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Gulb, gm. Iława, st. 1 (AZP 27-52/1)
Grodzisko w Gulbiu znajduje się około 0,3 km na połu-
dniowy-wschód od wsi Gulb, po prawej stronie drogi 
z Gulbia do Wólki Wielkiej, na niewielkim wzniesieniu 
(ryc. 1). Majdan grodziska ma kształt prostokąta o moc-
no wyoblonych rogach o wymiarach 40 x 68 m. Jego 

część zachodnia stosunkowo łagodnie opada na zachód, 
wschodnia natomiast jest nieznacznie wypiętrzona 
(ryc. 2). Od strony północnej, południowej i wschodniej 
wokół grodziska można w terenie doszukiwać się śladów 
płytkiego zagłębienia (pozostałości fosy?) o głębokości 
od 0,75 do 1,5 m i szerokości 4-8 m (ryc. 3-4). Wały ota-
czające grodzisko zachowały się od zewnątrz na wyso-
kość 1-15 m, jedynie od zachodu, gdzie otaczający teren 

obniża się, wał ten sięga wysokości około 3 m. Od we-
wnątrz natomiast wały są równe plateau majdanu. 

Grodzisko, znane już co najmniej od końca XIX wie-
ku i oznaczane na niemieckich mapach jako Ringwall, 
wpisane jest do rejestru zabytków jako „grodzisko pół-

wyżynne”1. Wskutek swojej specyficznej formy inter-
pretowane było jako wysoczyznowe osiedle obronne 
z wczesnej epoki żelaza2. Podczas badań powierzchnio-
wych znajdowano tu jednak fragmenty ceramiki obta-
czanej z ornamentem żłobków dookolnych i linii falistej, 

1 Wpis z dnia 22.11.1968 nr C-048.
2 Okulicz 1970: 178 (pod nazwą Laseczno).
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Ryc. 1. Grodzisko w Gulbiu, gm. Iława na mapie niemieckiej w skali 1:25000 z roku z 1912 roku

Fig. 1. Strongold at Gulb, Iława commune, on a German map of 1912 scaled 1:25000
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Ryc. 2. Gulb, st. 1. Model ukształto-

wania powierzchni grodziska 

(oprac. J. Błaszczyk)

Fig. 2. Gulb, site 1. 3D model of the 

stronghold (elaborated by 

J. Błaszczyk)

Ryc. 3. Gulb, st. 1. Widok na wał 

i domniemaną fosę od stro-

ny wschodniej (fot. Z. Koby-

liński 2012)

Fig. 3. Gulb, site 1. The view on the 

rampart and the alleged moat 

from the east (photo Z. Koby-

liński 2012)

Ryc. 4. Gulb, st. 1. Widok na wał 

i domniemaną fosę od strony 

wschodniej (fot. S. Szczepań-

ski 2009)

Fig. 4. Gulb, site 1. The view on the 

rampart and the alleged moat 

from the east (photo S. Szcze-

pański 2009)
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co wskazywało na jego wczesnośredniowieczną chro-
nologię3. Prawdopodobnie obiekt został pod koniec XIX 
wieku znacznie zniwelowany wskutek orki, czego wyni-
kiem jest obecny słaby stan zachowania wałów4.

W 2012 roku na terenie grodziska założono siedem 
wykopów5 (oznaczonych cyframi 1-7), o łącznej po-

3 Karta Ewidencyjna Zabytku Archeologicznego, Gulb, gm. Iława, nr 14. 
Archiuwum WUOZ w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, teczka: Gulb.

4 Łasiński 2010: 44.
5 Badania archeologiczne na terenie domniemanego grodziska 

w Gulbiu prowadzone były na podstawie zezwolenia WKZ nr 
296/2012, w terminie od 22.07. do 08.08.2012 roku. W badania 

wierzchni 95 m² (ryc. 5). Wykop 1 usytuowano w po-
łudniowo-wschodniej części grodziska. Miał on 20 m 
długości i 3 m szerokości. Dłuższą osią zorientowany 
był w kierunku wschód-zachód. W obrębie tego wy-

zaangażowani byli pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Pracami kierował prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński przy 
pomocy dr. Jacka Wysockiego, mgr Magdaleny Rutyny, mgr. Bar-
tłomieja Klęczara i Dariusza Wacha. Plan warstwicowy stanowi-
ska wykonał mgr Jacek Błaszczyk. Badania geologiczne stanowi-
ska wykonał prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk (zob. Nitychoruk i Welc 
2013, w niniejszym tomie).

