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Grodzisko, występujące w literaturze również pod na-
zwami miejscowości Silma i Łanioch, a nawet sporadycz-
nie Stradomno1, położone jest na półwyspie jeziora Silm, 
oblanym od wschodu, południa i zachodu jego wodami 
(ryc. 1-2). W tradycji lokalnej obiekt ten znany jest jako 

Schwedenschanze, Kesselberg lub Poganek czy Poganka2. 

Obiekt zbudowano na naturalnym piaszczystym wznie-
sieniu. Od strony jeziora wysokość nasypu wynosi oko-
ło 25 m, a od strony lądu około 12 m. Owalny majdan, 
o wymiarach 36 x 92 m, tworzy nieckę (część centralna 
jest najbardziej zagłębiona). Wał otaczający majdan się-
ga 3-6 m ponad poziom wysoczyzny. Fosa znajduje się 
po północnej stronie grodziska (ryc. 3-6).

Grodzisko zaznaczone jest już na mapie S. Suchodolca 
z około 1705 roku3. Podlegało ono już kilkukrotnym ba-

1 Zob. Łapo 2009: 249 i 275.
2 Töppen 1876: 135-141; zob. też np. Szczepański 2007: 34; Łasiński 

2010: 53.
3 Amter Dt Eylau, Gilgenburg, Marienwerder, Osterode, Riesenburg 

daniom w przeszłości. W okresie przedwojennym4 prace 
wykopaliskowe prowadził tu przed 1876 rokiem Abraham 
Lissauer5, a w 1908 roku Paul Kumm6. Podczas pierwszych 
badań wewnątrz wału odkryto jakoby na kamiennym bru-
ku naczynie zawierające ludzką czaszkę, obok licznych 

węgli i fragmentów ceramiki, a podczas prowadzonych 
w 1908 roku wykopalisk w południowej części grodziska 
odsłonięto skupiska kamieni (w tym także układających 
się w okrąg) oraz otoczone kamieniami palenisko. W po-
bliżu, bezpośrednio przy wale, natraiono na spore ilo-
ści węgli (z drzewa bukowego, dębu, sosny i brzozy) oraz 
ludzki szkielet. Pozyskano też znaczne ilości ceramiki, 
szczątki zwierzęce, w tym zęby końskie i srebrny dirham 
wybity w Kuie. Zabytki te do 1944 roku znajdowały się 

und Schönberg 1705.
4 Szerzej na ten temat zob. Szczepański 2013, w niniejszym tomie; 

zob. też Łęga 1930: 557; Hofmann 1999: 14.
5 Lissauer 1876: 2-4.
6 Heym 1933: 57-58.

Zbigniew Kobyliński, Dariusz Wach i Magdalena Rutyna

Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego 
średniowiecza w Kamionce, st. 9, gm. Iława: 

wstępne wyniki badań z 2012 roku
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ArchAeoloGIcA
hereditas 2

Ryc. 1. Kamionka, st. 9. Widok grodziska (pod nazwą Kesselberg) z lat 1912-1922. (Fot. Otto Estner (źródło: www.bildarchiv-ostpreussen.de, nr 29842)

Fig. 1. Kamionka, site 9. The view on the stronghold (named Kesselberg) of 1912-1922. (Photo Otto Estner (source: www.bildarchiv-ostpreussen.de, 

nr 29842)
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w Prussia Museum w Królewcu7. Na północ od grodziska 
odkryto jakoby ślady osady podgrodowej.

W okresie powojennym badania powierzchniowe 
przeprowadzono w 1991 roku, znajdując fragmenty ce-
ramiki datowane jakoby na okres wpływów rzymskich8, 
a następnie badania sondażowe przeprowadził tu w 1997 
roku Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Otworzono trzy niewielkie wykopy son-
dażowe, jeden o wymiarach 2 x 5 m w parii przywałowej 
w północnej części majdanu i dwa w centralnej części 
majdanu o wymiarach 1 x 1 m oraz dokonano wierceń 
geomorfologicznych9. Jak podano w publikacji wyników 
tych badań: „rozpoznano wykopaliskowo tylko niewiel-
ki fragment stratygraii grodziska, uzupełniając badania 
sondażowe odwiertami archeologicznymi. Uzyskano 
w ten sposób wgląd w nawarstwienia kulturowe wałów 

7 Łasiński 2010: 54.
8 Mackiewicz i Skrobot 1991.
9 Chudziak 1997a; Chudziak i Bojarski 1997. W czasie inspekcji Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków w  1997 roku, a następnie 
w latach 2000, 2009 i 2010 stwierdzono niezasypanie dwóch 
mniejszych wykopów w parii centralnej majdanu; Łasiński 2010: 
55. Wykopy te pozostały niezasypane aż do 2012 roku, kiedy to 
stwierdzono, że w wyniku erozji ich ścian bocznych lub dodatko-
wego rozkopania ich przez detektorystów, przerodziły się w duże 
nieregularne jamy.

i majdanu oraz uchwycono po zachodniej stronie maj-
danu przypuszczalne miejsce, gdzie znajdowała się bra-
ma wjazdowa. W miejscu założenia wykopu natraiono 
na warstwy destrukcyjne wału oraz fragment zasypiska 
prawdopodobnie obiektu mieszkalnego. Analiza tych na-
warstwień wskazywała na gwałtowne zniszczenie grodu 
zapewne w toku walk, gdyż w obrębie rumowiska kamien-
nego wału, zawierającego dużą ilość spalenizny i zdefor-
mowanej pod wpływem temperatury ceramiki naczy-
niowej, natraiono również na fragmenty kości ludzkich. 
W tej samej warstwie odkryto żelazny grot strzały z tulej-
ką i zadziorami (duża ilość militariów – m.in. 35 grocików 
strzał – pochodzi z badań XIX-wiecznych). Analiza straty-
graii i odkrytych w wykopie ułamków naczyń dowodzi, że 
mamy do czynienia z jednofazowym założeniem obron-
nym. Najprawdopodobniej zabudowa mieszkalna usytu-
owana była tylko w części N na styku wału z majdanem. 
Od strony W znajdowała się brama wjazdowa. Na podsta-
wie wyników analizy ceramiki naczyniowej czas funkcjo-
nowania grodu przypadałby na koniec XI i początek XII w. 
(faza IIIc/IVa-IVa dla garncarstwa Ziemi Chełmińskiej)” 10.

Celem badań przeprowadzonych w 2012 roku w ra-
mach projektu Narodowego Programu Rozwoju Huma-
nistyki Katalog grodzisk Warmii i Mazur było dokona-

10 Bojarski 1998: 202 oraz ryc. 5-6.

Ryc. 2. Położenie grodziska w Kamionce na mapie niemieckiej wydanej w 1912 roku (oryginalna skala 1:25000)

Fig. 2. The location of the stronghold at Kamionka on a German map issued in 1912 (original scale 1:25000)
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Ryc. 3. Kamionka, st. 9. Plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska (J. Błaszczyk) z zaznaczonymi wykopami z roku 2012.

Fig. 3. Kamionka, site 3. Contour-line map of the stronghold (J. Błaszczyk) with trenches excavated in 2012 marked.
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Ryc. 4. Kamionka, st. 9. Model ukształ-

towania powierzchni grodzi-

ska (oprac. J. Błaszczyk 2012)

Fig. 4. Kamionka, site 9. 3D model of 

the stronghold (elaborated by 

J. Błaszczyk 2012)

Ryc. 5. Kamionka, st. 9. Widok na gro-

dzisko od strony wschodniej 

(fot. Ł. Łasiński 2010)

Fig. 5. Kamionka, site 9. The view on 

the stronghold from the east 

(photo Ł. Łasiński 2010)

Ryc. 6. Kamionka, st. 9. Widok na wały 

i wnętrze grodziska o d stro-

ny północnej (fot. Ł. Łasiński 

2009)

Fig. 6. Kamionka, site 9. The view 

on the rampart and interior 

of the stronghold from the 

north (photo Ł. Łasiński 2009)
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Ryc. 7. Kamionka, st. 9. Widok od 

północy na wnętrze grodzi-

ska z wykopami badawczymi 

z 2012 roku (przekop przez 

wał i strefę przywałową – wy-

kop 1 i wykop na majdanie – 

wykop 2) (fot. Z. Kobyliński)

Fig. 7. Kamionka, site 9. The view 

from the north on the interior 

of the stronghold with archa-

eological trenches excavated 

in 2012 (the crosscut through 

the rampart and area next to 

the rampart – trench 1, and 

the trench in the central part 

of the interior - trench 2) (pho-

to Z. Kobyliński)

Ryc. 8. Kamionka, st. 9. Najniższe 

warstwy nasypu wału, pocho-

dzące z wczesnej epoki żelaza 

(fot. D. Wach)

Fig. 8. Kamionka, site 9. The lowest 

layers of the rampart’s em-

bankment, deposited in the 

Early Iron Age (photo D. Wach)

Ryc. 9. Kamionka, st. 9. Fragmenty 

naczynia kultury kurhanów za-

chodniobałtyjskich w najniż-

szej partii nawarstwień wału 

(fot. D. Wach)

Fig. 9. Kamionka, site 9. Fragments 

of a vessel of West Balt Kurgan 

Culture found in the lowest 

layers of the rampart
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nie weryfikacji tych ustaleń. W związku 
z tym w trakcie prac wykopaliskowych11 

otworzono trzy wykopy (oznaczone cyfra-
mi 1-3) o łącznej powierzchni 91 m². 

