994: 72.
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Ryc. 75. Mozgowo, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 75. Mozgowo, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 76. Mozgowo, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 76. Mozgowo, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 77. Mozgowo, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Wysocki)
Fig. 77. Mozgowo, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Wysocki)

Bibliograia: Crome 1940: 127; Pollakówna 1953: 158; 
Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 43, 54, II H 26; 
Lewicka i tomkiewicz 1994: 72; Archiwum WUOZ w Olsz-
tynie; Archiwum działu Archeologii MWiM.

30. Nadrowo, gm. Olsztynek, pow. olsztyński, st. 1
Obszar AZP: 29-60 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-201 (30.12.1995)

Grodzisko (ryc. 80-82) położone jest na krańcu cypla 
wchodzącego w podmokłe łąki, ok. 250 m na zachód od 

wsi. Obiekt jest mocno zdeformowany, prawdopodobnie 
w wyniku orki. Grodzisko pierwotnie miało kształt stożka 
o średnicy ok. 30 m oraz wysokości ok. 5 m. Od grodziska 
odchodzi grobla idąca w kierunku północno-wschodnim, 
czytelna w terenie na odcinku ok. 150 m.

Grodzisko znane było Johanowi Guise270, wzmiankowa-
ne jest także w pracy Hansa Cromego271. W 1969 r. bada-

270  Informacja pochodzi  z  Kar t y Ewidencj i  Stanowiska 
Archeologicznego znajdującej się w Archiwum WUOZ w Olsztynie, 
teczka AZP 29-60.
271  Crome 1940: 88.
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Ryc. 80. Nadrowo, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 80. Nadrowo, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 81. Nadrowo, st. 1. Model numeryczny terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 81. Nadrowo, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 82. Nadrowo, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 82. Nadrowo, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

Ryc. 78. Myki, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie w skali 
1:25000
Fig. 78. Myki, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 79. Myki, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 79. Myki, site 1. Digital terrain model (source: https://
geoportal.nid.pl/nid/)
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nia powierzchniowe przeprowadził Mieczysław Hatka272, 
zaś w 1992 r. badania były prowadzone w ramach AZP273.

Na stanowisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych, w czasie badań powierzchniowych nie odkryto 
materiału zabytkowego, Hatka zwrócił uwagę jedynie 
na dużą ilość kamieni. Grodzisko nie ma określonej chro-
nologii, nie ma również pewności co do jego antropoge-
nicznej genezy. Bez przeprowadzenia badań przynajmniej 
sondażowych nie da się stwierdzić, czy nie jest to obiekt 
naturalny.

Wieś Nadrowo znana jest ze źródeł historycznych od 
1405 r., jako własność rycerska274, zaś sama nazwa miej-
scowości pochodzenia pruskiego wzięła się prawdopo-
dobnie od nazwiska zasadźcy275.

Bibliograia: Crome 1940: 88; Hatka 1969; Lietz 1976: 
163, 166; Archiwum WUOZ w Olsztynie.

31. Narzym, gm. Iłowo Osada, pow. działdowski, st. 1
Obszar AZP: 36-59 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-269 (24.05.2004)
Grodzisko (ryc. 83-85) znajduje się w południowej 

części wsi Narzym, w dolinie rzeczki dwukółki, na jej le-
wym brzegu. Od strony północno-zachodniej znajduje się 
krawędź wysoczyzny. Obiekt jest to kolista wyspa-kępa 
o średnicy ok. 45 m i wysokości dochodzącej do 2 m. 
Grodzisko było otoczone stawami od strony północnej 
i południowej, zaś od strony wysoczyzny znajdowała się 
fosa. Obecnie wyspa otoczona jest mokradłami, a stawy 
zredukowały się do fosy otaczającej obiekt. Na grodzisko 
prowadzi grobla usypana w czasach współczesnych. Gro-
dzisko było regularnie niszczone przez okolicznych miesz-
kańców wybierających materiał budowlany.

Grodzisko, określane także jako zamczysko, znane jest 
przynajmniej od lat 20. XX wieku. Wzmiankowane jest 
przez Emilię Sukertową-Biedrawinę276, a także przez Han-
sa Cromego277. Uwzględnia je też Mapa grodzisk w Pol-
sce278. Weryikację terenową i wykop sondażowy wyko-
nali w 1969 r. Kola i Matuszewska-Kola279. Ze względu na 
regularną dewastację przez okolicznych mieszkańców 
oraz zagrożenie ze strony wylewającej dwukółki prze-
prowadzono badania ratownicze w latach 2003-2006 pod 
kierownictwem Anny Marciniak-Kajzer280.

Obiekt był użytkowany w kilku fazach, z czego pierw-
sza przypadała na okres późnego średniowiecza (XIV-XV 
w.). Podczas badań wykopaliskowych udało się ustalić, 
iż pierwotnie obiekt był mniejszy, ale za to wyższy i miał 
charakter grodziska stożkowatego.

272  Hatka 1969.
273  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 29-60.
274  Lietz 1976: 166.
275  Lietz 1976: 163.
276  Sukertowa-Biedrawina 1925: 26.
277  Crome 1937: 125, 1940: 88.
278  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 38, 55, II H 59.
279  Kola i Matuszewska-Kola 1969.
280  Anna-Marciniak Kajzer 2003, 2004, 2005, 2006.

Podczas badań odkryto materiał ceramiczny datowany 
na wczesne średniowiecze, ale najprawdopodobniej zale-
gał on za złożu wtórnym. W warstwach odpowiadających 
pierwszej fazie użytkowania odkryto ceramikę późnośre-
dniowieczną. Wśród licznych śladów zabudowy nowo-
żytnej udało się zlokalizować fundamenty pierwotnej 
zabudowy, jaką była najprawdopodobniej okrągła wieża. 
Fundament stanowiły duże kamienie eratyczne, a kon-
strukcja wieży prawdopodobnie była kamienno-cegla-
na281. Marciniak-Kajzer uważa, że wieża nie była jedynym 
budynkiem znajdującym się na kopcu, ale towarzyszyła 
jej zabudowa drewniana, której elementy miały zostać 
wykorzystane przy późniejszym powiększaniu wyspy282. 
Badania powierzchniowe najbliższej okolicy nie wykazały 
śladów osadnictwa283, we wsi znajduje się XIV-wieczny 
kościół, który powstał prawdopodobnie w tym samym 
czasie, co pierwsza faza zabudowy.

Grodzisko było siedzibą rycerską przekształconą póź-
niej w zamek - dwór. Jej pierwszym właścicielem i bu-
downiczym był najprawdopodobniej Menczel (Mencze-
linus), któremu nadano te ziemie w XIV w. Zachował się 
dokument potwierdzenia tego nadania z 1371 r.284

Bibliograia: Sukertowa-Biedrawina 1925: 26; Crome 

1937: 125; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 38, 
55, II H 59; Matuszewska-Kola i Kola 1969; Marciniak-Kaj-
zer 2003, 2004, 2004-2005: 187-204, 2005, 2006, 2006-
2007: 275-296, 2007: 261-273, 2011b: 243-250, 2013:34; 
Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu Arche-
ologii MWiM.

32. Notyst Mały, gm. Mrągowo, pow. mrągowski, st. 1
Obszar AZP: 21-70 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-025 (17.11.1949)

Gródek (ryc. 86-87) położony jest na przesmyku po-
między jeziorami ryńskim a Notyst, na krawędzi doliny 
niewielkiego cieku wodnego łączącego oba jeziora. Sto-
żek został usypany na cyplu pagórka moreny bocznej 
z glin i piasków polodowcowych. Grodzisko leży na tere-
nie dawnego majątku Notyst Wielki. Obiekt pierwotnie 
miał formę ściętego stożka o średnicy podstawy ok. 16 
m i górnej platformy ok. 6 m oraz wysokości ok. 4 m. 
Gródek w dużej części został zniszczony na początku XX 
w., w wyniku wybierania ziemi.

Grodzisko znane było już Józefowi Narońskiemu, który 
umieścił je na swojej mapie z 1663 r.285 W r. 1926 badania 
prowadził Hans Heß von Wichdorf286. Obiekt wzmianko-
wany jest także przez Hansa Cromego287. Po wojnie we-
ryikowany był przez Jerzego Antoniewicza w 1949 r.288 

281  Marciniak-Kajzer 2006-2007: 286-287.
282  Marciniak-Kajzer 2011b: 246.
283  Matuszewska-Kola i Kola 1969.
284  Marciniak-Kajzer 2004-2005: 188.
285  Antoniewicz 1951a: 13; Klimek 2007: 174.
286  Antoniewicz 1950: 60, 1951a: 13-14; Klimek 2007: 174.
287  Crome 1937: 118, 1939: 319.
288  Antoniewicz 1950: 60.
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Gródek uwzględnia również Mapa grodzisk w Polsce289. 
W 1997 r. badania wykopaliskowe na stanowisku prze-
prowadziła Anna Marciniak-Kajzer290.

Heß von Wichdorf natraił na pozostałości drewnianej 
zabudowy gródka, niestety nie był w stanie określić jej 
formy. Zanotował także dużą ilość ceramiki średniowiecz-
nej wokół obiektu, którą określił jako krzyżacką. Podczas 
badań prowadzonych przez Marciniak-Kajzer w 1997 r. 

289  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 39, 55, II I 12 (jako 
Notyst Wielki).
290  Marciniak-Kajzer 1997, 2001: 137-161.

przebadano pięć wykopów o łącznej powierzchni 61 m2. 
trzy z nich umieszczone były na kopcu, dwa kolejne – na 
zachód od grodziska, w miejscu domniemanej osady 
przygrodowej. Nie odkryto w nich warstwy kulturowej 
o charakterze osadniczym, a jedynie warstwy odpowia-
dające okresowi sypania stożka. Materiał zabytkowy 
pochodzący z terenu gródka był nieliczny, odnaleziono 
fragmenty naczyń, polepę, fragmenty szklanych butelek 
oraz kilka zabytków metalowych. Ich chronologię okre-
ślono na okres nowożytny. Badania na terenie domnie-
manego podgrodzia, przyniosły większe efekty, odkryto 

Ryc. 83. Narzym, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 83. Narzym, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 84. Narzym, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 84. Narzym, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 85. Narzym st. 1 - stan wiosną 2016 (fot. J. Radkowski)
Fig. 85. Narzym, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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czarno-brunatną warstwę kulturową, a także dużo więk-
szą liczbę zabytków, wśród których dominował rozdrob-
niony materiał ceramiczny, co uniemożliwiło inną analizę 
niż technologiczną. W oparciu o nią chronologię zbioru 
określono na okres między połową XVII w. a początkiem 
w. XIX. W wykopie 4 odkryto pozostałości konstrukcji 
drewnianej w postaci dwóch pionowych słupów umoc-
nionych kamieniami eratycznymi. Marciniak-Kajzer zapro-
ponowała nowożytne datowanie i interpretację obiektu 
jako kopca widokowego lub kommemoratywnego291.

Wieś Notyst Wielki powstała przed 1422 r., ale w źró-
dłach historycznych brak jest dokładnej daty. Najwcze-

291  taką interpretację skrytykował robert Klimek w recenzji 
artykułu poświęconego wykopaliskom w Notyście Małym: Klimek 
2007: 174-176.

śniejsza wzmianka dotycząca wsi pochodzi właśnie 
z 1422 r. z księgi czynszowej zakonu. dotyczyła ona karcz-
my, uposażonej dwoma łanami. W 1444 r. w Notyście 
Wielkim powstały dwa dobra służebne, ale wcześniejsza 
obecność karczmy sugeruje, że były to nadania ponow-
ne292. Gródek występuje także pod nazwą Notyst Wielki 
i Wejdyki.

Bibliograia: Crome 1937: 118; 1939: 319; Antonie-
wicz 1950: 60; 1951a: 13-14; Antoniewicz i Wartołowska 
(red.) 1964: 39, 55, II I 12; Marciniak-Kajzer 1997, 2001: 
137-161, 2013: 38-40; Sikorski 1997; Klimek 2007: 172-
176; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu Ar-
cheologii MWiM.