Ryc. 5. Gulb, st. 1. Plan warstwicowy grodziska z oznaczeniem wykopów badawczych z 2012 roku (oprac. J. Błaszczyk i D. Wach)

Fig. 5. Gulb, site 1. Contour-line plan of the stronghold with research trenches excavated in 2012 marked, (elaborated by J. Błaszczyk and D. Wach)
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kopu przekopano zbocze 
potencjalnego wału wraz 
z obszarem przylegającym 
do niego od zewnątrz (od 
wschodu), a także część 
majdanu grodziska. Pod 

warstwą humusu leśne-
go odnotowano obecność 
prostej sekwencji straty-
graf icznej ki lku warstw 
piaszczystych. Warstwa 
jasnego piasku 15 (o grubo-
ści 0,2 -0,3 m) znajdowana 
na wszystkich otworzonych 

wykopach kończyła się na 
linii krawędzi spadku zbo-
cza grodziska. Przykrywa-
ła ona podobnej grubości, 
nieco ciemniejszą, piaszczy-
stą warstwę 17, schodzącą 
niemal do podnóża zbocza 
grodziska. W obu górnych 

warstwach znaleziono frag-
menty ceramiki starożytnej, 
wczesnośredniowiecznej, 
średniowiecznej i nowożyt-
nej. Poniżej znaleziono cienką (5,0 cm), ciemną warstwę 
piaszczystą 39, w której stropie zachowały się ślady płyt-
kich zagłębień wypełnionych ciemną, miejscami przepa-
loną ziemią z drobinami węgla drzewnego. Poniżej znale-
ziono kończącą się u podnóża stoku ciemną, jednorodną 
warstwę 21, która w krawędziowej parii swego zasięgu 
osiągała miąższość 0,6 m w nieregularnie V-kształtnym 
zagłębieniu rowopodobnym (szerokości 1 m i głęboko-
ści 0,4 m) mającym przebieg równoległy do przebiegu 
granicy krawędzi stoku grodziska. Niestety, ten jedyny 
ślad ewentualnej fosy obserwowany był tylko na dystan-
sie niecałych 3 m (szerokość wykopu 1), stąd nie można 
jednoznacznie stwierdzić istnienia takiej konstrukcji na 
omawianym stanowisku (ryc. 6). 

Wykop 2 wytyczono na majdanie grodziska. Miał 3 m 
długości i 2 m szerokości. Dłuższą osią zorientowany 
był po linii północ-południe. W jego obrębie wystąpiły 
tylko trzy pierwsze górne warstwy wspomniane w opi-
sie wykopu 1, przy czym warstwy jasne, piaszczyste 15 
i 17 przykrywały o wiele grubszą (0,3-0,4 m miąższości), 
ciemną warstwę 39.

Wykop 3 założono 5 m na północ od północnej kra-
wędzi wykopu 2. Otworzono wykop o wymiarach 3 m 
długości i 2 m szerokości. Jego dłuższa oś zorientowana 
była po linii północ-południe. W wykopie tym zaobser-
wowano podobny układ nawarstwień jak w wykopie 2.

Wykop 4 wytyczono 9 m na północ od północnej 
krawędzi wykopu 3. Założony wykop miał wymiary 3 
m długości i 2 m szerokości. Dłuższa oś wykopu zorien-
towana była po linii północ-południe. W wykopie tym 
występowała analogiczna sytuacja stratygraiczna jak 
w wykopach 2 i 3.

Wykop 5, o wymiarach 1 x 3 m (dłuższa oś po linii 
wschód-zachód), otworzono 1,5 m na wschód od wschod-
niej krawędzi wykopu 2. Wykop ten miał charakter sonda-
żowy. Przebadano archeologicznie połowę obiektu – sta-
nowiska strzeleckiego z okresu II wojny światowej.

Wykop 6 (1 x 5 m) usytuowano 4 m na zachód od za-
chodniej krawędzi wykopu 2. Wschodnia część wykopu 
zachodziła na majdan, zachodnia natomiast przecinała 
niewielkie zagłębienie. W wykopie tym zanotowano 
analogiczny układ warstw jak w wykopach 2, 3 i 4.

Wykop 7, o długości 4,5 m i szerokości 2 m, założo-
no w północnej części grodziska, 10 m na północ od 
wykopu 4. Jego północna część przecinała zagłębienie, 
południowa zaś majdan. Pod warstwą humusu leśnego 
znaleziono dwie piaszczyste warstwy nie wykazujące czy-
telnego, jednoznacznego podobieństwa do górnych na-
warstwień z wykopów 1-4 i 6. Jedynie w warstwie dolnej 
znaleziono fragmenty ceramiki. Na wykopie tym nie zaob-
serwowano też występowania szarego pasa ziemi 39, cha-
rakterystycznego dla nawarstwień pozostałych wykopów.