Wykop 1 usytuowano w południowo-
-wschodniej częś ci grodziska (ryc. 7). 
Miał on 16 m długości i 2,5 m szeroko-
ści. Dłuższą osią zorientowany był po linii 
wschód-zachód. Przecinał wewnętrzną 
część i szczyt wału grodziska w jego połu-
dniowo-wschodniej części. Zamiarem ba-
dawczym było rozpoznanie nawarstwień 
i śladów ewentualnych konstrukcji wału 
wraz z częścią wewnętrznego obszaru 
bezpośrednio do wału przylegającego. 
Miąższość nawarstwień wału (od poziomu 
posadowienia) sięgała 2,2 m przy ogólnej 
miąższości znalezionych nawarstwień 
dochodzącej 2,9-3,1 m. W obrębie wyko-
pu, w dolnych partiach szczytowej oraz 
wewnętrznej (od strony majdanu) części 
wału, stwierdzono istnienie nawarstwień 
(ryc. 8), które dzięki znalezionej tam ce-
ramice należy wiązać z kulturą kurhanów 
zachodniobałtyjskich z wczesnej epoki że-
laza (ryc. 9-10). Zapewne z tą samą epoką 
należy też wiązać kilka dużych jam, z których jama 161 
(wykraczająca poza północną krawędź wykopu) miała 
co najmniej 4 m długości przy zachowanej w obrębie 
wykopu szerokości 1,2 m. Jej dno, ze śladami warstwy 
zawierającej drobiny węgli drzewnych, znajdowało się na 
głębokości 3,1 m od powierzchni gruntu. Jama ta prze-
cinała jamę 142, o szerokości w obrębie wykopu 1,5 m 
i długości co najmniej 2,8 m. Obydwa te obiekty odkryto 
na wewnętrznym stoku wału przy proilu północnym. Do 
tej samej, starożytnej fazy należy zaliczyć także najniższe 
parie zagłębienia przywałowego, mającego około 2,8 m 
szerokości przy proilu południowym (ryc. 11).

Na tymże wewnętrznym, zachodnim stoku piaszczy-
stego wału znaleziono pozostałości dwóch poziomów 
ze śladami spalonych i rozsypanych konstrukcji drew-
nianych, które wiązać należy już okresem wczesnego 

11 Badania archeologiczne grodziska w Kamionce prowadzone były 
na podstawie zezwolenia WKZ nr 260/2012, w terminie od 03.07. 
do 10.08.2012 roku. W badania zaangażowani byli pracownicy In-
stytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracami kierował prof. dr 
hab. Zbigniew Kobyliński przy pomocy Dariusza Wacha i mgr Mag-
daleny Rutyny. Plan warstwicowy stanowiska wykonał mgr Jacek 
Błaszczyk. Badania geologiczne stanowiska przeprowadził prof. dr 
hab. Jerzy Nitychoruk (zob. Nitychoruk i Welc 2013, w niniejszym 
tomie), analizę zwierzęcych szczątków kostnych – dr Anna Grę-
zak (zob. Aneks 1), a kości ludzkich – mgr Elżbieta Jaskulska (zob. 
Aneks 2). Analizę szczątków botanicznych przeprowadziła dr Kata-
rzyna Pińska (opracowanie w przygotowaniu do druku),  petrogra-
iczną analizę próbek ceramiki – dr Maciej Bojanowski (Bojanow-
ski, Kobylińska i Kobyliński 2013, w niniejszym tomie), a analizę 
zawartości kwasów tłuszczowych w wybranych naczyniach cera-
micznych – dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska (Kałużna-Cza-
plińska, Kobylińska i Kobyliński 2013, w niniejszym tomie).

średniowiecza. W dolnej parii stoku odkryto przepalo-
ną ziemię i skupisko spalonych fragmentów drewna 153 
zajmujące obszar około 1 m2. Ograniczone było ono od 
wschodu nieregularnym, podłużnym skupiskiem kamieni 
154 (być może rozsypanym murkiem oporowym) zajmu-
jącym całą szerokość wykopu (2 m) pasem o szerokości 
dochodzącej do 0,5 m. Pas ten miał przebieg w przybli-
żeniu równoległy do przebiegu linii wału. Wspomniane 
ślady destrukcji mogą wiązać się z pierwszą konstrukcją 
wału (ryc. 12). Znalezione wyżej i bliżej środka wału śla-
dy rozsypanych bierwion 35, 42, 49, 72 – przesypanych 
i częściowo rozdzielonych warstwami jasnego piasku – 
będących prawdopodobnie pozostałościami przewró-
conych spalonych płotów lub ścian kolejnej fazy istnie-
nia grodu, świadczą o podwyższeniu lub przebudowie 
wału oraz o jego późniejszym, częściowym zniszczeniu 
(ryc. 13). Pierwsze od góry ślady spalonych bierwion 35 
znajdowały się w górnej części zachodniego stoku i two-
rzyły ukośny w stosunku do osi wzdłużnej wału zarys, 
zajmujący całą szerokość wykopu (2 m), o bokach 1,4 
i 2,1 m oraz szerokości śladów 0,2-0,3 m. Spalone bier-
wiona 42 i 49, znajdujące się częściowo pod i poniżej na 
stoku, zajmowały jego powierzchnię (na całej szerokości 
wykopu) na długości 2,8 m i składały się z poprzecznych 
i równoległych do linii wału odcinków spalonego drewna 
i jego śladów o długości dochodzącej do 1,9 m. Pozo-
stałe ślady drewna to przede wszystkim krótsze odcinki 
o różnorodnej, przypadkowej orientacji związane zapew-
ne z ich przemieszczeniem w czasie procesu destrukcji. 
Pozostałości bierwiona 72 o długości 1 m i szerokości 
0,3 m ograniczały od zachodu całość śladów spalonych 
konstrukcji (ryc. 14).

Ryc. 10. Kamionka, st. 9. Fragment naczynia z wczesnej epoki żelaza (rys. D. Wach)

Fig. 10. Kamionka, site 9. Fragment of a vessel of Early Iron Age (drawing by D. Wach)
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Ryc. 11. Kamionka, st. 9. Najniższa par-

tia zagłębienia przywałowego 

w południowej ścianie prze-

kopu przez wał (fot. D. Wach)

Fig. 11. Kamionka, site 9. The lowest 

part of the area neighbouring 

the inner slope of the rampart 

in the southern wall of the 

crosscut through the rampart 

(photo D. Wach)

Ryc. 12. Kamionka, st. 9. Pozostałości 

najstarszej konstrukcji obron-

nej grodziska (fot. D. Wach)

Fig. 12. Kamionka, site 9. The remains 

of the oldest defense con-

struction of the stronghold 

(photo D. Wach)

Ryc. 13. Kamionka, st. 9. Pozostałości 

spalonej konstrukcji obronnej 

młodszej fazy wału wczesnośre-

dniowiecznego (fot. D. Wach)

Fig. 13. Kamionka, site 9. The remains of 

the burnt defense construction 

of the younger phase of the 

Early Medieval rampart (photo 

D. Wach)
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Wspomniane zniszczone konstrukcje przykry-
te były grubymi na około 0,5-1,4 m warstwami 
zsuwowymi ze zniszczonego wału. Z poziomu 
ich stropu, w skrajnej, dolnej parii stoku odsło-
nięto ślady kilku poziomów bruków kamiennych 
(ryc. 15). I tak (patrząc od dołu): w dolnej, za-
chodniej części stoku wewnętrznego (równole-
głe do jego linii) odkryto pas (luźny bruk) kamie-
ni 151 (szerokości do 1 m) oraz, nieco wyżej pas 
kamieni 143 o szerokości 1 m. Powyżej, w tym 
samym pasie przestrzeni znajdowały się kolej-
ne, brukopodobne poziomy kamieni 131 i 119 – 
pasy luźno rozrzuconych kamieni o szerokości do 
1,4 m, mające podobny charakter i kierunek (po-
przeczny, lekko skośny w stosunku do wykopu). 
Od góry wieńczył je kolejny podłużny bruk ka-
mienny 97 (skupisko do 2,4 m szerokości widocz-
nie głównie przy ścianie południowej wykopu), 
który przykryty był grubą warstwą zsuwową ze 
stoku wału. Na stropie wspomnianej warstwy le-
żał jeszcze jeden, najwyższy, luźny bruk 79 o sze-
rokości 1,2-1,6 m oraz (w stronę wnętrza wału) 
równoległy do niego, węższy i bardziej zwarty, 
dwupoziomowy bruk 58 o szerokości 0,2-0,5 m 
i długości co najmniej 1,9 m, który mógł pełnić 
rolę murku oporowego.