292  Sikorski 1997: 2.

Ryc. 86. Notyst Mały, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 86. Notyst Mały, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 87. Notyst Mały, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 87. Notyst Mały, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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33. Nowe Grodziczno, gm. Grodziczno, pow. nowo-
miejski, st. 29

Obszar AZP: 32-54 (77)
Numer w rejestrze zabytków: -
Grodzisko (ryc. 88-90) znajduje się na terenie wyso-

czyzny, będącej młodoglacjalną moreną falistą, przylega-
jącej do doliny rzeki Wel. Zajmuje teren cypla położone-

go na prawym brzegu rzeki, na północ od niewielkiego 
jeziorka, ok. 1 km na zachód od wsi Nowe Grodziczno. 
Obiekt ma kształt stożka zbliżony do czworobocznego, 
z półokrągłym północnym i zachodnim stokiem, o wy-
miarach podstawy ok. 60 x 60 m i plateau o wymiary ok. 
40 x 40 m. Jest odcięty od wysoczyzny suchą fosą, której 
głębokość sięga do 7 m. W części wschodniej grodziska 

Ryc. 88. Nowe Grodziczno, st. 29. Lokalizacja grodziska na 
mapie w skali 1:25000
Fig. 88. Nowe Grodziczno, site 29. Location of the stron-
ghold on a 1:25,000 map

Ryc. 89. Nowe Grodziczno, st. 29. Numeryczny model tere-
nu (źródło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 89. Nowe Grodziczno, site 29. Digital terrain model 
(source: https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 90. Nowe Grodziczno, st. 29 – stan wiosną 2016 roku (J. Radkowski)
Fig. 90. Nowe Grodziczno, site 29 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)



351GrOdZISKA WArMII I MAZUr 2 • Nowe badania i interpretacje

Problematyka gródków stożkowatych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

znajduje się zagłębienie średnicy ok. 15 m i głębokości 
ok. 2,5 m, być może ślad po amatorskich badaniach 
przedwojennych.

Grodzisko zostało zlokalizowane w 2006 r. podczas ak-
cji weryikacyjnej prowadzonej przez Muzeum w Brod-
nicy293. W tymże roku przeprowadzono także badania 
sondażowe na stanowisku pod kierunkiem Kazimierza 
Grążawskiego294.

Na grodzisku wykonano kilka dołkowań o wymiarach 
30 x 30 cm oraz dwa wykopy sondażowe o łącznej po-
wierzchni 14 m2. Podczas badań weryikacyjnych i son-
dażowych odkryto dużą ilość materiału ceramicznego. 
Wśród materiału pochodzącego z powierzchni i z dołko-
wań przeważa ceramika późnośredniowieczna (tzw. siwa-
ki), natomiast materiał pochodzący z wykopów sondażo-
wych w większości należy datować na XII-XIII w. trudno 
powiedzieć coś więcej na temat zabudowy grodziska. 
Odkryto jedynie dołek posłupowy, niewielką ilość pole-
py, a także dwa skupiska kamieni, z których jedno inter-
pretowane jest jako palenisko, ze względu na obecność 
węgli, w drugim natomiast natraiono na średniowieczny 
gwóźdź żelazny. Brak jest informacji na temat poszuki-
wań prowadzonych w najbliższej okolicy grodziska, więc 
nie można stwierdzić, czy istniało tutaj jakieś osadnictwo 
przygrodowe.

Grodzisko było zasiedlone w dwóch fazach. Pierwszą, 
przypadającą na XII-XIII w., należy łączyć z osadnictwem 
pruskim. druga faza to zaadaptowanie pruskiego grodziska 
na siedzibę rycerską w okresie kolonizacji tych terenów 
przez zakon krzyżacki. Prawdopodobnie siedzibę tę można 
łączyć z osobą Bertholda z Grodziczna, który pojawia się 
po raz pierwszy w źródłach historycznych w 1403 r., zaś 
w 1423 r. otrzymał nadanie wsi Grodziczno295.

Bibliograia: Grążawski 2006, 2009: 166-168, 2013: 
87-89.

34. Orło, gm. ryn, pow. giżycki, st. 1
Obszar AZP: 20-71
Numer w rejestrze zabytków: C-027 (28.11.1949)
Grodzisko (ryc. 91-93) znajduje się przy północnym 

brzegu jeziora Orło, na krawędzi jego niecki. Obiekt ma 
kształt ściętego stożka o czworobocznej podstawie z za-
okrąglonymi narożnikami, o wymiarach ok. 25 x 30 m 
przy podstawie oraz 10 x 12 m na majdanie i wysokości 
ok. 6 m. Na plateau gródka znajduje się owalne zagłębie-
nie średnicy ok. 2 m i głębokości ok. 1 m.

Grodzisko po raz pierwszy pojawia się na mapie Józefa 
Narońskiego296. Było wzmiankowane w przedwojennych 
publikacjach badaczy niemieckich, między innymi Adol-
fa Boeichera297, Emila Hollacka298 i Hansa Cromego299. 

293  Grążawski 2009: 166.
294  Grążawski 2006.
295  Grążawski 2009: 167-168.
296  Antoniewicz 1953: 421.
297  Boeicher 1896: 83.
298  Hollack 1908: 107.
299  Crome 1937: 118, 1940 : 92

Po wojnie gródek weryfikowany był przez Antoniewi-
cza w 1949 r.300 Grodzisko uwzględnia praca Aleksan-
dra Kamińskiego301, a także Mapa grodzisk w Polsce302. 
W 1996 r. ponowną weryikację wykonała Izabela Mir-
kowska303. Kolejne weryikacje miały miejsce w 1999 r. 
(Piotr Górny i Jacek Wysocki)304 oraz w 2001 r. (Leszek 
Godzieba)305. Ponadto w 2004 r. przeprowadzono bada-
nia powierzchniowe w ramach AZP pod kierunkiem An-
toniego Smolińskiego306.

Brak jest informacji na temat prowadzonych badań 
wykopaliskowych, ale Górny sugeruje, iż zagłębienie 
na majdanie może być pozostałością wykopu archeolo-
gicznego307. Materiały ze stanowiska są bardzo nieliczne 
i pochodzą jedynie z powierzchni. W 1996 r. Mirkowska 
odkryła na grodzisku grudki polepy, a u jego podnóżka – 
rozorane palenisko z okopconymi kamieniami i fragment 
ceramiki datowanej na XII-XIII w.

Ze względu na słabe rozpoznanie stanowiska jego 
chronologia jest niepewna. Stanowisko było określane 
przez badaczy niemieckich i Antoniewicza jako krzyżac-
kie. Bez przeprowadzenia badań wykopaliskowych nie 
da się również określić charakteru zabudowy, jaka mogła 
istnieć na kopcu, o czym mogłaby świadczyć obecność 
polepy. Na wschód od grodziska Antoniewicz odkrył dy-
markę datowaną na XIV-XV w.308 i w tym miejscu lokali-
zował osadę przygrodową (Orło, st. 2)309.

Wieś Orło została założona na 80 włókach na podsta-
wie przywileju lokacyjnego z 1437 r. wystawionego przez 
wielkiego mistrza Pawła von russdorfa310.

Bibliograia: Böicher 1896: 83; Hollack 1908: 107; 
Crome 1937: 188, 1940: 92; Antoniewicz 1950: 59, 
1951a: 12-13, 1953: 421; Modrzewska 1952: 197; Kamiń-
ski 1956: 236; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 
39, 55, II I 6; Wakar 1983: 257-258; Archiwum WUOZ, 
delegatura w Ełku; Archiwum działu Archeologii MWiM.

35. Piaseczno, gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, st. 1
Obszar AZP: 14-62 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-200 (29.12.1995)
Grodzisko (ryc. 94-96) zlokalizowane jest przy krawę-

dzi wysoczyzny, na wschód od niewielkiego cieku wod-
nego zwanego Powierszynką, na ostańcu morenowym. 
Obiekt ma kształt czworobocznego stożka o wymiarach 
przy podstawie ok. 75 x 75 m, a na majdanie ok. 45 x 45 
m i wysokości ok. 10 m. Grodzisko od strony południo-

300  Antoniewicz 1950: 59-60.
301  Kamiński 1956: 236.
302  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 39, 55, II I 6.
303  Informacja z notatki znajdującej się w Archiwum MWiM w Olsz-
tynie.
304  Notatka służbowa w Archiwum delegatury WUOZ w Ełku.
305  Godzieba 2001.
306  Archiwum WUOZ, delegatura w Ełku, teczka AZP 20-71.
307  Informacja pochodzi z notatki służbowej znajdującej się w Archi-
wum delegatury WUOZ w Ełku.
308  Modrzewska 1952: 197.
309  Archiwum WUOZ, delegatura w Ełku, teczka AZP 20-71.
310  Wakar 1983: 257.
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Ryc. 91. Orło, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie w skali 
1:25000
Fig. 91. Orło, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 92. Orło, st. 1 Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 92. Orło, site 1. Digital terrain model (source: https://
geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 93. Orło, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 93. Orło, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

wo-wschodniej jest zniszczone przez drogę. Na plateau 
grodziska znajdują się pozostałości kaplicy i cmentarza 
rodowego byłych właścicieli majątku.

Grodzisko zostało zweryfikowane dopiero w 1994 r. 
przez Marię Wielgus i Jacka Wysockiego, a w 1995 r. wpisa-
ne do rejestru zabytków. W 2006 r. było badane powierzch-
niowo w ramach AZP przez Zbigniewa Sawickiego311.

Brak jest informacji na temat prowadzonych badań czy 
odnalezionych zabytków, chronologia stanowiska została 

311  Sawicki 2006.

wstępnie określona na średniowiecze. Na polu leżącym 
na zachód od grodziska, podczas badań AZP, natraiono 
na ceramikę wczesnośredniowieczną i nowożytną, a tak-
że na fragmenty żużla (Piaseczno, st. 9).

Piaseczno pojawia się w źródłach historycznych po raz 
pierwszy w 1288 r. pod pruską nazwą Sixdelauken312.

Bibliografia: Pietraszko i Wakar 1987: 317; Sawicki 
2006; Archiwum działu Archeologii MWiM.

312 Pietraszko i Wakar 1987: 317.
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36. Poganowo, gm. Kętrzyn, pow. kętrzyński, st. 1
Obszar AZP: 19-70 (7)
Numer w rejestrze zabytków: C-054 (29.11.1968)
Gródek (ryc. 97-98) znajduje się ok. 500-700 m na 

północny-wschód od Zalesia Kętrzyńskiego. Stanowisko 
położone jest na wzniesieniu morenowym. Obiekt ma 
formę stożka w kształcie elipsy, o wymiarach podstawy 
ok. 70 x 55 m, a majdanu ok. 45 x 30 m oraz wysokości 
ok. 17 m. Stok północno-zachodni jest bardzo łagodny, 
wszystkie pozostałe są raczej strome. Grodzisko jest gęsto 
porośnięte lasem. Na jego szczycie znajduje się pamiąt-
kowy kamień i tablica informacyjna.

Gródek znany był badaczom niemieckim przynajmniej 
od początku XX w., wzmiankowany był przez Adolfa Bo-
ettichera313, Emila Hollacka314, jak i Hansa Cromego315. 
Obiekt uwzględnia Mapa grodzisk w Polsce316. Gródek 
był badany powierzchniowo i sondażowo w latach 1960. 
przez Józefa Mackiewicza317. Później stanowisko było we-

313  Boeicher 1989b: 149.
314  Hollack 1908:59.
315  Crome 1937:111. 1939: 265.
316  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 46, 50, I I 40. (jako 
Zalesie Kętrzyńskie)
317  rysunki i opis znajdują się w Archiwum działu Archeologii 
MWiM, teczka Zalesie Kętrzyńskie.

Ryc. 94. Piaseczno, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 94. Piaseczno, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 95. Piaseczno, st. 1. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 95. Piaseczno, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 96. Piaseczno, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 96. Piaseczno, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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ryikowane w 1968 r. przez tomasza Kula oraz w 1989 r. 
przez Marię Wielgus318. W 2003 r. przeprowadzono bada-
nia powierzchniowe w ramach AZP319.

Podczas badań sondażowych w latach 1960. na gro-
dzisku otwarto dwa wykopy: jeden na koronie wału, 
drugi w centralnej części obiektu. Mackiewicz stwierdził 
obecność dużej liczby kamieni, które interpretował jako 
pozostałości konstrukcji wału. W trakcie badań znalezio-
no tylko jeden fragment ceramiki. Wielgus, nie stwier-
dziwszy warstwy kulturowej, uznała grodzisko za formę 
naturalną. W odległości ok. 400 m na północ od grodzi-
ska zlokalizowana została osada późnośredniowieczna 

318  Informacje pochodzą z karty stanowiska znajdującej się 
Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka Zalesie Kętrzyńskie.
319  rybicka 2003.

(Poganowo, st. 3). Grodzisko występuje także pod nazwą 
Zalesie Kętrzyńskie.

Bibliograia: Boeicher 1898a: 149; Hollack 1908: 59; 
Crome 1937: 111, 1939: 265; Antoniewicz i Wartołowska 
(red.) 1964: 46, 50, I I 40; Archiwum WUOZ w Olsztynie; 
Archiwum działu Archeologii MWiM.

37. Równina Dolna, gm. Korsze, pow. kętrzyński, st. 1
Obszar AZP: 15-68 (4)
Numer w rejestrze zabytków: C-123 (25.06.1981)
Grodzisko (ryc. 99-101) zlokalizowane jest w dolinie 

rzeki Guber na jej wschodnim brzegu. Jest to gliniasta 
wysepka, na terenach podmokłych, która została pod-
wyższona. Obiekt posiada formę czworobocznego stożka 
o wymiarach podstawy ok. 40 x 40 m oraz plateau ok. 