W trakcie eksploracji odkryto 403 fragmenty cerami-
ki, 5 fragmentów przedmiotów z żelaza, 2 kamienie po-
kryte szkłem, fragment szkła, paciorek szklany oraz skó-
rzany przedmiot z czasów II wojny światowej (wykop 5).

Ze względu na występowanie w warstwach stanowi-
ska zmieszanej ceramiki z różnych okresów, nie można 
jednoznacznie określić jego chronologii. Być może obiekt 
ten był wykorzystywany w różnych okresach, jednak śla-
dy tego użytkowania – być może wskutek XIX i XX-wiecz-
nych destrukcji – zachowały się bardzo słabo. Niemniej 
trzeba przyjąć, że obiekt jest pozostałością starożytnej 
konstrukcji obronnej z czasów plemiennych(?).

Ryc.6. Gulb, st. 1. Przekrój przez strefę wału i domniemanej fosy grodziska (fot. D. Wach)

Fig. 6. Gulb, site 1. The intersection through the rampart and the alleged moat (photo D. Wach)
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Wieprz, gm. Zalewo, st. 1 (wyspa Bukowiec) (AZP 25-
53/1)
Grodzisko znajduje się w północnej części wyspy Buko-
wiec położonej na jeziorze Jeziorak6 (ryc. 7). Wyspa od 
wschodu połączona jest groblą z wsią Wieprz7. W miej-
scowej tradycji obiekt ten funkcjonował jako Ringwall8. 

Grodzisko wzniesiono w północnej 
części naturalnej wysoczyzny, która 
od południowego-zachodu opada 
ku nizinie (ryc. 8). 

Grodzisko ma kształt nieregular-
nego koła o wymiarach (licząc ob-
szar od zewnętrznego skraju wałów) 
około 34 długości i 30 m szerokości. 
Od strony północnej i zachodniej 
wał (licząc od korony do podstawy 
tej części wzgórza, na którym się 
znajduje) sięga 8 m wysokości, zaś 
w części południowo-wschodniej – 
od strony płaskiej, podwyższonej 
części wzgórza, od której został od-
cięty fosą – ma lokalne przewyższe-
nie względem niej sięgające 1,5 m. 
Szerokość tej części wału u podsta-
wy wynosi około 6-7 m, a w koronie 
około 2-3 m. W kierunku północno-
-wschodnim i północno-zachodnim 
wał stopniowo się obniża, prze-
chodząc w naturalnie strome stoki 
samego wzgórza. Podobnie wspo-
mniana wcześniej fosa, odcinająca 
grodzisko od wzgórza, ma lokalny 
charakter i zanika wraz z przejściem 
wału w stoki wzgórza. Od strony 
zachodniej, północnej i częściowo 
północno-wschodniej, pomiędzy 
zewnętrznym wałem a majdanem, znajduje się podko-
wiaste zagłębienie (wewnętrzna fosa) o głębokości oko-
ło 2-2,5 m, wypłycająca się stopniowo na obu końcach 
w kierunku południowo-wschodnim (ryc. 9).

W 1908 roku Emil Hollack podał informację o „szańcu 
na wyspie naprzeciwko Siemian z tamą znajdującą się 
pod lustrem wody”9. W 1930 roku Carl Engel wykonał 

6 Grodzisko wpisane jest do rejestru zabytków archeologicznych 
jako „grodzisko wyżynne”. Wpis 14.11.1968 – nr C-040.

7 Czas budowy tej grobli nie jest jasny. Bruno Eckart, nauczyciel 
z Boreczna, w wydanym w 1927 roku przewodniku turystycznym 
po jeziorach Mazur i Oberlandu podaje, że grobla pochodzi „z cza-
sów Prusów”, i że przebiegała ¾ m pod lustrem wody (Eckart 2011: 
47). Ta sama informacja B. Eckarta z 1925 roku znajduje się w ar-
chiwum Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin (Prussia-Ar-
chiv PM-A 601/1). Z kolei informatorka, pani Edelgarda Hermann, 
z domu Preuss, córka dawnej właścicielki wyspy, przekazała infor-
mację, że grobla została usypana dopiero w 1938 roku, a wcześniej 
można było dostać się na wyspę „mocząc nogi tylko do kolan” (ar-
chiwum WUOZ w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, teczka: Wieprz).

8 Crome 1937: 108, 1939: 278; Paśko-Sawczyńska 2012: 7, 33, 125; 
zob. Szczepański 2013, w niniejszym tomie.

9 Hollack 1908: 148; informacja ta stała się źródłem błędnej loka-

szkicowy plan i schematyczne przekroje grodziska po li-
niach wschód-zachód i północ-południe10. W 1940 roku 
na terenie grodziska wykopaliska amatorskie prowadzić 
miał niejaki Albrecht z Królewca, który pracował w miej-
scowej szkole i podobno znalazł na terenie stanowiska 
ślady obwarowań z dębowych pali. Inspekcji terenowych 

w okresie powojennym dokonywali m.in. M. Haftka 
w 1968 roku oraz M.J. Hofmann w 1986 i 2002 roku11.