Pozycje większości z tych skupisk kamieni 
współgrały z linią przebiegu wału i prawdopodob-
nie wyznaczały pas ewentualnego wewnętrznego 
umocnienia przestrzeni dookoła wału (być może 
czegoś w rodzaju dookolnej ulicy). Znaleziony tam 
materiał ceramiczny wskazuje na wczesnośrednio-
wieczne pochodzenie tych struktur. W trakcie 
eksploracji w dolnym, piaszczystym wypełnisku 
zagłębienia przywałowego odkryto m.in. srebrny 
paciorek z guzami (ryc. 16), reprezentujący typ, 
którego okres występowania obejmuje czas od X 
aż nawet po XIV wiek, ale najliczniejsze okazy po-
chodzą z XI i początku XII wieku12.

Wykop 2 wytyczono na majdanie grodziska, 
5 m na północ od wykopu 1 (ryc. 17). Obejmował 
on swym zasięgiem 10 m długości i 3 m szero-
kości (dłuższe boki biegły wzdłuż osi północ-po-
łudnie). Badania na tym wykopie miały charak-
ter ratowniczy (odkryto pozostałości po trzech 
wkopach stanowiących pozostałości po nieza-
sypanych wykopach archeologicznych z 1997 
roku, zapewne dodatkowo rozkopanych przez 
detektorystów). W obrębie wykopu stwierdzono 
obecność warstw archeologicznych o miąższości 
dochodzącej do 1,1 m. Pod warstwą humusu le-
śnego na całej powierzchni wykopu znajdowały 
się dosyć jednorodne warstwy piaszczyste, po-
łożone horyzontalnie względem poziomu gruntu 
i względem siebie. W objętości jednej z nich (na 
głębokości około 0,5 m poniżej poziomu grun-

12 Kóčka-Krenz 1993, s. 96, 245-249, mapa 41, 2007, s. 31.

Ryc. 14. Kamionka, st. 9. Pozostałości spalonej konstrukcji obronnej starszej 

fazy wału wczesnośredniowiecznego (fot. D. Wach)

Fig. 14. Kamionka, site 9. The remains of the burnt defense construction of 

the older phase of the Early Medieval rampart (photo D. Wach)

Ryc. 15. Kamionka, st. 9. Południowa ściana wykopu 1 z widocznymi kilkoma 

poziomami bruków w zagłębieniu przywałowym (fot. D. Wach)

Fig. 15. Kamionka, site 9. The southern side of the trench 1 with several le-

vels of stone pavements at the foot of the inner slope of the ram-

part (photo D. Wach)
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tu) widoczne były obszary z węglami 53, które później 
okazały się być śladami (widoczne wystarczająco wy-
raźnie jedynie w ścianach wykopu) spalonych, cienkich 
(średnicy około 8 cm) połówek bierwion, leżących bli-
sko (w odstępie 5-10 cm) siebie i sprawiających wrażenie 
pozostałości drewnianego moszczenia lub ewentualnej 
podłogi domostwa. Ślady te występowały w północ-
nej części wykopu na odcinku 3 m w ścianie wschod-
niej i 4 m w ścianie zachodniej. 
Widoczne były także od strony 
północnej, co sugeruje przebieg 
wspomnianych bierwion po linii 
południowy-zachód – północ-
ny-wschód, a co za tym idzie 
ewentualny przebieg ścian do-
mostwa. W dolnej partii znale-
zionych w wykopie nawarstwień, 
w południowo-zachodniej części 
wykopu, znajdowały się skupi-
ska kamieni 69 (nieregularny pas 
o szerokości 0,5-0,6 m i obser-
wowalnej długości 2,3 m) oraz 
70 (szerokość skupiska 0,6 m, 
obserwowalna długość 1,1 m). 
W centralnej i wschodniej części 
wykopu, ponad dolnymi wypeł-
niskami dużego, nieregularne-
go zagłębienia 52, o widocznej 
szerokości dochodzącej do 2 m, 
długości do 6,5 m i głębokości 
do 0,5 m, znaleziono liczne ka-
mienie częściowo zniszczonego 
bruku 82. Zabytki znalezione 

w obrębie wykopu 2 (liczne fragmenty ceramiki) repre-
zentowały przede wszystkim epokę wczesnego średnio-
wiecza.

Wykop 3 (o wymiarach 7 m długości i 3 m szerokości, 
dłuższą osią zorientowany w kierunku północ-południe) 
założono 47 m na północ od północnej krawędzi wykopu 
2, po zewnętrznej, północno-wschodniej stronie wału, 
bezpośrednio u jego podnóża. Celem badawczym było 
stwierdzenie bądź wykluczenie istnienia fosy zewnętrz-
nej oddzielającej grodzisko od rozszerzającego się w tym 
miejscu wzgórza, na którym się ono znajduje. U same-
go podnóża wału, pod warstwami ziemi wysyconymi 
drobinami spalonego drewna, na głębokości około 0,6-
1,0 m, znaleziono dobrze zachowane pozostałości muru 
kamiennego 25 i zsunięte kamienie 38, zbudowanego 
bez użycia zaprawy, którego linia przebiegu (w obrębie 
wykopu) odpowiadała linii przebiegu podnóża wału 
(ryc. 18). Mur ten znajdował się w południowej części 
wykopu i biegł przez całą jego szerokość (3m). Miał oko-
ło 0,5-0,6 m szerokości i do 0,7 m wysokości (od stro-
ny wschodniej). Poniżej stwierdzono obecność śladów 
(niemal w tym samym miejscu) kilku kolejnych, coraz 
starszych, podobnych murków. Z małym przesunięciem 
na północ, poniżej muru 25, znajdował się kolejny pas 
kamieni 67 (szerokości do 0,9 m i wysokości do około 0,3 
m). Pod i nieco na południe od nich, znajdowało się sku-
pisko kamieni 99 (szerokości do 0,5 m i wysokości oko-
ło 0,2 m). Ostatni poziom kamieni 115, widoczny tylko 
przy zachodniej ścianie wykopu, był nieregularnym pa-
sem o szerokości do 0,6 m, który spoczywał w piaszczy-
stej warstwie tuż nad piaszczystym calcem. Obecność 
wszystkich wymienionych poziomów kamieni, występu-
jących właściwie niemal dokładnie w tym samym miej-

Ryc. 16. Kamionka, st. 9. Srebrny paciorek z guzami znaleziony 

w zagłębieniu przywałowym (fot. M. Osiadacz)

Fig. 16. Kamionka, site 9. Silver knobbed bead found at the foot 

of the inner slope of the rampart (photo M. Osiadacz)

Ryc. 17. Kamionka, st. 9. Widok od południa na początek eksploracji wykopu 2 z obszarami znisz-

czonymi w obrębie wykopu (fot. Z. Kobyliński)

Fig. 17. Kamionka, site 9. The view from the south on the beginning of  exploration of the 

trench 2 with the areas damaged by metal detectorists (photo Z. Kobyliński)
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Ryc. 19. Kamionka, st. 9. Wykop 3: se-

kwencja kilku faz murków opo-

rowych na zewnętrznym stoku 

wału grodziska (fot. D. Wach)

Fig. 19. Kamionka, site 9. Trench 3: the 

sequence of several phases of 

retaining walls on the outer slo-

pe of the stronghold’s rampart 

(photo D. Wach)

Ryc.20. Kamionka, st. 9. Wykop 3: prze-

krój przez fosę grodziska (fot. 

D. Wach)

Fig. 20. Kamionka, site 9. Trench 3: the 

intersection through the strong-

hold’s moat (photo D. Wach)

Ryc. 18. Kamionka, st. 9. Wykop 3 w fo-

sie grodziska – murek kamienny 

(fot. D. Wach)

Fig. 18. Kamionka, site 9. Trench 3 in 

the moat – stone wall (photo 

D. Wach)
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scu, a jedynie na różnej głębokości, sugerowałaby istnie-
nie kilku faz tej konstrukcji oraz tradycji jej odtwarzania 
bądź naprawiania (ryc. 19). Kilkufazowość nawarstwień 
tej części grodziska potwierdzałaby też obecność dużej 
jamy 61 (jej domniemana średnica wynosiła co najmniej 
2,6 m a głębokość 1,5 m) znajdującej się w zachodniej 
części wykopu, która stratygraicznie rozdzielała nawar-
stwienia fosy. Sama fosa w badanej części miała od stro-
ny zewnętrznej niezbyt stromy przebieg ścian, opada-
jących jednak aż na głębokość 3 m (licząc od obecnego 
poziomu gruntu). Dno fosy w jej zbadanej części było 
płaskie (ryc. 20). Zarówno w górnym wypełnisku jamy 
61, jak i w warstwie 93 z niższych poziomów wypełni-
ska fosy znaleziono ceramikę średniowieczną, chociaż 
w wyższej warstwie 28, na której stał masywny mur 25, 
znaleziono fragmenty ceramiki starożytnej zalegające tu 
z pewnością na złożu wtórnym.