Ryc. 97. Poganowo, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 97. Poganowo, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 98. Poganowo, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 98. Poganowo, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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Ryc. 99. Równina Dolna, st. 1. Lokalizacja grodziska na 
mapie w skali 1:25000 
Fig. 99. Równina Dolna, site 1. Location of the stronghold 
on a 1:25,000 map

Ryc. 100. Równina Dolna, st. 1. Numeryczny model terenu 
(źródło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 100. Równina Dolna, site 1. Digital terrain model (sour-
ce: https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 101. Równina Dolna, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 101. Równina Dolna, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

25 x 25 m i wysokości ok. 5-6 m. Otoczony jest fosą o sze-
rokości 10-12 m i wałem, którego pozostałości widoczne 
są od strony południowej i wschodniej. Jego wysokość 
sięga 1,5 m320. Na majdanie widoczne są ślady po prze-
prowadzonych badaniach.

Grodzisko po raz pierwszy pojawia się w pracy Kaspara 
Hennenbergera321. Obecne jest także w kilku publikacjach 

320  Autorzy Karty Ewidencji Stanowiska Archeologicznego sugerują, 
że może to być również pozostałość po pierwotnym kształcie gliniastej 
wysepki: Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 15-68.
321  Hennenberger 1595: 470.

przedwojennych badaczy niemieckich, którzy prowadzi-
li amatorskie poszukiwania na jego terenie322. Po woj-
nie stanowisko było weryfikowane przez Włodzimierę 
Ziemlińską w 1955 r.323, a w 1959 roku przeprowadzono 
badania wykopaliskowe pod kierownictwem romualda 
Odoja324. Gródek uwzględnia także Mapa grodzisk w Pol-

322  Beckherrn 1893: 636-651; Hollack 1908: 169; Crome 1937: 111, 
1940: 134-135.
323  Ziemlińska 1955.
324  Odoj 1959, 1960: 287-291.
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sce325. W 1999 r. grodzisko było badane powierzchniowo 
w ramach AZP326.

Podczas badań w 1959 r. przebadano trzy wykopy na 
majdanie o łącznej powierzchni 75 m2. Natraiono na na-
warstwienia odpowiadające dwóm fazom użytkowania. 
Pierwsza faza rozpoczęła się od podwyższenia wysepki 
o ok. 3 m przy pomocy nawiezionej gliny. W warstwie 
tej odkryto kości zwierzęce, prawdopodobnie resztki po 
posiłkach budowniczych gródka. Warstwa użytkowa za-
wierała polepę, dużą ilość gwoździ, a także inne zabytki 
metalowe, m. in. noże i siekierę. Natraiono również na 
relikty drewnianej budowli oblepionej gliną o średnicy 
7-9 m. Budowla uległa spaleniu, o czym świadczy obec-
ność dużej ilości węgli przykrytych warstwą wypalonej 
polepy. Ponadto w części środkowej grodziska znajdowa-
ła się tzw. „studnia”. Miała ona kształt kwadratu o boku 
długości 216 cm i sięgała ok. 10 m poniżej dzisiejszego 
poziomu majdanu. Budowano ją prawdopodobnie rów-
nolegle z sypaniem stożka. Powstała z dartych belek 
w konstrukcji zrębowej zabezpieczanych kołkami. Odoj 
interpretuje ją jako zbiornik na wodę lub magazyn żyw-
ności. Podczas jej eksploracji natraiono na część koło-
wrotu, kilka „kluk”, drewniane naczynia toczone, wrze-
ciona, liny z łyka, rzemienie, obuwie skórzane, fragmenty 
tkaniny oraz inne niezidentyikowane przedmioty, kilka 
szkieletów kotów, a także cegły, których obecność może 
świadczyć o użytkowaniu tego obiektu w obydwu fazach 
zamieszkiwania grodziska327. Odkryto także brakteaty 
krzyżackie, które pozwoliły określić chronologię tej fazy 
na drugą i trzecią ćwierć XIII w.

Pomiędzy obiema fazami nastąpił krótki okres, kiedy 
grodzisko nie było zamieszkane, o czym świadczą spływy 
deszczowe polepy. druga faza użytkowania rozpoczęła 
się od niwelacji i ponownego nadsypania gródka o ok. 
1-1,5 m. W tym czasie na grodzisku istniała zabudowa, 
ale jej rozplanowania i charakteru nie da się określić ze 
względu na zniszczenia starszymi wkopami. Można przy-
puszczać, iż materiałami wykorzystanymi przy budowie 
było drewno, glina, kamienie i cegła. Ceramika odkryta 
w warstwach odpowiadających obydwu fazom użytkowa-
nia jest bardzo podobna. W oparciu o to, początek dru-
giej fazy datuje się na ostatnią ćwierć XIII w. trwała ona 
prawdopodobnie do XV w., o czym miałaby świadczyć 
choćby odkryta ostroga.

Wał otaczający grodzisko zbudowany był wyłącznie 
z gliny. Być może posiadał on jakąś konstrukcję drew-
nianą od strony wewnętrznej i palisadę od zewnętrznej 
z dodatkowymi umocnieniami na narożnikach. Wał był 
użytkowany na pewno w pierwszej fazie, w przypadku 
drugiej jest to trudne do stwierdzenia ze względu na 
brak śladów naprawy a także silne rozmycie wału. Na 
północ od grodziska, otoczony drugą fosą (obecnie pra-
wie niewidoczną) znajduje się teren podgrodzia o wymia-

325  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 42, 50, I I 18.
326  Brzozowski 1999.
327  Odoj 1960: 289-290.

rach 40 x 60 m. W wykopie sondażowym stwierdzono 
obecność zabudowy mieszkalno-gospodarczej związa-
nej z drugą fazą użytkowania gródka. Jej konstrukcja, ze 
względu na brak cegieł, została określona jako szachulco-
wa, kryta dachówką typu „mnich-mniszka”.

Grodzisko identyfikowane jest często z krzyżackim 
zamkiem Wisenburg (prus. Wallewona)328. Sama wieś 
pruska była lokowana w XIV w. na obszarze 27 włók 
z obowiązkiem służby rycerskiej. W jej pobliżu znajdo-
wały się także dwie zagrody na prawie chełmińskim329.

Bibliografia: Hennenberger 1595: 470; Beckherrn 
1893: 636-651; Hollack 1908: 169; Crome 1937: 111, 
1940: 134-135; Ziemlińska 1955; Odoj 1959, 1960: 287-
291; Żurowski 1963; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 
1964: 42, 50, I I 18; Swat 1978: 220; Brzozowski 1999; 
Klimek 2011: 30-34, 2012: 166-167; Ościłowski 2013: 
276-278; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu 
Archeologii MWiM.

38. Rydwągi, gm. Mrągowo, pow. mrągowski, st. 1
Obszar AZP: 20-69 (9)
Numer w rejestrze zabytków: C-239 (04.08.1997)
Grodzisko (ryc. 102-103) znajduje się ok. 1 km na 

północny-zachód od wsi, na wzniesieniu morenowym. 
Obiekt ma kształt stożka na planie elipsy, rozciągniętej 
po linii północny-wschód – południowy-zachód. Jego 
wymiary wynoszą przy podstawie ok. 50 x 30 m, zaś na 
plateau ok. 30 x 15 m, jego wysokość sięga ok. 3 m. Stoki 
od strony wschodniej wydają się być zdeformowane, być 
może w wyniku wcześniejszej orki. Uszkodzony jest także 
stok zachodni, ponadto na grodzisku występuje dużo nor. 
Na majdanie w części zachodniej widoczne jest zagłębie-
nie, być może jest to ślad po wykopie archeologicznym.

Grodzisko nieznane w starszej literaturze, odkry-
te w 1983 r. przez Zdzisława Skroka i tomasza Wildego 
podczas badań powierzchniowych w ramach AZP. Zwe-
ryikowane w 1997 r. przez tomasza Nowakiewicza przy 
ponownym badaniu tego obszaru330. W 1998 r. zostały 
podjęte badania wykopaliskowe w ramach Ekspedycji 
Galindziej IA UW prowadzone przez Nowakiewicza. Gro-
dzisko wzmiankowane jest również w kilku publikacjach 
syntetyzujących331.

W trakcie badań wykopaliskowych w 1998 r. stwier-
dzono obecność śladowej warstwy kulturowej. Może to 
świadczyć o krótkim okresie użytkowania stanowiska. 
Z terenu grodziska nie udało się pozyskać żadnego ma-
teriału zabytkowego. Chronologia stanowiska została 
określona na podstawie fragmentów ceramiki znalezio-
nej w najbliższej okolicy grodziska, datowanej na okres 
wczesnego średniowiecza. 

328  Więcej na temat lokalizacji tego zamku patrz Klimek 2012: 159-
190; Ościłowski 2013: 271-286.
329 Swat 1978: 220.
330  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 20-69.
331  Nowakiewicz 2002: 314-315; Wróblewski, Nowakiewicz 
i Bogucki 2003: 162.
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Ryc. 102. Rydwągi, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 102. Rydwągi, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 103. Rydwągi, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 103. Rydwągi, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

rydwągi powstały na podstawie przywileju wielkiego 
mistrza Winryka von Kniprode z 1367 r. Nadał on po 11 
włók na prawie chełmińskim Heinzowi Gropemu, Janowi 
karczmarzowi i Jankowi, bratankowi Gilera z obowiąz-
kiem służby w ciężkiej zbroi332.

Bibliografia: Leyding 1975: 185-186; töppen 1998: 
116, 118; Nowakiewicz 2002: 314-315; Wróblewski, No-
wakiewicz i Bogucki 2003: 162; Archiwum WUOZ w Olsz-
tynie.

332  Leyding 1975: 185-186; töppen 1998: 116, 118.

39. Rygarby, gm. Sępopol, pow. bartoszycki, st. 1
Obszar AZP: 14-66 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-189 (18.11.1993)
Grodzisko (ryc. 104-106) zlokalizowane jest na płaskiej 

łące pomiędzy dwoma rzekami, ok. 600 m na zachód od 
ujścia Pisy do Łyny. Jest to teren morenowy zbudowa-
ny z glin zwałowych lub zandrowych. Obiekt ma kształt 
ściętego stożka o średnicy podstawy ok. 35 m, średnicy 
majdanu ok. 14 m i wysokości ok. 5 m. Na plateau gro-
dziska znajduje się zagłębienie średnicy ok. 10 m i głębo-
kości ok. 1,5 m, być może ślad po amatorskich badaniach 
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przedwojennych lub świadectwo istnienia wału dookol-
nego. Zagłębienie wykorzystywane jest jako miejsce ogni-
skowe.

Grodzisko znane przynajmniej od początku XX w. z pu-
blikacji inwentarzowych Emila Hollacka333 i Hansa Crome-
go334. Po wojnie grodzisko było weryikowane przez ekipę 
dariusza Członkowskiego w 1969 r.335, Mirosława Hof-

333  Hollack 1908: 137-138.
334  Crome 1937: 102.
335  Członkowski 1969.

manna w 1984 r.336, Marię Wielgus w 1984 r., Wiesława 
Skrobota w 1992 r.337 i Izabelę Mirkowską w 1998 r.338. 
W 2001 roku grodzisko było badane powierzchniowo 
w ramach AZP przez Jerzego Brzozowskiego i Jerzego 
Siemaszkę339.

336  Hofmann 1984a.
337  Informacja pochodzi  z  Kar t y Ewidencj i  Stanowiska 
Archeologicznego znajdującej się w Archiwum WUOZ w Olsztynie.
338  Mirkowska 1998a.
339  Brzozowski 2001.

Ryc. 104. Rygarby, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 104. Rygarby, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 105. Rygarby, st. 1. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 105. Rygarby, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 106. Rygarby, st. 1 – stan wiosną 2016 (fot. J. Radkowski)
Fig. 106. Rygarby, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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Na stanowisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych, również z powierzchni nie udało się pozyskać 
materiału zabytkowego. W proilach wkopów brak jest 
śladów warstwy kulturowej, występuje gliniasty calec ze 
żwirem. Hofmann zaobserwował przy północnej krawę-
dzi majdanu duże kamienie tworzące bruk. Na polach 
otaczających grodzisko od północy i zachodu odkryto 
liczne fragmenty ceramiki średniowiecznej. Na ich pod-
stawie określono chronologię gródka. Być może na tym 
terenie znajdowała się osada przygrodowa.

Bez przeprowadzenia badań przynajmniej sondażo-
wych nie można określić funkcji tego grodziska. Człon-
kowski sugeruje, że może być to kurhan, który mógłby 
zostać wtórnie wykorzystany w średniowieczu. Wieś 
rygarby była lokowana w 1376 r. jako majątek rycerski 
i wieś szlachecka, brak jest wzmianek na temat jej wła-
ścicieli340.

Bibliografia: Hollack 1908: 137-138; Crome 1937: 
102; Członkowski 1969; Hoffmann 1984a; Pietraszko 
i Wakar 1987: 326; Mirkowska 1998a; Brzozowski 2001; 
Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu Arche-
ologii MWiM.