W trakcie eksploracji stanowiska w Kamionce w 2012 
roku odkryto ponad 1200 fragmentów ceramiki, 5 gro-
cików, 10 fragmentów przedmiotów z żelaza, 3 przęśliki, 
2 paciorki, fragment szkła oraz fragment osełki, a także 
230 szczątków kostnych13. 

Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie 
wskazują, że co najmniej dwukrotnie, w dwóch różnych 
epokach, grodzisko było miejscem intensywnej aktyw-
ności, czego ślady znaleziono zarówno w obrębie wału, 
majdanu, a szczególnie fosy, gdzie wyróżnić można na-
wet trzy fazy użytkowania tego miejsca.

Pewne zjawiska stwierdzone w czasie dotychczaso-
wych badań grodziska w Kamionce mogą sugerować 
jego związek w fazie wczesnośredniowiecznej z osad-
nictwem słowiańskim. Są to mianowicie takie cechy jak 
obecność ceramiki naczyniowej znajdującej analogie na 
Ziemi Chełmińskiej, obecność paciorka z guzami, mają-
cego liczne analogie na terenach słowiańskich, ale nie na 
terenach pruskich, potwierdzony licznymi znaleziskami 
i stopniem komplikacji stratygraii stały charakter za-
mieszkiwania grodu14, w odróżnieniu od badanych rów-
nież wykopaliskowo w 2012 roku grodzisk położonych 
w rejonie północnego Jezioraka15. Jacek Bojarski przed-
stawił wręcz pogląd, że gród w Kamionce powstał w XI 
wieku, w czasach tworzenia szlaku komunikacyjnego 
do Prus, jako gród strażniczy strzegący interesów księ-
cia polskiego, a jego zniszczenie miałoby zdaniem tego 
autora wiązać się z nasileniem konliktów granicznych 

13 Patrz Aneksy 1 i 2.
14 Stały charakter wykorzystywania grodu sugerują też wstęp-

ne wyniki badań archeobotanicznych próbek ziemi pobranych 
z wczesnośredniowiecznych warstw wypełniających zagłębienie 
przywałowe. Autorki badań – K. Pińska i M. Badura – ustaliły, że 
na stanowisku wykorzystywano rośliny uprawne, głównie zboże 
(dominujące proso, a ponadto pszenicę, żyto i jęczmień) oraz len 
i groch. Ziarniaki zbóż były prawie zupełnie pozbawione plew, 
co wskazuje, że mamy do czynienia z oczyszczonym ziarnem, za-
pewne przygotowanym do konsumpcji. Oprócz szczątków roślin 
uprawnych, w materiale wystąpiły pozostałości chwastów towa-
rzyszących uprawom oraz osiedlom ludzkim.

15 Kobyliński et al. 2013, w niniejszym tomie.

z Prusami na początku XII wieku16. Chociaż teoretycznie 
nie można odrzucić takiej hipotezy, zarówno analiza do-
kumentów historycznych, jak i wyniki wykopalisk prze-
prowadzonych w 2012 roku sugerują, że rzeczywistość 
musiała być jednak znacznie bardziej skomplikowana.

Seweryn Szczepański, analizując szczegółowo XIII-
-wieczne dokumenty z czasów istnienia państwa zakon-
nego, stwierdził, że rejon dzisiejszej wsi Kamionka, na 
południe od której znajduje się grodzisko nad jeziorem 
Silm, może być utożsamiany z wymienianą w tych źró-
dłach osadą Protest, ważną z tego powodu, że leżała na 
granicy między pruskimi ziemiami Prezla i Rudencz, któ-
ra później stała się granicą między dobrami zakonnymi 
a biskupimi. Graniczny charakter terenu położonego na 
północ od jeziora Silm w czasach plemiennych potwier-
dzać ma także odkrycie na zachód od grodziska, pomię-
dzy jeziorami Silm i Jeziorak, zachowanego fragmentu 
wału podłużnego17. Byłaby to zatem granica pomiędzy 
plemiennymi terytoriami pruskimi, a nie między osad-
nictwem słowiańskim a pruskim.

Przebieg pogranicza słowiańsko-pruskiego we wcze-
snym średniowieczu jest przedmiotem niezakończonej 
nadal dyskusji. Jan Powierski uważał, że właśnie jezioro 
Jeziorak i otaczające je od zachodu puszcze mogły sta-

16 Bojarski 1998: 202-203; szerzej na temat tego szlaku i planowej 
budowy grodów strażniczych wzdłuż niego pisze Chudziak 1997b.

17 Szczepański 2009, 2011.

Ryc. 21. Kamionka, st. 9. Fragment naczynia na pustej nóżce (rys. 

A. Kucharska)

Fig. 21. Kamionka, site 9. Fragment of a vessel on an empty pedic-

le (drawing by A. Kucharska)
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Ryc. 22. Kamionka, st. 9. Wybór ceramiki wczesnośredniowiecznej (rys. D. Wach)

Fig. 22. Kamionka, site 9. Examples of Early Medieval pottery (drawing by D. Wach) 
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Ryc. 23. Kamionka, st. 9. Wybór ceramiki wczesnośredniowiecznej (rys. D. Wach)

Fig. 23. Kamionka, site 9. Examples of Early Medieval pottery (drawing by D. Wach)
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nowić we wczesnym średniowieczu rejon graniczny. Na 
południe i zachód od jeziora Jeziorak znajdują się gro-
dziska, które interpretowane są jako najdalej w kierun-
ku osadnictwa pruskiego wysunięta linia umocnionych 
punktów słowiańskich. Do tej grupy zaliczane bywa 
właśnie grodzisko w Kamionce18. Taki przebieg granicy 
podyktowany miał być rozmieszczeniem nieurodzaj-
nych gleb. Jednakże według Henryka Łowmiańskiego19 

południowa granica plemienia Pomezanów przebiegała 
znacznie bardziej na południe, wzdłuż Osy. Należałoby 
wówczas przyjąć, że nie istniała granica etniczna prze-
biegająca w poprzek jeziora Jeziorak, a grody położone 
na południe od tego jeziora, w tym właśnie gród w Ka-
mionce nad jeziorem Silm, miały również charakter pru-
ski, a nie słowiański. W odniesieniu do sąsiedniej, nawet 
bardziej na południe położonej Ziemi Lubawskiej, wy-
rażono ostatnio pogląd, że w początkach XIII wieku bez 
wątpliwości pozostawała w rękach Prusów20. Jednakże 
pozostaje pytanie czy taki charakter etniczny tereny te 
miały również w okresie wcześniejszym. Zdaniem Łucji 
Okulicz-Kozaryn zasiedlenie przez grupy słowiańskie te-
renów pogranicznych prusko-słowiańskich w dorzeczu 
środkowej Drwęcy następować zaczęło po klęsce buntu 
Miecława w 1047 roku i przejęciu zwierzchnictwa nad 
Mazowszem przez polskiego księcia, co sprawiło, że część 
ludności mazowieckiej weszła w głąb puszcz granicznych 
z Prusami21. Hipoteza o pierwotnie słowiańskim charakte-
rze grodu w Kamionce i jego przejęciu i zniszczeniu przez 
Prusów nie może być zatem także wykluczona, zwłaszcza 
w kontekście znalezisk kości ludzkich na terenie grodzi-
ska, sugerujących przejęcie grodu w wyniku wydarzeń 
wojennych. Nie można jednak także wykluczyć hipotezy 
odwrotnej. 

Kwesią dyskusyjną jest również przypisywanie roli 
jednoznacznie etnicznego wyznacznika ceramice o ce-
chach słowiańskich, a więc nawiązującej do ceramiki 
z Ziemi Chełmińskiej czy Pomorza Gdańskiego. Sławo-
mir Wadyl stwierdził niedawno, że w zasadzie niezna-
na jest z terytorium pruskiego z czasów wczesnego 

18 Powierski 1968: 42.
19 Łowmiański 1985; zob. także Okulicz-Kozaryn 1997: ryc. 144 oraz 

Biskup i Labuda 1986: ryc. 4.
20 Białuński 2009: 293.
21 Okulicz-Kozaryn 1997: 235-236.

średniowiecza, poza jego starszymi fazami związanymi 
z tzw. grupą olsztyńską, ceramika inna niż „słowiańska”, 
co wskazuje na to, że w pewnym okresie doszło na te-
rytorium pruskim do przejęcia i adaptacji tej ceramiki22. 