40. Ryn, gm. ryn, pow. giżycki, st. 2
Obszar AZP: 20-71 (4)
Numer w rejestrze zabytków: C-257 (11.12.2002)
Kopiec (ryc. 107-109) znajduje się we wschodniej 

części rozległego wzniesienia ok. 1,5 km na zachód od 
jeziora Ołów i ok. 300 m na wschód od podobnego kopca 
określanego jako Krzyżany, st. 1. Obiekt ma formę ścię-
tego stożka o średnicy podstawy ok. 18 m, obwałowany 
majdan ma średnicę ok. 8 m, a jego wysokość sięga ok. 
3 m. Gródek otoczony jest płytką fosą o szerokości ok. 
2-3 m. Na kopcu i wokół niego znajduje się duża liczba 
kamieni341.

Grodzisko nieznane w starszej literaturze, zlokalizo-
wane zostało przez Jerzego Miałduna na podstawie zdjęć 
lotniczych i zweryfikowane w terenie w 1998 r. wraz 
z Izabelę Mirkowską342. W 2000 r. miała miejsce inspek-
cja pracownika SOZ Ełk343. W 2004 r. kopiec był badany 
powierzchniowo w ramach AZP przez Antoniego Smoliń-
skiego344.

Na grodzisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych, nie znaleziono na nim również materiału zabyt-
kowego. Obiekt ma ewidentnie antropogeniczną formę, 
ale nie ma żadnych przesłanek do określenia jego chro-
nologii. Jedynie przez analogię do podobnych kopców 
występujących na Mazurach można wstępnie datować 
go na okres średniowieczna, ale bez przeprowadzenia 
badań przynajmniej sondażowych, nie można określić 
z całą pewnością jego chronologii, a tym bardziej funkcji.

340  Pietraszko i Wakar 1987: 326.
341  Być może zwożonych z okolicznych pól.
342  Mirkowska 1998b; Mirkowska i Miałdun 2002: 333-346.
343  Notatka służbowa w Archiwum WUOZ, delegatura w Ełku.
344  Smoliński 2004.

Kopiec leży w zbyt dużej odległości od rynu by mógł 
być bezpośrednio związany z historycznym miastem, 
a w źródłach historycznych nie istnieją żadne wzmianki 
mogące się odnosić do omówionego obiektu.

Bibliograia: Mirkowska 1998b; Mirkowska i Miałdun 
2002: 333-346; Smoliński 2004; Archiwum WUOZ, dele-
gatura w Ełku; Archiwum działu Archeologii MWiM.

41. Sampława, gm. Lubawa, pow. iławski, st. 1
Obszar AZP: 30-53
Numer w rejestrze zabytków: C-060 (26.04.1969)
Grodzisko (ryc. 110-112) znajduje się na północno-

-wschodnim krańcu wsi Sampława. Jest ono położone przy 
krawędzi wysoczyzny morenowej, na wschód od rzeczki 
Sandeli. Obiekt ma kształt ściętego stożka o średnicy pod-
stawy ok. 30 m i czworobocznym majdanie o wymiarach 
ok. 10 x 14 m, jego wysokość od strony doliny Sandeli wy-
nosi ok. 16 m. Na szczycie gródka znajduje się niewielkie 
owalne zagłębienie. Od strony wysoczyzny znajduje się 
płytkie zagłębienie, być może pozostałość fosy.

Grodzisko po raz pierwszy pojawia się w niemiec-
kiej publikacji dotyczącej Lubawy autorstwa Gustava 
Lieka z 1892 r.345 Wzmianki na jego temat obecne są 
w pracach Stanisława Kujota346 oraz Władysława Łęgi347. 
W okresie powojennym gródek weryikowany był przez 
Jerzego Antoniewicza w 1949 r. W archiwum Muzeum 
Warmii i Mazur znajdują się również dwie notatki niezna-
nych autorów, dotyczące tego stanowiska348. Grodzisko 
uwzględnia Mapa grodzisk w Polsce349. W 1968 r. badania 
powierzchniowe i sondażowe przeprowadzili Wiesława 
Matuszewska-Kola i Andrzej Kola350. Stanowisko weryi-
kowane było w 1988 r. przez Marię Wielgus i Wiesława 
Skrobota351 oraz ponownie przez Skrobota w ramach ba-
dań AZP w 2008 r.352

W trakcie badań sondażowych na grodzisku założono 
dwa niewielkie wykopy na jego szczycie. Bezpośrednio 
pod darnią stwierdzono ok. 30 cm warstwę szarego hu-
musu, pod którą wystąpiła warstwa jasno-szarej próch-
nicy zawierająca gruz, szczątki organiczne oraz fragmen-
ty siwej ceramiki toczonej na kole, zdobionej poziomymi 
rowkami. Poniżej wystąpiła 15 cm warstwa spalenizny za-
legająca na szarawym piasku stanowiącym calec. Ponad-
to na grodzisku odkryto fragmenty cegieł nowożytnych, 
będących najprawdopodobniej pozostałościami istnieją-
cej tutaj w XIX w. kaplicy oraz fragmenty polepy. Prze-
badano również powierzchniowo najbliższe otoczenie 
gródka, natraiając, na południowy-zachód od obiektu, 

345  Liek 1892: 13-14.
346  Kujot 1913: 176.
347  Łęga 1930: 539.
348  Jedna z datą 1957 lub 1959 (nieczytelne), druga z datą 1965: 
Archiwum działu Archeologii MWiM.
349  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 42, 54, II G 70.
350  Matuszewska-Kola i Kola 1968.
351  Informacja pochodzi z karty stanowiska znajdującej się 
w Archiwum WUOZ w Olsztynie.
352  Skrobot 2008.
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Ryc. 107. Ryn, st. 2. Lokalizacja grodziska na mapie topo-
graicznej w skali 1:25000
Fig. 107. Ryn, site 2. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 108. Ryn, st. 2. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 108. Ryn, site 2. Digital terrain model (source: https://
geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 109. Ryn, st.2 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 109. Ryn, site 2 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

na liczną ceramikę, identyczną z tą odkrytą na grodzisku, 
świadczącą o istnieniu na tym terenie podgrodzia (st. 2). 
Pod koniec lat 1950. na południe od gródka zebrano cera-
mikę, polepę, węgle oraz pręcik żelazny. We wsi znajduje 
się kościół gotycki, z połowy XIV w.353

Chronologia stanowiska została określona na późne 
średniowiecze. Bez przeprowadzenia badań wykopali-
skowych nie można określić funkcji stanowiska, a także 
charakteru jego zabudowy. W źródłach historycznych 

353  Śliwiński 1982: 304

Sampława pojawia się po raz pierwszy przy okazji nada-
nia na prawie chełmińskim Fryderykowi ze Skarlina 10 
łanów z obowiązkiem służby w zbroi i konno354.

Bibliograia: Liek 1892: 13-14; Kujot 1913: 176; Łęga 
1930: 539; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 42, 
54, II G 70; Matuszewska-Kola i Kola 1968; Śliwiński 1982: 
302-304; Skrobot 2008; Archiwum WUOZ w Olsztynie; 
Archiwum działu Archeologii MWiM.

354  Śliwiński 1982: 302.
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Ryc. 110. Sampława, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 110. Sampława, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 111. Sampława, st. 1. Numeryczny model terenu 
(źródło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 111. Sampława, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 112. Sampława, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 112. Sampława, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

42. Sętal, gm. dywity, pow. olsztyński, st. 1
Obszar AZP: 21-61 (3)
Numer w rejestrze zabytków: C-118 (02.11.1973)
Gródek (ryc. 113-115) znajduje się ok. 1,5 km na pół-

noc od wsi Sętal. Położony jest nad doliną strumienia 
dratwa i dodatkowo otoczony od zachodu głębokim ja-
rem. Obiekt ma obecnie kształt owalnego stożka rozcią-
gniętego po linii północny-wschód – południowy-zachód 
o wymiarach ok. 30 x 45 m i wysokości dochodzącej do 7 
m. Pierwotnie mógł mieć kształt kolisty o średnicy pod-
stawy ok. 40 m i górnego plateau ok. 26 m. Jest nieobwa-

łowany, brak jest również śladów fosy. Grodzisko zostało 
rozorane w południowo-zachodniej części, w wyniku cze-
go jego pierwotny kształt został zaburzony. Stanowisko 
położone jest na wysoczyźnie morenowej, zbudowanej 
z utworów żwirowych i gliniastych.

Grodzisko znane przynajmniej od początku XX w., 
wzmiankowane jest w pracach Emila Hollacka355 i Han-
sa Cromego356. W 1938 r. było badane powierzchniowo 

355  Hollack 1908:160.
356  Crome 1937:118.
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przez Ludwika Fromma357. Gródek został uwzględniony 
w pracy Marzeny Pollakówny358, a także na Mapie gro-
dzisk w Polsce359. W roku 1969 r. weryikację stanowiska 
przeprowadził dariusz Członkowski360. W 1973 r. badania 
weryikacyjno-sondażowe przeprowadziła Maria Mącz-
kowska361. W 2000 r. miały miejsce badania powierzch-

357  Informacja pochodzi z Karty Ewidencji Stanowiska Archeologicz-
nego znajdującej się w Archiwum WUOZ w Olsztynie.
358  Pollakówna 1953: 158.
359  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 42, 54, II H 22.
360  Członkowski 1969.
361  Informacja pochodzi z Karty Ewidencji Stanowiska Archeologicz-
nego znajdującej się w Archiwum WUOZ w Olsztynie.

niowe w ramach AZP362 oraz badania wykopaliskowe na 
terenie osady przygrodowej (st. 4)363.

Podczas badań powierzchniowych w 1938 r. Fromm 
odkrył ceramikę z okresu wczesno-żelaznego i wczesno-
-średniowiecznego. Członkowski nie stwierdził obecności 
warstwy kulturowej. Zwrócił natomiast uwagę na płaszcz 
kamienny, chroniący stoki ze wszystkich stron poza zde-
formowaną częścią. Podczas badań w 1973 r. wykona-
no dwa sondaże. Mączkowska nie stwierdziła obecności 
warstwy kulturowej. W sondażu N na głębokości 25 cm 
natraiła na bruk kamienny. Okoliczne tereny były zasie-

362  Wysocki i Górny 2000.
363  Kobylińska 2002: 7-58.

Ryc. 113. Sętal, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 113. Sętal, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 114. Sętal, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 114. Sętal, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 115. Sętal, st. 1 (fot. R. Klimek)
Fig. 115. Sętal, site 1 (photo by R. Klimek)
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dlona od wczesnej epoki żelaza, w 2000 r. przeprowadzo-
no badania ratownicze na osadzie, które objęły rozległy 
teren. Wykop 7 został zlokalizowany w bezpośrednim 
sąsiedztwie gródka, na zachód od niego. Poza obiektami 
z wcześniejszych okresów, odkryto tutaj także obiekty 
i ceramikę wczesnośredniowieczną (XI w.), a w warstwie 
ornej dużą ilość ceramiki późnośredniowiecznej toczonej 
na kole, w tym również siwej364.

Okres użytkowania grodziska został ustalony na wcze-
sną epokę żelaza oraz wczesne średniowiecze, jednakże 
bez przeprowadzenia badań wykopaliskowych nie można 
wykluczyć możliwości funkcjonowania tego stanowiska 
w późniejszym okresie, jak również tego, że ceramika na 
grodzisku zalega na złożu wtórnym, powstałym w wyni-
ku sypania stożka w późniejszym okresie. Gródek łączony 
jest ze znajdującym się w pobliżu grodziskiem w Kabi-
kiejmach Górnych (st. 1). Przez Członkowskiego określony 
został jako strażnica tego większego założenia. Brak jest 
informacji na temat gródka w Sętalu w źródłach histo-
rycznych.

Bibliografia: Hollack 1908: 160; Crome 1937: 118; 
Pollakówna 1953: 158; Antoniewicz i Wartołowska (red.): 
42, 54, II H 22; Członkowski 1969; Wysocki i Górny 2000; 
Kobylińska 2002: 7-58; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Ar-
chiwum działu Archeologii MWiM.

43. Słupnica, gm. Biskupiec Pomorski, pow. nowo-
miejski, st. 1

Obszar AZP: 29-50 (26)
Numer w rejestrze zabytków: C-045 (20.11.1968)
Gródek (ryc. 116-118) położony jest we wsi Słupnica, 

między rzeczką Młynówką, a skarpą jej doliny. Od pół-
nocnego-zachodu otoczony jest łąkami. Grodzisko ma 
kształt czworobocznego stożka o wymiarach: podstawy 
ok. 45 x 45 m, górnej plaformy ok. 20 x 20 m i wysokości 
w stosunku do dna fosy ok. 7-8 m. Obiekt otoczony jest 
fosą i wałem o wysokości ok. 1 m. Grodzisko zniszczone 
jest od strony wschodniej współczesnym wkopem nie-
wiadomego pochodzenia, a także licznymi norami. Stożek 
zbudowany jest z piasków i glin.

Grodzisko znane było pod nazwą Stęgwałd (niem. 
Stangewalde) i pod tą nazwą występuje u Stanisława 
Łęgi365. Obiekt uwzględnia Mapa grodzisk w Polsce366. 
W latach 1996-1997 badania weryikacyjno-sondażowe 
na stanowisku prowadziła Małgorzata Kurzyńska367.

Podczas badań w 1996 r. założono dwa wykopy na 
majdanie i jeden u podnóża stożka, o łącznej powierzch-
ni 19 m2 oraz wykonano odwierty. W wykopie 1, zlokali-
zowanym w południowej części majdanu, odkryto pozo-
stałości zabudowy grodziska w postaci gruzu ceglanego, 
kamieni i zaprawy wapiennej. W wykopie 2 natraiono 
na bruk kamienny na głębokości ok. 90 cm. Z wykopów 

364  Kobylińska 2002: 25-34.
365  Łęga 1930: 557.
366  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 43, 54, II G 46.
367  Kurzyńska 1996, 1997.

pozyskano ceramikę stalowoszarą oraz 3 fragmenty me-
talu. W wykopie u podnóża stożka zarejestrowano kra-
wędź wewnętrzną fosy, nie stwierdzono dodatkowych 
umocnień. Pozyskano 2 fragmenty ceramiki wypalanej 
w atmosferze utleniającej datowane na wczesne średnio-
wiecze oraz fragment ceramiki stalowoszarej pozyskany 
z fosy. Odwierty potwierdziły obecność pozostałości za-
budowy w dwóch fazach, poniżej starszej odkryto ponad-
to warstwę spalenizny. dodatkowo pozwoliły stwierdzić 
dwa poziomy w fosie. Wiercenia na wale wykazały istnie-
nie bruku kamiennego. Nie udało się ustalić, czy istniało 
podgrodzie. Od strony Młynówki odkryto pozostałości 
drewnianej konstrukcji, być może pozostałości przeprawy.

Badania pozwoliły wydzielić trzy fazy użytkowania sta-
nowiska. Pierwsze faza, wczesnośredniowieczna (XIII-XIV 
w.), odpowiada okresowi przed usypaniem stożka. druga 
faza, późnośredniowieczna (XIV-XV w.), rozpoczęła się od 
usypania stożka i posadowieniu na nim zabudowy, której 
pozostałościami jest gruz ceglany i rumowisko kamieni 
oraz bruk. Grodzisko było użytkowane także w okresie 
nowożytnym, o czym świadczy obecność drugiego pozio-
mu fosy oraz niewielkie pozostałości drugiej fazy zabudo-
wy we wschodniej części majdanu. By określić dokładny 
charakter zabudowy istniejącej na grodzisku, potrzebne 
są badania wykopaliskowe na większą skalę.

Słupnica pojawia się w źródłach pisanych wraz z do-
kumentem lokacyjnym z 1346 r., w którym biskup po-
mezański nadaje sołectwo niejakiemu Mateuszowi. 
dokument jest prawdopodobnie odnowieniem starego 
przywileju lokacyjnego, gdyż we wcześniejszych doku-
mentach występuje jako świadek Jan Stengel ze Słupnicy 
(dokument lokacyjny Kisielic z 1331 r.) oraz proboszcz 
Słupnicy Arnold (dokument określający granice Piotro-
wic z 1335 r.)368

Bibliografia: Łęga 1930: 557; Antoniewicz i Warto-
łowska (red.) 1964: 43, 54, II G 46; Koziełło-Poklewski 
i Martuszewski 1972: 255-256; Kurzyńska 1996, 1997; 
Archiwum WUOZ w Olsztynie.

44. Stama, gm. Sorkwity, pow. mrągowski, st. 1
Obszar AZP: 22-68 (5)
Numer w rejestrze zabytków: C-023 (29.06.1949)
Grodzisko (ryc. 119-121) położone jest na krawędzi 

skarpy na wschodnim brzegu Jeziora Gielądzkiego, na 
północ od dolinki niewielkiego cieku wodnego wpadają-
cego do jeziora. Obiekt oddalony jest od wsi o ok. 100 m. 
Gródek ma formę ściętego stożka o średnicy podstawy 
ok. 25 m, ok. 10 m średnicy plateau i wysokości ok. 4 m. 
Na jego szczycie znajduje się zagłębienie głębokości ok. 
1 m i średnicy ok. 4 m. Grodzisko uszkodzone jest kilko-
ma wkopami na szczycie, a także od strony wschodniej 
i południowej.

Gródek, znany też jako grodzisko w Młyniku, po raz 
pierwszy został zaznaczony na mapie Caspara Hennen-

368  Koziełło-Poklewski I Martuszewski 1972: 255.
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Ryc. 116. Słupnica, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 116. Słupnica, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 117. Słupnica, st. 1. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 117. Słupnica, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 118. Słupnica, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 118. Słupnica, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

bergera z 1576 r.369 Obiekt pojawia się w pracy Maxa 
töppena370 i Adolfa Boeichera371. Wzmiankowany jest 
także przez Emila Hollacka372 i Hansa Cromego373. Sta-
nowisko weryfikowane było przez Jerzego Antoniewi-
cza w 1949 r.374 i zostało wpisane do rejestru zabytków. 

369  Hennenberger 1576.
370  töppen 1998: 69.
371  Boeicher 1896: 111.
372  Hollack 1908: 87.
373  Crome 1937:121, 1939: 284.
374  Antoniewicz 1950: 64-65 (jako Laski-Pniewo).

Obiekt uwzględnia także Mapa grodzisk w Polsce375. 
Badania powierzchniowe na grodzisku miały miejsce 
w 1974 r.376, przeprowadzono je także w 1997 r. pod kie-
runkiem Anny Marciniak-Kajzer oraz dodatkowo wyko-
nano odwierty377.

Badania powierzchniowe w 1974 r. nie dostarczyły 
materiału zabytkowego. Podczas badań Marciniak-Kaj-
zer oczyszczono proile wkopów i wykonano odwierty. 

375  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 38, 55, II I 15.
376  Lempka, Mazurowski i Waluś 2000: 376.
377  Marciniak-Kajzer 2001: 159-160.
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Nie zaobserwowano obecności warstwy osadniczej 
ani nie znaleziono materiału zabytkowego, jednakże 
potwierdzono antropomorficzny charakter obiektu. 
Brak materiału zabytkowego nie pozwala na dokładne 
określenie chronologii obiektu, Antoniewicz datował go 
na średniowiecze i interpretował jako strażnicę. Około 
700 m na północ od gródka znajduje się osada średnio-
wieczna378.

378  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 22- 68.

Młynik był osadą młyńską wymienioną w 1450 r. 
w księgach wójtostwa w Szestnie379. Stanowisko wystę-
puje także pod nazwami Młynik oraz Laski-Pniewo.

Bibliograia: Hennenberger 1576; Boeicher 1896: 111; 
Hollack 1908: 87; Crome 1937: 121, 1939: 284; Antonie-
wicz 1950: 64-65, 1951: 19; Antoniewicz i Wartołowska 
(red.) 1964: 38, 55, II I 15; Leyding 1975: 188; töppen 1998: 
69; Lempka, Mazurowski i Waluś 2000: 276; Marciniak-
-Kajzer 2001: 159-160; Klimek 2007: 174-175; Archiwum 
WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu Archeologii MWiM.

379  Leyding 1975: 188.

Ryc. 119. Stama, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000 
Fig. 119. Stama, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 120. Stama, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 120. Stama, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 121. Stama, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 121. Stama, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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45. Susz, gm. Susz, pow. iławski, st. 1
Obszar AZP: 25-50 (1)
Numer w rejestrze zabytków: C-052 (29.11.1968)
Grodzisko (ryc. 122-124) znajduje się na zachodnim 

brzegu jeziora Suskiego, w parku miejskim w Suszu. Zlo-
kalizowane jest na cyplu wysoczyzny zbudowanym z glin, 
z frakcjami piasku i żwiru. Obiekt ma kształt ściętego stoż-
ka na planie kwadrat o wymiarach podstawy ok. 50 x 50 
m, a majdanu ok. 30 x 30 m i wysokości ok. 9 m. Oto-
czony jest fosą szeroką i głęboką na ok. 5 m oraz wałem 
wysokości ok. 4 m. Od strony południowej znajduje się 
druga fosa odcinająca południową część cypla. Grodzisko 

jest dobrze zachowane, zaś teren otaczający je mocno 
przekształcony.

Pierwsze informacje na temat grodziska w Suszu po-
jawiają się w drugiej połowie XIX w., gdy zostaje ono opi-
sane przez Maxa toeppena380. Wzmiankowane jest także 
przez XX-wiecznych badaczy przedwojennych Władysła-
wa Łęgę381 i Hansa Cromego382. Obiekt uwzględnia Mapa 

grodzisk w Polsce383. Po wojnie grodzisko było badane 

380  toeppen 1876: 548.
381  Łęga 1930: 557.
382  Crome 1937: 123.
383  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 44, 53, II G 39.

Ryc. 122. Susz, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 122. Susz, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 123. Susz, st. 1. Numeryczny model terenu (źródło: 
geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 123. Susz, site 1. Digital terrain model (source: https://
geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 124. Susz, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Wysocki)
Fig. 124. Susz, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Wysocki)
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powierzchniowo przez romualda Odoja i w 1968 r. przez 
Mieczysława Haftkę384. Obiekt był badany także w ra-
mach AZP w 1979 r.385 W 1996 r. miały miejsce pierwsze 
badania wykopaliskowe prowadzone przez Wojciecha 
Chudziaka386. Kolejne badania miały miejsce w r. 2013 
w ramach projektu NPrH Katalog grodzisk Warmii i Ma-
zur. Część I: Pomezania, Pogezania i Warmia387.

Podczas badań w 1996 r. założono 3 wykopy o łącznej 
powierzchni 12 m2, dwa z nich umiejscowiono na majda-
nie, zaś trzeci na wale. Ponadto wykonano 5 odwiertów. 
Natraiono na warstwy niwelacyjne, a także na warstwę 
osadniczą, datowaną na późne średniowiecze w oparciu 
o jeden fragment ceramiki siwej. W wykopach nie natra-
iono na więcej materiału zabytkowego, ale na stokach 
grodziska, w fosie oraz w najbliższym otoczeniu występu-
je duża ilość identycznej ceramiki datowanej na XIII-XIV 
w. Poza nią natraiono także na fragmenty naczyń wcze-
snośredniowiecznych. W 2001 r. podczas zwiedzania gro-
dziska Seweryn Szczepański zebrał z powierzchni gródka 
kilkadziesiąt fragmentów ceramiki, głównie XIV-wiecznej, 
ale także kilka fragmentów datowanych na XII/XIII wiek388.

Podczas badań w 2013 r. założono 5 wykopów o łącz-
nej powierzchni 104,5 m2. trzy z nich umiejscowiono na 
majdanie, jeden w fosie i jeden na wale. Badania po-
twierdziły użytkowanie stanowiska zarówno w okresie 
„pruskim”, jak i „krzyżackim”. Pierwsza faza, datowana 
na wczesne średniowiecze, łączona jest z osadnictwem 
pruskim i prawdopodobnie miała miejsce przed powsta-
niem grodu. Pozostałości po tym okresie to 11 dołów po-
słupowych i 3 obiekty o nieokreślonej funkcji. drugą fazę 
można łączyć z okresem podboju tego terenu przez Krzy-
żaków w pierwszej połowie XIII w. Odkryto warstwy niwe-
lacyjne, poprzedzające powstanie zabudowy. Z reliktów 
zabudowy odkryto 3 doły posłupowe, z dwoma zachowa-
nymi palami wkopanymi na głębokość 1,5 m. Ślady te in-
terpretuje się jako pozostałości drewnianej palisady i być 
może wieży w południowo-wschodniej części majdanu. 
trzecia faza datowana jest na początek w. XIV do XVII/
XVIII w. Odkryto ślady zabudowy murowanej w postaci 
pozostałości fundamentów muru, a także wkopów roz-
biórkowych. Poza tym natraiono na pozostałości piwnicy, 
która posiadała drewniane ściany oblepione gliną. Wśród 
materiału zabytkowego dominuje ceramika datowana od 
XII do XVII w. drugą pod względem liczebności grupę sta-
nowi materiał kostny, zdominowany przez kości zwierząt 
udomowionych (90%). Pośród zabytków metalowych 
można wyróżnić 3 groty bełtów, 2 noże, fragment ostrza 
piły i podkowę do chodzenia po lodzie. Ponadto odkry-
to 3 monety, jedną datowaną na przełom XVII i XVIII w., 
pozostałe na pierwszą połowę w. XX. Wśród zabytków 

384  Informacje pochodzą z Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeolo-
gicznego znajdującej się w Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka Susz.
385  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 25-50.
386  Bojarski 1996.
387  Solecki 2013.
388  Informacja z notatki znajdującej się w Archiwum działu 
Archeologii MWiM.

metalowych dominują gwoździe różnego typu. Ponadto 
należy wymienić nieliczne fragmenty szkła i kali, a także 
fragmenty kilku rodzajów dachówek.