Obecność form naczyń analogicznych do tych, które 
znane są z terytoriów słowiańskich w nawarstwieniach 
grodziska w Kamionce nie musi wcale oznaczać, że był 
to gród zbudowany „na rozkaz polskiego księcia”. W Ka-
mionce znalezione zostały przy tym pewne specyiczne 
formy naczyń, a mianowicie naczynia na pustej nóżce 
(ryc. 21), które z kolei często uważane są za związane 
z osadnictwem pruskim23, a ich genezy doszukuje się 
nawet w formach charakterystycznych dla grupy olsz-
tyńskiej24. Obecność tych naczyń także jednak nie może 
przesądzać z kolei o pruskim etnicznym charakterze gro-
du, ponieważ formy pucharków ceramicznych na pustej 
nóżce występują we wczesnym średniowieczu również 
np. na terenie Wielkopolski (np. w Spławiu25), na Ziemi 
Chełmińskiej i Kujawach26.

Podsumowując, można stwierdzić, że wyniki badań 
wykopaliskowych na terenie grodziska w Kamionce na-
kazują zmienić w istotny sposób dotychczasowe poglą-
dy na temat tego obiektu. Przede wszystkim udało się 
ustalić, że obronność tego miejsca wykorzystywana była 
w dwóch głównych okresach chronologicznych – we 
wczesnej epoce żelaza, a następnie w okresie wczesne-
go średniowiecza. Ponadto stwierdzono, że w czasach 
wczesnego średniowiecza kilkukrotnie dokonywano 
napraw zniszczonej, zapewne spalonej, drewnianej 
konstrukcji wału oraz kamiennego muru oporowego 
od strony fosy. Stwierdzenie to, jak również obecność 
fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, którą 
wstępnie datować można na okres od X po pierwszą 
połowę XIII wieku (ryc. 22-23), a także sporadycznie wy-
stępujących fragmentów naczyń późniejszych, pozwala 
domyślać się zmiennych losów tego obiektu, który mógł 
kilkakrotnie przechodzić z rąk do rąk zarówno jeszcze 
przed okresem kolonizacji krzyżackiej, jak i w czasie po-
wstawania państwa zakonnego.

22 Wadyl 2012: zwł. 264-265; zob. też Wróblewski i Nowakiewicz 
2003: 172-173.

23 Np. Łęga 1930: 90.
24 Zob. np. Nowakowski 1989.
25 Brzostowicz 1993: ryc. 6-7.
26 Zestawienie znalezisk podaje Dąbrowski 1999.
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Zbigniew Kobyliński, Dariusz Wach and Magdalena Rutyna 

The Early Iron Age and Early Medieval stronghold at Kamionka, site 9, Iława commune: 
preliminary research results of 2012 

(with appendices by Anna Gręzak and Elżbieta Jaskulska) 

Summary

The Kamionka stronghold is located on a natural hill on a 
peninsula surrounded from the east, south, and the west with 
by the water of Lake Silm. The summit of this hill lies ca 25 m 
above the lake, and ca 12 m above the surrounding land. The 
strongholds interior is a 36 x 92 m, depression surrounded by 
a rampart which is between 3 and 6 meters high. The moat 
lies on the northern side of the stronghold. The stronghold has 
long been the focus of archaeological research. In the pre-war 
period Abraham Lissauer conducted excavaions there before 
1876, followed in 1908 by Paul Kumm. Ater the war the site 
was excavated by Archaeological Insitute of the Mikołaj Ko-
pernik University in Toruń in 1997. They concluded that the 
stronghold had been a single-phase defensive structure, daing 
to the end of the 11th and at the beginning of the 12th century. 
The aim of our campaign conducted within the framework of 
The catalogue of strongholds of Warmia and Masuria which is 

part of the Naional Program for Development of Humaniies, 
conducted in 2012, was to verify this interpretaion. In order 
to test these conclusions, three trenches amouning to 91 m2 

were opened. Trench 1 was situated in the south-eastern part 
of the stronghold, and crossed the site’s interior as well as cut 
the south-eastern part of the rampart. At this point the thick-
ness of layers connected with the rampart was 2.2 m above 
the level of its foundaions, while the general thickness of stra-
ta in this trench reached 2.9-3.1 m.  

Potery from layers and features in the lower levels of the 
rampart, as well as in the internal depression at the rampart, 
can be assigned to the West Balt Kurgan Culture of the Early 
Iron Age. Two levels of traces of burnt and tumbled wooden 
construcions were found on the interior slope of the ram-
part, bordered with a stone retaining wall. This rampart phase 
probably dates to the Early Medieval Period. 

In the upper central part of the rampart traces of scat-
tered wood debris lying in secondary posiion in sandy slop-
ing layers, are probably the remains of overturned and burnt 
fences or walls dating to a latter phase of the stronghold’s 
occupaion. They provide evidence both for reinforcing or re-
construcing the rampart ater its compleion as well as its 
at least parial destrucion. The wooden remains of the wall 
construcion were covered by a 0.5 to 1.4 m thick sloping lay-

er of eroded earthen rampart ill. Remains of several levels 
of cobblestone pavements were found in the inner foot of 
the rampart, which probably were either the remains of an 
inner reinforcement or perhaps a kind of a cobbled street ac-
companying the defensive perimeter. Potery inds date these 
structures to the Early Medieval Period. In the sandy ill at the 
base of the ditch a silver knobbed bead was discovered which 
belongs to a long-lived type which was current from the 10th 
up to the 14th century.

Trench 2 cut into the stronghold’s interior. This excavaion 
had rescue character as this part of the site had been badly 
disturbed not only by the open, not reilled trenches of the 
1997 excavations but also what seem to be the remains of 
illegal diggings probably by metal detectorists. The archaeo-
logical layers in this trench were 1.1 m thick. At the depth of 
0.5 m below the ground level the remains of charred boards 
made of thin split logs ca 8 cm diameter were discovered, ly-
ing 5-10 cm apart. They seem to be the remains of a wooden 
paving or possibly a house loor. The numerous potery sherds 
found in the trench date to the Early Iron Age.

Trench 3 was excavated into the external foot of the 
north-eastern part of the rampart. Remains of a well pre-
served free stone wall were discovered at the base of the 
rampart. This wall runs parallel to the course of the rampart. 
Below it, traces of several older stone walls were discovered 
almost in the same place, which indicates that this wall was 
part of a muliphase construcion which was being coninually 
repaired and reconstructed. The moat had gently falling sides 
and a lat botom which lay 3 m below the present ground lev-
el. Its ill included Early Iron Age and Early Medieval potery. 

The cultural and ethnical ailiaion of the inhabitants of 
the stronghold at Kamionka, in the Early Medieval period, 
i.e. Slavic or Prussian, remains an open question. Some of 
the inds which have been discovered during the excavaions 
at the stronghold so far indicate that the stronghold’s occu-
pants may have had close relaionships to Slavic regions in the 
Early Medieval phase. The potery, for instance, has its best 
analogies in the Chełmno Land. Moreover the silver knobbed 
bead has numerous parallels in Slavic setled areas whereas 
no analogies for it can be found in the Prussian region. How-



Tabela 1. Zestawienie szczątków kostnych 

Table 1. List of bone remains

Identyikacja 
gatunkowa

Obiekt 52 Obiekt 61 Warstwy Razem

n n n N %

Bydło 4 1 20 25 24,27

Świnia - - 9 9 8,74

Owca-koza - - 4 4 3,88

Koń - 5 60 65 63,11

Ssaki domowe 4 6 93 103 100,00

Człowiek - - 77 77

Nieokreślone - - 44 44

Razem 4 6 214 224
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ever, as we can ind in the documents writen in the 13th cen-
tury, the region of present Kamionka village, south of which 
the stronghold on Lake Silm is situated, may be associated 
with the village named Protest, which was important due to 
the fact that it was situated on the borderline between the 
Prussian territories called Prezla and Rudencz, which subse-
quently became the border between monasic and episcopal 
iefs in the later Middle Ages. Thus the sources indicate that 
this was a border between Prussian tribes’ territories, and not 
between Slavic and Prussian setlement. The exact course of 
the Slavic-Prussian borderline is sill a subject of debate. Ac-
cording to some historians, the Lake Jeziorak itself and the 
large forests adjoining its western shore could have been 
the borderland between Prussian and Slavic setled regions 
in Early Medieval imes. Other researchers suggest that the 
southern border of Prussian tribe Pomesanians was situated 

much further to the south. Another contenious issue is the 
role of „Slavic”-style potery as an unequivocal ethnic marker. 

The results of the excavaions in the Kamionka stronghold’s 
area in 2012 suggest that we must seriously rethink the issue 
of chronology and funcion of this foriicaion. This hilltop 
site in the Silm Lake was occupied and defended in two main 
chronological periods – in Early Iron Age, and subsequently 
in Early Medieval period. In Early Medieval imes the dam-
aged, probably burnt, wooden construcion of rampart and 
the stone retaining wall on the edge of the moat were re-
peatedly renewed and repaired. It was iniially erected in the 
10th century and remained in use unil the 1st half of the 13th 
century. Occasional inds of later potery suggests sporadic 
use of the site in the conlicted period during the colonizing 
eforts of the Teutonic Knights and the emergence of the Teu-
tonic Order State. 

Aneks 1: Materiał osteologiczny z grodziska w Kamionce, st. 9 z badań w 2012 roku

Anna Gręzak

Przedmiotem niniejszego opracowania są materiały osteologiczne pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych na stanowisku 
9 w miejscowości Kamionka w 2012 roku. Zostały one pozyskane z warstw i wypełnisk dwóch obiektów: 52 i 61.

Analiza polegała na ustaleniu przynależności gatunkowej i anatomicznej szczątków. Znaczną część materiału osteologicznego 
stanowiły szczątki ludzkie, które zostały opracowane przez Elżbietę Jaskulską (Aneks 2). 

Na podstawie szczątków zwierzęcych oceniano wiek osobniczy i morfologię zwierząt, od których szczątki te pochodziły. 
Przy szacowaniu wieku korzystano z kryteriów ustalonych przez Koldę1 i Lutnickiego2. Dokonano pomiarów kości, stosując 
metodę zuniikowaną przez Driesch3. Przy odtwarzaniu morfologii świni posłużono się skalą punktową sporządzoną przez 
Lasotę-Moskalewską, Kobrynia i Świeżyńskiego4. 

Cały materiał osteologiczny stanowiły 224 fragmenty kości i zębów, z czego pod względem gatunkowym i anatomicznym 
zidentyikowano 180, czyli 80,36%. Szczątki zwierzęce były bardzo rozdrobnione, zarówno w wyniku podziału tuszy zwierząt 
i przygotowywania mięsa do spożycia, jak również działania niszczących czynników w trakcie zalegania kości w ziemi. Ślady an-

1 Kolda 1936.
2 Lutnicki 1972.
3 Driesch 1976.
4 Lasota-Moskalewska, Kobryń i Świeżyński 1987.
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tropogeniczne nie były zbyt liczne, ale ich 
charakter oraz wspomniane rozdrobnienie 
szczątków sugerują, że są to resztki pokon-
sumpcyjne. Pojedyncze kości zwierzęce 
nosiły ślady przepalenia na biało. Ślady 
nadpalenia i przepalenia odnotowano na 
znacznej liczbie kości ludzkich. 

Wszystkie rozpoznane gatunkowo i ana-
tomicznie szczątki zwierząt pochodziły od 
ssaków udomowionych i reprezentowały 
pięć najpopularniejszych gatunków hodow-
lanych: bydło, owcę i kozę, świnię oraz ko-
nia. 

Większość kości zwierzęcych pochodziła 
z warstw, tylko dziesięć elementów znalezi-
ono w wypełniskach obiektów (tabela 1). 
Pierwsze miejsce pod względem liczeb-
ności zajmowały szczątki konia (63,11%), 
drugie pozostałości kostne bydła (24,27%), 
natomiast odsetki kości świni i owcy oraz 
kozy były niskie.

Z analizy wieku wynika, że wśród szcząt-
ków bydła tylko jeden pochodził od osob-
nika niedojrzałego morfologicznie. Był to 
ząb trzonowy M3 w stadium wzrostu, a za-
tem zwierzę w chwili śmierci miało około 
2 lat. Dwa inne zęby trzonowe M3 nosiły 
ślady starcia sugerujące wiek zwierząt prze-
kraczający 3,5-5 lat oraz 5-7 lat. W mate-
riałach osteologicznych ze stanowisk archeologicznych z terenu Polski wśród szczątków bydła dominują pozostałości szkieletów 
zwierząt dorosłych, a odsetek kości i zębów osobników niedojrzałych morfologicznie – poniżej 3,5-4 lat – mieści się zazwyczaj 
w granicach 5-8%5. Kości konia pochodziły od zwierząt dojrzałych morfologicznie, w dwóch przypadkach stopień wykształcenia 
kręgów wskazuje na wiek w granicach 4-5 lat.

W opisywanym zespole znaleziono jedną kość bydła i jedną kość świni z widocznymi śladami rąbania oraz jedną kość konia 
(łopatkę) ze śladami iletowania.

Dla świni wykonano pomiar kości umożliwiający ogólną ocenę morfologii tego osobnika. Wymiar szerokości końca bliższego 
kości promieniowej świni po przetransponowaniu na punkty wynosi 43 i mieści się w zakresie wymiarów charakterystycznych 
dla tzw. dziczej formy świni. Wskazuje on na dużego osobnika, który mógł być krzyżówką świni domowej z dzikiem. Krzyżówki 
takie zdarzają się podczas swobodnego wypasu zwierząt w lesie lub na łąkach w jego sąsiedztwie.

Materiał kostny z grodziska w miejscowości Kamionka jest bardzo skromny i nie daje możliwości oceny roli poszczególnych 
gatunków zwierząt w gospodarce mieszkańców tego osiedla. Mimo to zwraca uwagę kilka interesujących aspektów. Po pierwsze 
wśród szczątków wystąpiły przemieszane kości zwierzęce i ludzkie, po drugie kości zwierzęce reprezentowane są jedynie przez 
gatunki hodowlane, po trzecie w grupie szczątków zwierzęcych najliczniejsze są fragmenty kości i zębów koni i po czwarte z ga-
tunków, których mięso było najpowszechniej spożywane w średniowieczu najliczniej reprezentowane jest bydło. Obserwacje 
te mogą zostać zweryikowane w trakcie kolejnych sezonów badań.

Dominacja bydła jest typowa dla grodzisk wczesnośredniowiecznych zlokalizowanych na terenie północno-wschodnich ziem 
polskich (wykres 1). Natomiast proporcje podstawowych gatunków hodowlanych na poszczególnych stanowiskach są różne. 
W materiale z opracowywanego grodziska zwraca uwagę stosunkowo duży udział procentowy kości konia, odnotowany także 
w zespołach z innych grodzisk. Duże znaczenie tego zwierzęcia jest często wiązane z militarnym (obronnym) charakterem danego 
osiedla. Taką sytuację spotykamy np. na stanowiskach przygranicznych funkcjonujących w okresie średniowiecza (Sąsiadka6, 
Tykocin7, Trzcianka8). Nie można także wykluczyć odławiania dzikich koni, żyjących na terenach północno-wschodniej Polski od 
czasów nowożytnych.

5 Lasota-Moskalewska 2008.
6 Krysiak 1966.
7 Lasota-Moskalewska 1984.
8 Gręzak 2009.

Wykres 1. Udziały szczątków ssaków hodowlanych z wczesnośredniowiecznych grodzisk 

zlokalizowanych na terenach północno-wschodnich ziem polskich (badania wła-

sne – Gręzak 2008a, 2008b oraz innych autorów – Krysiak 1950; 1958; Iwaszczuk 

2012)

Graph 1. The percentage of the remains of breeding mammals from Early Medieval stron-

gholds located in the north-east areas of Polish lands (own researches – Gręzak 

2008a, 2008b, and other authors’ – Krysiak 1950; 1958; Iwaszczuk 2012)
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Zestawienie szczątków kostnych
Nr inw. 1 (warstwa 1)

Bydło: 1 fr. k. śródstopia, trzon
Nr inw. 3 (warstwa 33)

Bydło: 1 ząb trzonowy M3 czaszkowy lewy, bardzo starty, osobnik w wieku powyżej 5-7 lat
Nr inw. 4 (warstwa 43)

Świnia: 2 fr. kości ramiennej lewej, trzon i nasada dalsza, rąbana wzdłuż przez nasadę dalsza, 2 fr. kości łokciowej lewej, trzon, 
2 fr. kości promieniowej lewej, trzon i nasada bliższa, Bp 34 mm, rąbane w poprzek trzonu

Nr inw. 5 (warstwa 41)
Bydło: 1 ząb trzonowy M3 żuchwowy, prawy, w stadium wzrostu, około 24-28 miesięcy, 1 ząb trzonowy M3 czaszkowy lewy, 
bardzo starty, 1 ząb trzonowy czaszkowy M2 prawy, bardzo starty, 1 ząb trzonowy M3 czaszkowy prawy, bardzo starty

Nr inw. 6 (warstwa 49)
Bydło: 1 ząb przedtrzonowy czaszkowy lewy, stały
Owca-koza: 1 fr. kości piszczelowej, trzon

Nr inw. 7 (warstwa 41)
Bydło: 1 ząb trzonowy czaszkowy prawy, 1 kość stepu, prawa
Koń: 4 fr. miednicy, fr. talerza kości biodrowej prawej i kości kulszowej prawej, 1 fr. kości udowej prawej, trzon i nasada dalsza, 
1 fr. kości piszczelowej prawej, trzon; wszystkie kości pochodzą od jednego dorosłego osobnika 

Nr inw. 8 (warstwa 60)
Nie określone: 1 fr. kości, prawdopodobnie ludzkiej
Owca-koza: 1 fr. kości promieniowej, nasada bliższa

Nr inw. 9 (warstwa 41)
Świnia: 1 fr. czaszki, kość szczękowa lewa, 1 kieł czaszkowy lewy stały
Koza: 2 fr. możdżenia