Nazwa miejscowości Susz wywodzi się od pruskiego 
imienia Suse, którego być może można łączyć z pierwszą 
fazą użytkowania stanowiska. tereny Pomezanii, na któ-
rych leży Susz, zostały podbite do 1236 r. W tym czasie 
prawdopodobnie powstał gród wraz z drewnianą zabu-
dową, mający ugruntować panowanie zakonu na tym 
terenie. W 1285 r. tereny, na których znajduje się Susz, 
zostały przekazane kapitule pomezańskiej389. dokładna 
data lokacji miasta nie jest znana, wystawiony przez ka-
pitułę odnowiony przywilej lokacyjny opatrzony jest datą 
1315390. równolegle do miasta powstawała prawdopo-
dobnie murowana zabudowa na grodzisku, interpreto-
wana jako zamek/dwór urzędników kapitulnych. Kres 
funkcjonowania tego założenia na przełomie XVII i XVIII 
w. poświadczony jest odkrytą we wkopie rozbiórkowym 
XVII-wieczną monetą, a także fragmentami ceramiki i ka-
li w warstwach niwelacyjnych.

Bibliograia: toeppen 1876: 548; Łęga 1930: 557; Cro-
me 1937: 123; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 
44, 53, II G 39; Bojarski 1996; Achremczyk 2006: 33-48; 
Sikorski 2006: 49-64; Solecki 2013; Archiwum WUOZ 
w Olsztynie; Archiwum działu Archeologii MWiM.

46. Swobodna, gm. dobre Miasto, pow. olsztyński, st. 3
Obszar AZP: 21-60 (9)
Numer w rejestrze zabytków: C-224 (23.12.1996)
Gródek (ryc. 125-127) położony jest w kotlinie jeziora 

Limajno, zaraz przy jego zachodnim brzegu. teren wokół 
jest pofałdowany, zbudowany ze żwirów z licznymi utwo-
rami gliniastymi. Obiekt od północy i zachodu otoczony 
jest podmokłymi łąkami. Grodzisko ma kształt wydłużonej 
elipsy o wymiarach przy podstawie ok. 27 x 18 m, z kulmi-
nacją w części południowej o wymiarach 13 x 8 m. Jego 
wysokość w najwyższym miejscu sięga ok. 10 m. Brak jest 
śladów fosy bądź wałów. Grodzisko jest prawdopodobnie 
lekko zdeformowane, strome stoki ulegają erozji.

Grodzisko znane jest przynajmniej od początku XX 
w., pojawia się w pracach Emila Hollacka391 i Hansa Cro-
mego392. Obiekt został uwzględniony w pracy Marzeny 
Pollakówny393, a także na Mapie grodzisk w Polsce394. 
Stanowisko było badane powierzchniowo przez dariusza 
Członkowskiego w 1969 r.395 oraz w ramach AZP w 1989 
lub 1990 r. przez Mirosława Hofmanna396.

Grodzisko nie było badane wykopaliskowo. Członkow-
ski nie stwierdził istnienia warstwy kulturowej, nie udało 

389  Achremczyk 2006: 34.
390  Jerzy Sikorski interpretuje datę jako 20 grudnia 1314 r. porów-
naj: Sikorski 2006: 50.
391  Hollack 1908: 186.
392  Crome 1937: 107.
393  Pollakówna 1953: 158. (jako Wilki).
394  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 44, 54, II H 12.
395  Członkowski 1969.
396  Hofmann 1990.
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Ryc. 125. Swobodna, st. 3. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 125. Swobodna, site 3. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 126. Swobodna, st. 3. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 126. Swobodna, site 3. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 127. Swobodna, st. 3 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 127. Swobodna, site 3 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

mu się również pozyskać materiału zabytkowego. Hof-
mann również nie natraił na zabytki.

Brak jest źródeł historycznych dotyczących tego obiek-
tu. Grodzisko występuje także pod nazwą dawnego ma-
jątku Wilki (niem. Wölken).

Bibliografia: Hollack 1908: 186; Crome 1937: 107; 
Pollakówna 1953: 158; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 
1964: 44, 54, II H 12; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Ar-
chiwum działu Archeologii MWiM.

47. Śpiglówka, gm. reszel, pow. kętrzyński, st. 1
Obszar AZP: 20-68 (3)
Numer w rejestrze zabytków: C-243 (15.06.1998)
Gródek (ryc. 128-129) położony jest na skraju doliny 

rzeki dajny, po jej wschodniej stronie, pomiędzy jeziorami 
Kiersztanowskim a Śpigiel. Obiekt ma kształt ściętego stoż-
ka o średnicy podstawy ok. 25 m, zaś górnej plaformy ok. 
6 m i wysokości ok. 4 m. Nasyp zbudowany jest z utwo-
rów gliniastych. Na plateau znajduje się wkop, być może 
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ślad po działalności detektorystów. Od strony północnej 
zachowały się prawdopodobnie pozostałości fosy i wału.

Grodzisko znane było przynajmniej od początku XX w., 
pojawia się w pracach Emila Hollacka397 i Hansa Cromego398. 
Weryikowane było przez Jerzego Antoniewicza w 1949 r.399, 
później w 1982 r. w ramach AZP powierzchniowo badali je 
Zdzisław Skrok i tomasz Wilde400. W 1997 r. miała miejsce 
kolejna weryikacja przez Leszka Kajzera i Annę Marciniak-
-Kajzer, podczas której wykonano wiercenia401.

397  Hollack 1908: 154.
398  Crome 1937: 111, 1940: 124.
399  Podpis pod planem sytuacyjnym kopca znajdującym się 
w Archiwum działu Archeologii MWiM (jako Szpigiel).
400  Archiwum WUOZ w Olsztynie, teczka AZP 20-68.
401  Marciniak-Kajzer 2001: 160.

Na grodzisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych. Podczas badań powierzchniowych nie znaleziono 
materiału zabytkowego. Marciniak-Kajzer nie stwierdziła 
obecności warstwy kulturowej na stanowisku, nie od-
nalazła również materiału zabytkowego. robert Klimek 
przypuszcza, że gródek pochodzi z okresu krzyżackiego 
i prawdopodobnie pełnił funkcję strażnicy przy brodzie402.

W źródłach historycznych po raz pierwszy Śpigiel po-
jawia się w rejestrze czynszowym z 1422 r.403. Grodzisko 
występuje także pod nazwą Śpigiel bądź Szpigiel.

Bibliografia: Hollack 1908: 154; Crome 1937: 111, 
1940: 124; töppen 1998: 116; Marciniak-Kajzer 2001: 
160; Klimek 2007: 173-175; Archiwum WUOZ w Olszty-
nie; Archiwum działu Archeologii MWiM.

402  Klimek 2007: 175.
403  töppen 1998: 116.

Ryc. 128. Śpiglówka, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 128. Śpiglówka, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 129. Śpiglówka, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 129. Śpiglówka, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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48. Wandajny, gm. Korsze, pow. kętrzyński, st. 1
Obszar AZP: 16-67(10)
Numer w rejestrze zabytków: -
Grodzisko (ryc. 130-132) znajduje się na wzgórzu 

morenowym zwanym „Lisie Jamy”, ok. 700 m na pół-
nocny-wschód od Wandajn i ok. 300 m na wschód od 
niewielkiego cieku wodnego. Obiekt ma formę stożka 
o podstawie elipsy, lekko wydłużonej po osi północ-po-
łudnie, o wymiarach podstawy ok. 34 x 45 m, a plateau 
12 x 15 m i wysokości ok. 5 m. Powierzchnia gródka jest 

zniszczona w wyniku prac fortyikacyjnych z okresu II woj-
ny światowej. Prawdopodobnie majdan był obwałowany, 
brak jest natomiast śladów fosy. Na południe od grodzi-
ska, w odległości ok. 15 m, znajduje się drugi kopiec. 
Ma kształt stożka na planie elipsy rozciągniętej po linii 
wschód-zachód. Wymiary podstawy wynoszą ok. 45 x 30 
m, a górna plaforma ma średnicę ok. 10 m. Obydwa kop-
ce są połączone ze sobą groblą404. Grodzisko otoczone 
jest podmokłymi terenami od północy i wschodu.

404  Wszystkie opisy tego stanowiska skupiają się na północnym 
kopcu, czasem tylko wspominając o istnieniu drugiego. Obecność 

Ryc. 130. Wandajny, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 130. Wandajny, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 131. Wandajny, st. 1. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 131. Wandajny, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 132. Wandajny, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 132. Wandajny, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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Gródek znany przynajmniej od początku XX w., poja-
wia się w zestawieniach stanowisk Hollacka405 i Crome-
go406. Grodzisko było weryikowane po wojnie407. Obiekt 
uwzględnia Mapa grodzisk w Polsce408. W 2001 r. bada-
nia powierzchniowe w ramach AZP przeprowadził Piotr 
Górny409.

Na stanowisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych. Podczas powojennej weryfikacji nie stwierdzo-
no istnienia warstwy kulturowej, nie udało się również 
pozyskać materiału zabytkowego. Jedynie w domnie-
manym wale natraiono na kamienie. Prawdopodobnie 
jest to forma naturalna o charakterze drumlinowym, ale 
bez przeprowadzenia przynajmniej badań sondażowych, 
a najlepiej geologicznych, nie można tego z pewnością 
stwierdzić.

Wieś powstała prawdopodobnie pod koniec XIV w., 
pierwsza wzmianka na jej temat pochodzi z 1418 r. Na-
zwa miejscowości pochodzi od pruskiego imienia Wande, 
być może pierwszego właściciela, który otrzymał Wandaj-
ny jako dobro rycerskie na prawie pruskim410.

Bibliograia: Hollack 1908: 176; Crome 1937: 111; An-
toniewicz i Wartołowska (red.): 45, 50, I I 25; Górny 2001; 
Korowaj 2007: 170-171; Archiwum WUOZ w Olsztynie; 
Archiwum działu Archeologii MWiM.

49. Wilczyny, gm. Srokowo, pow. kętrzyński, st. 1
Obszar AZP: 14-70 (4)
Numer w rejestrze zabytków: C-117
Gródek (ryc. 133-134) zlokalizowany jest na krawędzi 

wzniesienia morenowego nad doliną rzeki Omet, na jej 
południowym brzegu, ok. 100 m na zachód od wsi Wil-
czyny. Obiekt ma kształt ściętego stożka o nieregularnym 
kształcie zbliżonym do trapezu. Wymiary jego podsta-
wy to ok. 30 x 30 x 25 x 20 m, zaś górnej plaformy ok. 
20 x 20 x 20 x 15 m, jego wysokość sięga ok. 6 m. Lekko 
zdeformowany, otoczony jest fosą od strony wschodniej 
i południowej.

Grodzisko znane przynajmniej od początku XX w., 
wzmiankowane jest w pracach Emila Hollacka411 i Hansa 

Cromego412. Obiekt uwzględnia Mapa grodzisk w Pol-
sce413. Zweryikowane w 1971 r. przez Łucję Okulicz414, 
było również badane powierzchniowo w r. 1976 przez 
Wojciecha Piotrowskiego415. Kolejne badania powierzch-

łączącej oba kopce grobli świadczyłaby, że tworzą one jeden 
kompleks.
405  Hollack 1908: 176.
406  Crome 1937: 111.
407  Informacja pochodzi z karty stanowiska znajdującej się 
w Archiwum działu Archeologii MWiM; brak jest informacji o autorze 
i czasie wykonania.
408  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 45, 50, II 25.
409  Górny 2001.
410  Korowaj 2007: 170.
411  Hollack 1908:186.
412  Crome 1937: 111.
413  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 45, 50, I I 13.
414  Okulicz 1972:245.
415  Piotrowski 1976.

niowe miały miejsce w 2001 r. w ramach AZP, pod kie-
rownictwem Zbigniewa Kobylińskiego416.

Na grodzisku nie prowadzono badań wykopalisko-
wych. Podczas badań powierzchniowych odkryto frag-
menty ceramiki datowane na wczesną epokę żelaza 
oraz wczesne i późne średniowiecze oraz fragmenty 
polepy. W najbliższym otoczeniu obiektu odkryto śla-
dy osadnictwa z tych okresów. Chronologia stanowiska 
nie jest łatwa do ustalenia bez przeprowadzenia badań 
wykopaliskowych. Badacze niemieccy łączyli je z póź-
nym średniowieczem i obecnością Krzyżaków, Okulicz 
określiła jego chronologię na wczesną epokę żelaza, zaś 
Piotrowski ogólnie na średniowiecze. Być może ceramika 
z wczesnej epoki żelaza pojawiła się tutaj na złożu wtór-
nym przy sypaniu stożka. Obecność dużej ilości polepy 
mogłaby świadczyć o istnieniu na kopcu konstrukcji sza-
chulcowej.

Wieś Wilczyny została założona w 1403 r. na 54 łanach 
jako wieś czynszowa417.

Bibliografia: Hollack 1908: 186; Crome 1937: 111; 
Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 45, 50, I I 13; 
Okulicz 1972: 245; Piotrowski 1976; Swat 1978: 238; 
Mazurowski, Nowakowski i Waluś 2000: 282; Kucharska 
2001b; Archwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu 
Archeologii MWiM.

50. Wrony, gm. Giżycko, pow. giżycki, st.1/2
Obszar AZP: 18-73 (68/38)
Numer w rejestrze zabytków: C-252 (19.06.1999)
Gródek (ryc. 135-138) położony jest na przesmyku 

pomiędzy jeziorami tajty a Kisajno, u nasady Półwyspu 
Mały Ostrów. Obiekt figurujący w rejestrze zabytków 
(st. 1/68) ma kształt stożka o średnicy podstawy ok. 35 
m, a plateau ok. 10 m i wysokości ok. 6 m w stosunku 
do poziomu jeziora. Szczyt grodziska jest zdeformowany 
nieregularnym wkopem, prawdopodobnie pozostałością 
z czasów II wojny światowej. Stok od strony jeziora został 
zdeformowany prawdopodobnie w wyniku erozji. drugi 
obiekt, wskazywany przez autorów badań AZP (st. 2/38), 
ma nieregularny kształt, wymiary podstawy to ok. 60 x 50 
m, a plateau ok. 45 x 40 m. Jego wysokość dochodzi do 
ok. 1,5 m od strony zachodniej. Grodzisko jest bardzo 
mocno zniszczone, dodatkowo wokół majdanu istnieje 
obecnie zabudowa ośrodka jachtowego.

Grodzisko znane było już Józefowi Narońskiemu, któ-
ry oznaczył je na mapie w XVII w. Wzmiankowane było 
przez niemieckich badaczy z końca XIX i początku XX w., 
m. in. Adolfa Boettichera418, Maxa toeppena419, Emila 
Hollacka420 i Hansa Cromego421. Obiekt był weryikowa-
ny w 1949 r. przez Jerzego Antoniewicza422. Grodzisko 

416  Kucharska 2001b.
417  Swat 1978: 238.
418  Boeicher 1896: 5, 58.
419  töppen 1998: 67.
420  Hollack 1908:52.
421  Crome 1937:118, 1939: 288.
422  Karczewski 1997.
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Ryc. 133. Wilczyny, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 133. Wilczyny, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 134. Wilczyny, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 134. Wilczyny, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

uwzględnia praca Aleksandra Kamińskiego423, a także 
Mapa grodzisk w Polsce424. W r. 1997 została przepro-
wadzona kolejna weryfikacja terenowa przez Grze-
gorza Białuńskiego i Jerzego Łapo425, a także badania 
powierzchniowe w ramach AZP prowadzone przez Ma-
cieja Karczewskiego426. Kolejną weryikację przeprowadził 
w 2001 r. Leszek Godzieba427.

Badacze niemieccy oraz Antoniewicz za grodzisko 
uznawali wzgórze zwane Starym Zamkiem, położone bez-

423  tam podana pozostała literatura przedwojenna: Kamiński 1956: 
214, 241, 260.
424  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 40, 50, I I H. (jako Piękna 
Góra).
425  Łapo 1997.
426  Karczewski 1997.
427  Godzieba 2001.

pośrednio na północ od drogi (st. 2/38). töppen twierdził, 
że „podczas wyrównywania terenu miano odkryć tu daw-
ne przejścia i różnorodne starożytności”428. Antoniewicz 
zwrócił uwagę, że jest ono bardzo zniszczone i nie znalazł 
na nim śladów osadnictwa. Pierwotnie posiadało wał, 
którego wysokość według kapitana Wulfa miała wynosić 
10-15 stóp429. Białuński i Łapo nie znajdując śladów osad-
nictwa na Starym Zamku, wskazali niewielkie wzniesienie 
leżące nad samym brzegiem jeziora Kisajno jako bardziej 
prawdopodobną lokalizację (st. 1/68). W tym miejscu po-
jawia się pewien problem. Białuński i Łapo wspominają 
o splantowanym wzgórzu, które odpowiadałoby st. 2/38 
i dwóch wzniesieniach, na których mieli by odkryć mate-

428  töppen 1998: 67.
429  Kamiński 1956: 214.
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Ryc. 135. Wrony, st. 1/2. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 135. Wrony, site 1/2. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 136. Wrony, st. 1/2. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 136. Wrony, site 1/2. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 137. Wrony, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 137. Wrony, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

Ryc. 138. Wrony, st. 2 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 138. Wrony, site 2 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)



374 ARcHAEoloGIcA HErEdItAS • 7

Jacek Radkowski i Jacek Wysocki

riał zabytkowy. Na tym terenie istnieje tylko jedno wznie-
sienie (st. 1/68), które dodatkowo odpowiada opisowi 
mniejszego z dwóch opisanych pagórków. Odkryto na 
nim dużą ilość polepy i kości zwierzęcych, a także frag-
ment zdobionego siwaka. Na drugim wzgórzu odkryto ce-
ramikę późnośredniowieczną i nowożytną, bryłki polepy 
oraz fragment dachówki. Podczas badań AZP uznano, iż 
pierwsze wzniesienie jest nowym stanowiskiem i ozna-
czono je jako osadę z numer stanowiska 2/68430. Nie na-
traiwszy najprawdopodobniej na drugie wzgórze uznano, 
iż opis odnosi się do pierwotnej lokalizacji grodziska (st. 
2/38), tą samą interpretację przyjął później Godzieba. do 
tego dochodzą również problemy z nazewnictwem, oby-
dwa stanowiska występują pod nazwą Wrony lub Pięk-
na Góra. Bez przeprowadzenia badań wykopaliskowych 
nie można rozstrzygnąć, które stanowisko faktycznie jest 
grodziskiem, a nawet to może nie przynieść rezultatu, ze 
względu na bardzo zły stan zachowania st. 2/38.

Chronologię obu stanowisk określono na późne śre-
dniowiecze i okres nowożytny. Łapo interpretuje to sta-
nowisko jako pierwszą lokalizację „zamku” krzyżackiego 
w Giżycku z I połowy XIV w.

Bibliograia: Boeicher 1896: 5, 58; Hollack 1908: 94; 
Crome 1937: 118, 1939: 288; Kamiński 1956: 214, 241, 
260; Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 40, 50, I I 44; 
Karczewski 1997; Łapo 1997; töppen 1998: 67; Godzieba 
2001; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum delega-
tury WUOZ w Ełku; Archiwum działu Archeologii MWiM.

51. Wyszembork, gm. Mrągowo, pow. mrągowski, st. 1
Obszar AZP: 21-69 (3)
Numer w rejestrze zabytków: C-024 (29.07.1949)
Grodzisko (ryc. 139-140) jest zlokalizowane na prze-

smyku (niegdysiejszej wyspie) na jeziorze Salęt, blisko 
jego wschodniego brzegu. Obiekt ma formę ściętego 
stożka o kształcie zbliżonym do prostokąta, o wymiarach 
podstawy ok. 32 x 25 m, a plateau ok. 15 x 11 m i wyso-
kości ok. 3 m. Majdan grodziska jest zagłębiony w części 
centralnej. Brak jest śladów fosy.

Grodzisko było znane XIX-wiecznym badaczom, ale 
pojawiają się jedynie drobne wzmianki na jego temat431. 
Wyszembork występuje również w późniejszych publi-
kacjach Maxa toeppena432, Emila Hollacka433 i Hansa 

Cromego434. Gródek był weryfikowany przez Jerzego 
Antoniewicza w 1949 r.435 oraz Mirosława Hoffmanna 
w 1984 r.436 Obiekt uwzględnia Mapa grodzisk w Pol-
sce437. W latach 1985-1987 na stanowisku prowadzono 

430  Później, prawdopodobnie przy wpisie do rejestru zabytków, 
zamieniono numery obu stanowisk.
431  Starsza literatura: patrz karta stanowiska znajdująca się 
w Archiwum działu Archeologii MWiM w Olsztynie.
432  toeppen 1998: 69.
433  Hollack 1908: 176.
434  Crome 1937: 122, 1940: 138.
435  Antoniewicz 1950: 63-64.
436  Hofmann 1984b.
437  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 46, 55, II I 10.

badania wykopaliskowe pod kierunkiem Andrzeja Nowa-
kowskiego438. Jesienią 1996 r. i wiosną 1997 r. badania 
powierzchniowe w ramach AZP prowadził Paweł Szy-
mański439.

Antoniewicz podczas weryikacji stanowiska natraił 
u podnóża kopca na fragmenty ceramiki średniowiecz-
nej oraz węgle drzewne, stwierdził także obecność XIX-
-wiecznego wkopu. Na grodzisku prowadzono prace 
wykopaliskowe w latach 1985-1987. W trakcie dwóch 
pierwszych sezonów badań założono 3 wykopy ukła-
dające się w linii od środka obiektu do jego krawędzi. 
Nasyp zbudowany jest z żółto-brunatnej gliny, podczas 
jej eksploracji na koronie nasypu natraiono na 2-3 cm 
warstwę spalonego drewna, interpretowaną jako pozo-
stałość konstrukcji przekładkowej. W wykopach odkryto 
przemieszany materiał ceramiczny z okresu wpływów 
rzymskich, późnego średniowiecza oraz nowożytny, kil-
ka fragmentów cegieł oraz bryłki polepy. Przemiesza-
nie materiału wynikało z istnienia wkopu zajmującego 
większość powierzchni wykopu II. Ze względu na brak 
potwierdzenia średniowiecznego pochodzenia obiektu, 
uznano za prawdopodobne, iż jest to kurhan i zmienio-
no metodę eksploracji. W trzecim sezonie badaniami 
objęto całą ćwiartkę południowo-zachodnią obiek-
tu. Na koronie wału ponownie natraiono na skupiska 
spalonego drewna, prawdopodobnie są to pozostało-
ści drewnianej konstrukcji z elementami pionowymi. 
W warstwie zalegającej bezpośrednio nad próchnicą 
pierwotną natraiono na bierwiono z równoległymi na-
cięciami po obu jego bokach. Na tym poziomie odkryto 
również owalną jamę o regularnym kształcie, której wy-
pełnisko stanowiły węgle drzewne, przepalone kamienie 
oraz ceramika z okresu wpływów rzymskich. Obecność 
tego obiektu i ceramiki z okresu wpływów rzymskich 
świadczy o tym, że stożek usypano na terenie osady 
z tego okresu, której część była już badana w latach 40. 
i 70. Przeprowadzone badania nie pozwoliły określić 
chronologii tego stanowiska i pełnionej przez nie funk-
cji. Odpowiedź mogłaby dać analiza radiowęglowa od-
krytego bierwiona lub pozostałości konstrukcji na wale. 
W dokumentacji znajduje się adnotacja, że takie próbki 
pobrano, brak jest natomiast wyników analizy, o ile zo-
stała przeprowadzona.

Najwcześniejsza wzmianka w źródłach historycznych 
pochodzi z r. 1376, kiedy to wielki mistrz Winrich von 
Kniprode nadał cztery 10-włókowe dobra w Wyszem-
borku440.

Bibliografia: Hollack 1908: 176; Crome 1937: 122; 
1940: 138; Antoniewicz 1950: 63-64; Antoniewicz i War-
tołowska (red.) 1964: 46, 55, II I 10; Hofmann 1984b; 
Nowakowski 1985, 1986, 1987; töppen 1998:69, 116-
117; Archiwum WUOZ w Olsztynie; Archiwum działu 
Archeologii MWiM.

438  Nowakowski 1985, 1986, 1987.
439  Szymański 1997.
440  töppen 1998: 116-117.
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Ryc. 139. Wyszembork, st. 1. Lokalizacja grodziska na 
mapie w skali 1:25000
Fig. 139. Wyszembork, site 1. Location of the stronghold 
on a 1:25,000 map

Ryc. 140. Wyszembork, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 140. Wyszembork, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)

52. Zimnochy, gm. Godkowo, pow. elbląski, st. 2
Obszar AZP: 19-56 (56)
Numer w rejestrze zabytków: -
Grodzisko (ryc. 141-143) położone jest ok. 1,5 km na 

południowych wschód od wsi, na cyplu wysoczyzny wci-
nającym się w jar, którym płynie rzeczka Wąska. Obiekt 
został prawdopodobnie mocno zniwelowany i ma obecnie 
postać niewielkiej okrągłej plaformy wyniesionej ok. 2 m 
ponad okoliczny teren. Pierwotnie miało najprawdopo-
dobniej formę ściętego stożka o średnicy podstawy ok. 40 
m i plateau ok. 26 m. Obiekt otoczony był fosą i wałem do-
okolnym, których relikty są jeszcze zauważalne w terenie.

Grodzisko nie jest znane z wcześniejszej literatury, zo-
stało zlokalizowane podczas badań weryikacyjnych poprze-
dzających badania wykopaliskowe w ramach projektu NPrH 

Katalog Grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Poge-
zania i Warmia. Badania wykopaliskowe przeprowadzone 
w ramach tego projektu miały miejsce w 2015 roku441.