Nr inw. 10 (warstwa 11)
Bydło: 1 fr. śródstopia, trzon

Nr inw. 11 (warstwa 32)
Bydło: 1 fr. łuku kręgu szyjnego

Nr inw. 13 (warstwa 83)
Świnia: 1 fr. kości ramiennej, trzon, prawdopodobnie rąbany w poprzek

Nr inw. 14 (warstwa 84)
Bydło: 3 fr. jednej żuchwy, prawa, 1 ząb siekacz I1 żuchwowy lewy
Nr inw. 15 (warstwa 100)
Nie określone: 3 fr. kości, nadpalone na czarno
Koń: 1 fr. zęba przedtrzonowego P2 lewego, stały

Nr inw. 16 (warstwa 100)
Nie określone: 1 fr. kości
Człowiek: 5 fr. kości
Koń: 12 fr. łopatki lewej, panewka i szyjka, fr. jednej kości, 2 fr. kręgu piersiowego

Nr inw. 17 (warstwa 120)
Człowiek: 2 fr. kości

Nr inw. 18 (warstwa 123)
Człowiek: 2 fr. kości
Nie określone: 1 fr. żebra zwierzęcego, przepalony na biało

Nr inw. 19 (warstwa 102)
Człowiek: 5 fr. kości

Nr inw. 20 (warstwa 120)
Człowiek: 3 fr. kości
Bydło: 2 fr. żuchwy prawej, kąt żuchwy z wyrostkami, powyżej 3,5-5 lat

Nr inw. 21 (warstwa 121)
Nie określone: 3 fr. zwierzęcych kości długich, przepalone na biało-czarno
Bydło: 1 fr. kości udowej, trzon, ogryzany przez psy, 1 fr. kości ramiennej, nasada bliższa, przepalony na biało
Koń: 1 fr. kręgu lędźwiowego, obciosany obustronnie, osobnik około 4-5 lat

Nr inw. 22 (warstwa 118)
Bydło: 1 fr. kręgu piersiowego, wyrostek kolczysty, 1 fr. kości udowej, fragment kłykcia, nadpalony

Nr inw. 23 (warstwa 130)
Nie określone: 34 fr., co najmniej część to drobne fragmenty opisanych kości ludzkich i zwierzęcych
Człowiek: 37 fr. kości
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Bydło: 1 fr. kości śródstopia, trzon i nasada dalsza, rąbana w poprzek trzonu i prawdopodobnie wzdłuż, 1 fr. kręgu szyjnego
Koń: 2 fr. kręgu szyjnego, łuk, 1 fr. kręgu szyjnego VII, 1 fr. kręgu piersiowego, osobnik dorosły, 5 fr. wyrostka kolczystego kręgu 
piersiowego, 2 fr. jednego kręgu piersiowego, w tym powierzchnia dołu trzonu kręgu nie przyrośnięta, osobnik w wieku około 
4-5 lat, 1 fr. kręgu piersiowego, wyrostek poprzeczny, 1 kręg lędźwiowy, wyrostek kolczysty, 1 fr. żebra chrzęstnego, 18 fr. żeber, 
jedno z główką - osobnik dorosły, 1 fr. kości ramiennej lewej, trzon i nasada bliższa, prawdopodobnie rąbana w poprzek trzonu, 2 
fr. miednicy, kości kulszowej lewej, 1 fr. trzonu kości śródręcza lub śródstopia, nasada dalsza, przepalona na czarno, 1 trzeszczka

Nr inw. 24 (warstwa 136)
Człowiek: 1 fr. miednicy
Koń: 1 ząb trzonowy czaszkowy, 1 fr. łopatki, prawej, panewka i szyjka, SLC 63 mm, ślad iletowania na krawędzi doogonowej 

na wysokości nasady grzebienia, 4 fr. kości ramiennej lewej, trzon i nasada bliższa i nasada dalsza 
Nr inw. 25 (warstwa 140)

Człowiek: 20 fr. kości 
Nr inw. 26 (warstwa 144)

Nie określone: 1 fr. kości, przepalony na biało
Człowiek: 2 fr. kości
Człowiek ?: 1 fr. istoty gąbczastej
Bydło: 2 fr. żuchwy, przepalone na biało

Nr inw. 27 (warstwa 155)
Nie określone: 1 fr. kości.
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Aneks 2: Kości ludzkie z grodziska w Kamionce, st. 9 z badań w 2012 roku

Elżbieta Jaskulska

W materiale kostnym z grodziska w Kamionce przekazanym do analizy archeozoologicznej stwierdzona została obecność znacznej 
liczby ludzkich fragmentów kostnych. Znalezione szczątki były w różnym stopniu przepalone — od kości całkowicie niespalonych, 
poprzez zwęglone (nadpalone w temperaturze do 300°C) do kości całkowicie przepalonych (kolor biały, temperatury >600°C). 
Znalezione szczątki pochodzą od co najmniej dwóch dorosłych osobników (na podstawie zduplikowanych elementów: dwóch 
prawych kości ramiennych, dwóch fragmentów prawych kości biodrowych i dwóch fragmentów panewki stawowej prawej kości 
udowej), w tym jednego płci prawdopodobnie męskiej (na podstawie średnicy głowy kości udowej)1, jednego w wieku prawdopo-
dobnie 50-59 lat (na podstawie zmian powierzchni uchowatej)2, bez możliwości określenia płci (brak obecności sulcus preauricular-

is)3 oraz jednego osobnika młodocianego w wieku poniżej 20 lat – na podstawie braku śladów przyrośnięcia pierścieni kręgowych do 
trzonu kręgu piersiowego4 oraz braku pełnego zrośnięcia trzonów kręgów krzyżowych S2-S3 lub S3-S4 (wiek <20 lat)5. Niemożliwe 
jest stwierdzenie czy wiek i płeć wśród osobników dorosłych zostały określone dla jednego osobnika, czy też zostały oznaczone 
dla różnych osobników. Na opisywanym materiale nie stwierdzono zmian o charakterze patologicznym.

W katalogu znaleziska zostały pogrupowane w zależności od śladów ognia widocznych na kościach (kości nieprzepalone/
poddane działaniu ognia/przepalone). W obrębie tych grup wydzielone zostały anatomiczne części szkieletu, w skład których 
wchodziły analizowane szczątki (czaszka, szkielet postkranialny, szkielet osiowy, szkielet kończyny górnej, szkielet kończyny 
dolnej). Ze względu na przemieszany charakter znalezisk i brak wydzielonych pochówków nie została przeprowadzona analiza 
porównująca stopnie zachowania pomiędzy poszczególnymi numerami inwentarzowymi.

Zestawienie znalezisk:

Nr inw. 16 (warstwa 100)
Kości nieprzepalone:
Szkielet osiowy:

Kręgosłup: fragment pierwszego kręgu szyjnego (C1, atlas), fragmenty kręgu lędźwiowego L2 lub L3
Szkielet kończyny górnej:
Fragmenty prawej łopatki: fragment panewki stawowej, fragment grzebienia bez wyrostka barkowego; fragment brzegu 
przyśrodkowego łopatki bez określenia strony

Nr inw. 17 (warstwa 120)
Kości nieprzepalone:
Czaszka:

Fragment k. czołowej — lewa połowa łuski k. czołowej oraz obie części oczodołowe
Szkielet postkranialny:
Szkielet kończyny górnej:
Fr. trzonu k. łokciowej

Nr inw. 18 (warstwa 123)
Kości poddane działaniu ognia:
Szkielet kończyny dolnej:
2 fr. przepalonej na czarno k. piszczelowej,

Nr inw. 19 (warstwa 102)
Kości poddane działaniu ognia:
Szkielet kończyny dolnej:
1 fr. przepalonej na biało k. piszczelowej, fragment nasady dalszej lewej k. strzałkowej przepalony na biało
Niezidentyikowane:
1 fr. głowy k. ramiennej lub udowej przepalone na biało, trzon jednej z kości przedramienia (?), drobny fragment kostny 
przepalone na biało

Nr inw. 20 (warstwa 120)
Kości nieprzepalone:
Szkielet kończyny górnej:
3 fr. kości promieniowej, od dwóch osobników, jeden młodociany

1 MacLaughlin i Bruce 1986.
2 White, Black i Folkens 2000.
3 Rösing et al. 2007.
4 Albert et al. 2010.
5 Scheuer i Black 2004.
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Nr inw. 23 (warstwa 130)
Kości nieprzepalone:
Szkielet postkranialny:
Szkielet osiowy: 