Podczas badań założono na grodzisku dwa wykopy 
o łącznej powierzchni 44 m2. Pierwszy umiejscowiono 
tak by obejmował wał i strefę przywałową na majdanie, 
drugi umiejscowiono w taki sposób by obejmował wał 
oraz fosę. Odkryto warstwy kulturowe zawierające drob-
ne kamienie i węgle drzewne. Natraiono także na cera-
mikę datowaną na XIII-XIV w. Na stoku wału natraiono 
na kamienną konstrukcję z warstwami polepy, na dnie 
tej konstrukcji natraiono na warstwę wapna. Obiekt ten 
jest interpretowany jako średniowieczny wapiennik. Pod 
nim natraiono na fragmenty drewnianej konstrukcji, któ-

441  rabiega 2016.
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Ryc. 141. Zimnochy, st. 2. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 141. Zimnochy, site 2. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 142. Zimnochy, st.2. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 142. Zimnochy, site 2. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 143. Zimnochy, st.2 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Wysocki)
Fig. 143. Zimnochy, site 2 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Wysocki)

rym towarzyszyły mocno zniszczone fragmenty ceramiki 
starożytnej. Na grodzisku odkryto łącznie 23 fragmenty 
ceramiki i jeden przedmiot żelazny.

Zimnochy były pierwotnie pruską wsią czynszową. 
Pierwsza wzmianka na ich temat pojawia się w 1378 r., 
a w 1380 r. komtur elbląski Ulrich Fricke nadał dwa łany 
ziemi dwóm braciom z Zimnochów442.

Bibliograia: Słodownik 2006; rabiega 2016.

442  Słodownik 2006.

53. Zyndaki, gm. Sorkwity, pow. mrągowski, st. 1
Obszar AZP: 21-68 (4)
Numer w rejestrze zabytków: C-021 (29.06.1949)
Stanowisko (ryc. 144-146) położone jest jest na zachód 

od przesmyku pomiędzy jeziorami Zyndackim a Warpuń-
skim, u jego nasady. Grodzisko jest prawie całkowicie 
zniszczone prawdopodobnie przez pierwsze amatorskie 
badania wykopaliskowe, ale przede wszystkim w wyniku 
późniejszego wybierania żwiru. Obiekt pierwotnie miał 
prawdopodobnie kształt stożka o średnicy ok. 28 m.
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Obiekt w Zyndakach znany był już w XVIII w., wtedy 
też przeprowadzono na nim pierwsze amatorskie bada-
nia, którymi kierował proboszcz Sorkwit Johann riedel. 
Wspomina o tym Max töppen cytując Chrisiana Fridri-
cha Reuscha443. Grodzisko obecne jest również w pracach 
Emila Hollacka444 i Hansa Cromego445. W 1930 r. badania 
ratownicze na niszczonym stanowisku przeprowadził Carl 

443  töppen 1998: 69.
444  Hollacka 1908: 152-153.
445  Crome 1937: 122, 1940: 123-124.

Engel446. Po wojnie gródek był weryikowany przez An-
toniewicza w 1949 r.447, w 1974 r. przez danutę Lempkę, 
ryszarda Mazurowskiego i Adama Walusia448 oraz przez 
Izabelę Mirkowską w 1997 r.449 Grodzisko uwzględnia 
także Mapa grodzisk w Polsce450. W 2007 r. prowadzono 
badania powierzchniowe w ramach AZP pod kierunkiem 

446  Engel 1931: 11, za wypisem z literatury znajdującym się 
w Archiwum działu Archeologii MWiM.
447  Antoniewicz 1950: 64.
448  Lempka, Mazurowski i Waluś 2000: 276.
449  Notatka w Archiwum działu Archeologii MWiM, teczka Zyndaki.
450  Antoniewicz i Wartołowska (red.) 1964: 47, 55, II I 3.

Ryc. 144. Zyndaki, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie 
w skali 1:25000
Fig. 144. Zyndaki, site 1. Location of the stronghold on 
a 1:25,000 map

Ryc. 145. Zyndaki, st. 1. Numeryczny model terenu (źró-
dło: geoportal.nid.pl/nid/)
Fig. 145. Zyndaki, site 1. Digital terrain model (source: 
https://geoportal.nid.pl/nid/)

Ryc. 146. Zyndaki, st. 1 – stan wiosną 2016 roku (fot. J. Radkowski)
Fig. 146. Zyndaki, site 1 – the state in the Spring of 2016 (photo by J. Radkowski)
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Introducion to the quesion of the mote-type strongholds from the area of the Medieval 
state of the Teutonic Order, located in the Warmian-Masurian Province

Summary

the mote-type strongholds are a form of Medieval foriied 
setlements, occurring in almost all of Europe. Structures of this 
type appeared in the 10th cent. in France, and more speciically 
in Normandy. From that area they spread across the coninent 
during the eleventh cent. and reached the territory of the Holy 
roman Empire, and also - thanks to William the Conqueror - of 
the Briish Isles, as shown in the Bayeux tapestry.

In the former East Prussia research of the enclosed setle-
ments began in the late nineteenth century, but then nobody 
paid much atenion to objects of mote-type, treaing them 
just like other defense sites. 

research of the mote-type strongholds in the Polish soil 
started in the early 1960s. In the early 1970s research of the 
Medieval knights’ seats has been intensiied throughout almost 
the enire country, including to a very limited extent also the 
former Prussian territory.

this paper deals with the mote-type strongholds located 
in the area of today’s Warmian-Masurian Province. these 
areas during the period of funcioning of these foriicaions 
belonged to the state of the teutonic Order, and partly were 
subject to the power of the bishop and the Chapter of Warmia.

the term “mote-type stronghold “ originally referred ex-
clusively to the foriicaions, which had the form of a small 
truncated cone. With the development of research on this 
category of archaeological sites the assemblage of designates 
of the term widened by the sites which were surrounded by 
a moat, someimes located on a promontory, and even pro-
vided with surrounding rampart. the discussion coninues also 
on the funcional diversity of these sites. to this category both 
typically military sites are included (defensive towers, stands 
of observaion and signaling), and those of residenial or even 
economic funcions, combined with defense values.

No systemaic study of this category of archaeological sites 
in the territory of the former state of the teutonic Knights was 
conducted, with the excepion of the area of Culmland (Ziemia 
Chełmińska), where such research was conducted by the toruń 
University. 

Excavaions of the mote-type sites were undertaken spo-
radically, usually under wider regional research projects. In the 
1970s during the project of the Grunwald Expediion such a site 
was excavated at dąbrówno. Strongholds at Wyszemborku and 
at Boże were excavated as part of a comprehensive research 
of archaeological sites in the area of Szestno in the1980s by 
the expediion from the University of Warsaw, and research of 
strongholds around Sorkwity and Mrągowo, and in the region 
of Narzym were undertaken at the end of the twenieth cen-
tury by archaeologists from the University of Łódź. recent stud-
ies of several sites of this type from the Iława Lake district were 
conducted by the Cardinal Stefan Wyszyński University in War-

saw as part of a wider project of the Naional Programme for 
development of Humaniies named Catalogue of strongholds 
of Warmia and Masuria led by Professor Zbigniew Kobyliński.

For the purposes of this study, an analysis of strongholds 
from the area of former East Prussia has been conducted, and 
the group of sites that meet the criteria laid down by Krause 
has been isolated: 
• typical mote-type strongholds with an ariicial mound 

in the shape of a cone with a defensive tower at the top;
• mote-type strongholds using natural elevaions, some-

imes also ariicially addiionally elevated and cut of from 
the rest of the area by a moat;

• small ring-shaped forts with a tower or without it, sur-
rounded by - in addiion to the rampart - oten a moat or 
palisade.

53 sites have been subjected to further analysis. Of these, 
twenty were built in the Late Middle Ages, and eleven are Early 
Medieval. Only the stronghold at Boże, site 1 ceased to be used 
already in the Prussian period, the other, probably ater various 
transformaions, were also used during the teutonic Knights 
period. the remaining twenty two sites have an uncertain or 
indeinite chronology.

Locaions of the mote-type strongholds form three zones 
within the province, arranged along a line north-west - south-
east. the first of these is in its south-western part, and its 
border is the valley of the Pasłęka river (12 strongholds). the 
second area is in the central part of the province and focuses 
on the areas between the surroundings of the lakes Limajno 
and Ukiel, and Barczewo (7 strongholds). the third zone in-
cludes the northern areas of the province, reaching towards 
the south-east the vicinity of ryn (29 strongholds). 

the discussed type of strongholds can be divided into two 
categories in terms of their physiography. the first group in-
cludes the strongholds situated on the uplands, mostly at their 
edges (33 strongholds). the second group includes sites located 
in lowlands, mostly in river valleys and in lake basins (20 strong-
holds).

Seventeen of these strongholds were excavated, and the 
next nine were surveyed with the use of test trenches. this 
allowed the disclosure of relics of circular defensive structures 
in six sites. these were the remains of the construcion of ram-
parts and wooden palisades, and at dąbrówno (site 2) founda-
ions of stone wall were discovered. At thirteen sites relics of 
buildings were found. In six cases these were foundaions or 
traces of them; at ive sites stone pavements were discovered, 
and the remaining traces were the postholes, the remains of 
wooden structures of unspeciied nature, and movable material 
in the form of bricks, pieces of roof iles, pieces of mortar and 
daub, or stones.
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the funcion of the discussed strongholds in most cases is 
diicult to resolve. Only the excavated sites provide enough 
data to attempt any interpretation. In some cases historical 
sources are helpful. At Susz (site 1) the stronghold is a relic of 
the oicial seat of the Warmia Chapter; at Kiwity (site 1), the 
stronghold would be a refuge for the villagers, described in the 
locaion document. the stronghold at równina dolna (site 1) is 
interpreted as a teutonic Knights castle Wisenburg, based on 
the descripion of Peter of duisburg, although not all research-
ers share this view. Similarly, the stronghold at Sątoczno is part 
of a larger castle complex of the teutonic Knights, which even 
for a short ime was the seat of the Commandery. the strong-
hold at dąbrówno (site 2) due to its locaion in the vicinity of 
the city is interpreted as a relic of the oice of the prosecu-
tor’s or the mayor’s of the teutonic Knights, but in historical 
sources only its destrucion conirmed along with the town, 
shortly before the Batle of Grunwald. In other cases, the writ-
ten sources do not refer to the stronghold itself, but only to 
the owners, to whom the surrounding lands belonged. the 
stronghold at durąg (site 1) - interpreted as the seat of a knight 
- is not menioned in historical sources, but it can be ideni-
ied with a knight Konrad, who appears in the document from 
1328. the stronghold at Narzym (site 1) certainly was a private 
seat which, when converted into the more stately castle, sur-
vived unil the sixteenth century. Its irst owner was Menczel 
(Menczelinus), which occurs in the document from 1371. the 
stronghold at Boże (site 9) is interpreted as knight’s seat and 
can be connected with the reimann brothers, who received 
the land in 1369.

In other cases, there is no mention in historical sources, 
which could refer in any way to these strongholds. the strong-
hold on the island at Iława (site 33) could serve as guarding 
stand of the teutonic Knights or as an administraive center, 

later transferred to the area of the town. the stronghold at 
Mozgowo (site 1) is interpreted as a knight seat, but nothing is 
known about its owner. the stronghold at Boże (site 1) is also 
interpreted as a knight seat, although no relics of any residen-
ial buildings were discovered there.

In some cases the funcion of the stronghold can be inferred 
from its locaion. this probably is the case with strongholds 
located on passes between lakes (e.g.,: Wyszembork, site 1, 
Zyndaki, site 1, and perhaps Notyst Mały, site 1), which could 
serve as observaion points or watchtowers. Similarly is inter-
preted the stronghold at Grabin (site 1), considered a watch-
tower controlling the trail along the Grabiczek river. 

Serious problems in interpretation are created by the 
strongholds where no relics of buildings were revealed, and a 
thin occupaion layer exclude rather their permanent use. to 
this group belong strongholds at Laseczno Małe (site 1) and 
rydwągi (site 1). the irst of these is interpreted as a sentry 
or observaion mound, in the case of the second site no inter-
pretaion is ofered by the authors of the ieldwork. A problem 
with the deiniion of the funcions occurs also in the case of 
stronghold at Zimnochy (site 1), where only a lime kiln was dis-
covered. 

In the region of Warmia and Masuria in the Middle Ages 
there were three categories of owners: the teutonic Knights, 
the bishops and the Warmia Chapter, and the individual 
knights, and ideniicaion of the owner of the stronghold can 
help to determine its funcion. It is therefore necessary to un-
dertake detailed historical studies, as well as to make detailed 
ieldwork and mapping of the archival cartographic sources and 
contemporary aerophotographic images and results of aerial 
laser scanning of the terrain. 

translated by Zbigniew Kobyliński
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