Kręgosłup: odcinek piersiowy: 6 fr. kręgów w tym 3 fragmenty kręgów piersiowych: fragment trzonu z nasadą łuku, fragment 
łuku kręgu, fr. wyrostka poprzecznego, 1 fr. kręgu lędźwiowego – powierzchnia stawowa górnego wyrostka stawowego 1 fr. 
blaszki łuku kręgu piersiowego (Th2-Th8), Th11 zachowany bez lewej części łuku kręgu; odcinek krzyżowy: powierzchnia 
grzbietowa k. krzyżowej kręgi S1-S3, fragment niezrośniętych trzonów kręgów odcinek S2-S3 lub S3-S4 —wiek <20 lat6
Żebra: 3 fr. żeber lewych i 3 fr. żeber prawych, rozpoznane głowy żeber i/lub guzki żeber, 5 trzonów żeber, w tym fragment 
lewego I żebra; 
Szkielet kończyny górnej:
1 fr. łopatki, k. ramienna: zachowane fragmenty dwóch k. ramiennych prawych; 1 osobnik: fragment głowy k. ramiennej 
i część przyśrodkowa bliższej 1/3 trzonu, 2 osobnik: fragment głowy z fragmentem guzka mniejszego i prawie całym guzki-
em większym. Dodatkowo zachowana część środkowa trzonu prawej k. ramiennej 2 osobnika z guzowatością naramienną, 
k. promieniowa: fr. środkowej części trzonu prawej k. promieniowej 
Szkielet kończyny dolnej:
Kość miedniczna: 3 fr. w tym: fragment panewki prawej k. udowej (cz. biodrowa) — prawdopodobnie męska, fr. wcięcia 
kulszowego większego – prawa k. biodrowa, niewielki fragment powierzchni uchowatej z fr. talerza k. biodrowej
Kość udowa: 1 fr, lewej k. udowej – fr. kłykcia bocznego lewej k. udowej, fragment środkowej części trzonu k. udowej, 1 fr. 
przedniej części panewki prawej k. udowej, 1 fr. lewej k. biodrowej z zachowaną powierzchnią uchowatą – wiek wg metody 
Lovejoya i in.7 prawdopodobnie faza 7, wiek 50-59 lat, brak widocznej sulcus preauricularis
Kość strzałkowa: 1 fr. trzonu lewej k. strzałkowej 
Niezidentyikowane:
42 fr. trzonów k. długich
Kości poddane działaniu ognia:
7 fr. niezidentyikowanych fragmentów trzonów k. długich w tym 5 fr. czarnych z domieszką k. szarego (temperatura od 
<300°C do ok. 600°C) i 2 fr. przepalone na biało (temperatura >600°C), lekko nadpalony fragment bliższej ½ trzonu lewej 
k. udowej — jeden z końców zwęglony

Nr inw. 25 (warstwa 140)
Kości nieprzepalone:
Szkielet osiowy: 3 prawe żebra, głowy żeber z fragmentami trzonów, oraz 2 lewe żebra
Kończyna dolna: prawie cały trzon prawej k. strzałkowej 
Kości przepalone:
Kończyna górna: fragment trzonu kości ramiennej (?) przepalony na biało z elementami szarymi, nasada dalsza i uszkodzona 
połowa trzonu lewej 3 k. śródręcza nadpalony na czarno (<300°C)
Nieidentyikowalne: fragment głowy k. udowej lub ramiennej biało-czarny (zmienna temperatura od <300°C do >600°C), 
fragment trzonu żebra (?) powierzchnia boczna spalony na kolor biało-czarny, fragment kości płaskiej czarno-szary (zmienna 
temperatura od <300°C do <600°C), fragment powierzchni stawowej oraz fragment niewielkiej k. długiej przepalone na biało 
(>600°C), 4 drobne fragmenty

Nr inw. 26 (warstwa 144)
Kości nieprzepalone:
Szkielet postkranialny:
Szkielet osiowy:

Kręgosłup: fragment trzonu prawdopodobnie 11 lub 12 kręgu piersiowego (Th11 lub Th12) osobnika młodocianego — brak 
śladów przyrośnięcia pierścieni kręgowych do trzonu kręgu piersiowego8
Niezidentyikowane:
Drobne fragmenty kostne
Kości poddane działaniu ognia:
Szkielet osiowy: fragment trzonu żebra przepalonego na biało

Wykaz cytowanej literatury

Albert, M., D. Mulhern, M.A. Torpey i E. Boone
2010. Age esimaion using thoracic and irst two lumbar vertebral ring epiphyseal union. Journal of Forensic Sciences 55 (2): 287-294. 

6 Scheuer i Black 2004.
7 White, Black i Folkens 2000.
8 Albert et al. 2010.



Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Kamionce

303Grodziska Warmii i Mazur • 1

MacLaughlin S.M. i M.F. Bruce 
1986. The sciaic notch/acetabular index as a discriminator of sex in European skeletal remains. Journal of Forensic Sciences 31 (4): 

1380–1390.
Rösing, F.W., M. Graw, B. Marré, S. Ritz-Timme, M.A.Rothschild, K. Rötzscher, A. Schmeling, I. Schröder i G. Geserick 
2007. Recommendaions for the forensic diagnosis of sex and age from skeletons. HOMO -Journal of Comparaive Human Biology 58 

(1): 75–89.
Scheuer, L. i S.M. Black
2004. The juvenile skeleton. New York: Academic Press.
White T.D., M.T. Black i P.A. Folkens
2000. Human osteology. New York: Academic Press.



467–468

Maciej Bojanowski  – dr, geolog, Instytut Geochemii, 
Mineralogii i Petrologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Engel  – dr, archeolog, kustosz w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Daniel Gazda  – mgr, archeolog, doktorant na Wydzia-
le Historycznym Akademii Humanistycznej Pułtusku, 
Fundacja Ureusz.

Kazimierz Grążawski  – dr hab., prof. nzw. Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Historii 
i Stosunków Międzynarodowych.

Anna Gręzak  – dr, adiunkt w Instytucie Archeologii Uni-
wersytetu Warszawskiego.

Tomasz Herbich  – mgr, Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN.

Piotr Iwanicki  – mgr, archeolog, kustosz w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Grażyna Iwanowska  – mgr, archeolog, starszy kustosz 
w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Marek Jagodziński  – dr, Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Elblągu.

Elżbieta Jaskulska  – mgr, asystent w Instytucie Arche-
ologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Joanna Jezierska  – mgr, archeolog, Dział Archeologii 
Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego 
w Malborku.

Joanna Kałużna-Czaplińska  – dr hab. inż., chemik, Wy-
dział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.

Bartłomiej Klęczar  – mgr, archeolog, doktorant w In-
stytucie Archeologii, Wydziału Nauk Historycznych 
i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie.

Robert Klimek  – mgr, politolog, doktorant w Instytucie 
Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie.

Zbigniew Kobyliński  – prof. dr hab., profesor zw. Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, Instytut Archeologii; profesor zw. Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN.

Jacek Konik  – mgr, archeolog , doktorant na Wydziale 
Historycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

Mirosława Kupryjanowicz  – dr hab., profesor nzw. Uni-
wersytetu w Białymstoku, Instytut Biologii.

Piotr Lasek  – dr, historyk sztuki, współpracownik Insty-
tutu Sztuki PAN, Zbiory Fotograii i Rysunków Pomia-
rowych.

Wiesław Małkowski  – mgr, Instytut Archeologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

Anna Marciniak-Kajzer  – dr hab., profesor nzw. Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii.

Krzysztof Misiewicz  – dr hab. prof. PAN, Instytut Arche-
ologii i Etnologii PAN.

Jerzy Nitychoruk  – prof. dr hab., profesor nzw. Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Wydział Geologii.

Mateusz Popek  – mgr, archeolog, doktorant w Insty-
tucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

Jan Przypkowski  – mgr, historyk sztuki, asystent w In-
stytucie Sztuki PAN, Zbiory Fotograii i Rysunków Po-
miarowych.

Andrzej Pydyn  – dr hab., Zakład Archeologii Podwodnej, 
Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Noty o autorach

ArchAeoloGIcA
hereditas 2



Noty o autorach

468 archaeoloGica heredItAS • 2

Magdalena Rutyna  – mgr, archeolog, doktorantka w In-
stytucie Archeologii, Wydziału Nauk Historycznych 
i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie.

Ewa Smolska  – dr hab., adiunkt w Instytucie Geograii 
Fizycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Cezary Sobczak  – mgr, archeolog, adiunkt w Państwo-
wym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Rafał Solecki  – mgr, archeolog, doktorant w Instytucie 
Archeologii i Etnologii PAN.

Paweł Stencel  – student archeologii podwodnej w In-
stytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

Marta Szal  – mgr, asystent w Instytucie Biologii Uniwer-
sytetu w Białymstoku.

Seweryn Szczepański  – mgr, historyk, doktorant w Insty-
tucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie.

Piotr Szlązak  – mgr, archeolog, doktorant na Wydzia-
le Historycznym Akademii Humanistycznej w Puł-
tusku.

Dariusz Wach  – dokumentalista, Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie.

Sławomir Wadyl  – mgr, doktorant w Instytucie Arche-
ologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Fabian Welc  – dr, adiunkt w Instytucie Archeologii Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie.

Mariusz Wyczółkowski  – mgr, archeolog, kustosz w Mu-
zeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Jacek Wysocki  – dr, adiunkt w Instytucie Archeolo-
gii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.

Magdalena Żurek  – dr, adiunkt w Instytucie Archeolo-
gii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.