W 1997 roku niewielkie badania wykopaliskowe 
przeprowadził na terenie grodziska Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wojciech 
Chudziak). Otworzono wówczas wykop sondażowy 
o wymiarach 2 x 2 m na majdanie i wykonano wiercenia 
geomorfologiczne12. W wyniku tych badań ich autorzy 
doszli do zaskakujących wniosków: „W chwili obecnej 
wydaje się być najwłaściwszym stwierdzenie – sprzeczne 

lizacji jakiegoś grodziska na wyspie Lipowej, położonej bliżej Sie-
mian niż wyspa Bukowiec, na której znajduje się koliste piaszczy-
ste wzniesienie. Badania sondażowe przeprowadzone na wyspie 
Lipowej w 2012 roku nie wykazały jednak obecności grodziska. 
Co więcej, wyspa Lipowa położona jest zbyt daleko od lądu, aby 
mogła być połączona z nim groblą. Informacja Hollacka dotyczy 
zatem z pewnością grodziska w Wieprzu na wyspie Bukowiec.

10 Prussia-Archiv PM-A 601/1.
11 Archiwum WUOZ w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, teczka: Wieprz.
12 Zezwolenie na przeprowadzenie badań archeologicznych sondażo-

wo-weryikacyjnych (29.09-2.10.1997) grodziska wczesnośrednio-
wiecznego w miejscowości Wieprz, gm. Zalewo, st. 1. Archiwum 
WUOZ w Olsztynie, delegatura w Elblągu, teczka: Wieprz.

Ryc. 7. Wieprz, st. 1. Położenie grodziska na wyspie Bukowiec na mapie niemieckiej w skali 

1:25000 z 1912 roku

Fig. 7. Wieprz, site 1. The location of the stronghold on the Bukowiec Island on a German 

map of 1912 scaled 1:25000 
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niestety z dotychczasową wiedzą na temat tego obiek-
tu – że badane stanowisko uznać należy za pozostałość 
umocnień obronnych typu okop-szaniec, związanych już 
z okresem nowożytnym (okres wojen napoleońskich?). 
Świadczyć o tym może zarówno niewielka skala samego 
założenia, usytuowanie majdanu w stosunku do słabo 
zaznaczonych wałów i fosy (sprzeczne z zasadami stoso-
wanymi przy fortyikacjach wczesnośredniowiecznych – 
wypiętrzenie majdanu ponad koronę wału/nasypu) oraz 
występowanie rynnowatego zagłębienia wewnątrz obiek-
tu, którego metrykę ze względu na niewielki stopień za-

awansowania procesów stratyika-
cyjnych odnieść można do czasów 
nowożytnych (pozostałość rowów 
strzelniczych?), jak i topografia 
stanowiska, zajmującego pagórek 
o niewielkiej ekspozycji, dalej brak 
wyraźnego naturalnego lub sztucz-
nego odcięcia od południowej czę-
ści wyspy, a więc od strony narażo-
nej na ewentualny atak”13.

Wobec kontrowersyjności tych 
stwierdzeń, w celu ich weryikacji, 
w 2012 roku w trakcie prac wykopa-
liskowych14 otworzono cztery wyko-
py (oznaczone cyframi 1-4) o łącznej 
powierzchni 101 m² (ryc. 10).

Wykop 1 usytuowano w połu-
dniowo-wschodniej części gro-
dziska w taki sposób, że przecinał 
całą konstrukcję wału i zewnętrz-
nej fosy (ryc. 11). Wykop miał 19 
m długości i 2 m szerokości. Jego 
krawędź południowa znajdowała 
się na polanie leżącej na zewnątrz 
grodziska, a północna na jego maj-
danie. W obrębie wykopu 1 roz-
poznano strukturę nawarstwień 
wału (o wysokości 1,1 m) oraz 
znajdującej się na zewnątrz nie-
go fosy. Wszystkie warstwy wału 
były piaszczyste, nie znaleziono 
w jego wnętrzu żadnych śladów 
konstrukcji kamiennej bądź spa-
lonych konstrukcji drewnianych. 

Pośrednie dowody wskazywały 
jednak (obecność wyraźnej, jasnej 
warstwy piasku o pionowych, wy-
raźnych granicach na obu jej koń-
cach, leżącej u podstawy wału), 
że jakiegoś rodzaju konstrukcję 
drewnianą (np. w postaci dwóch 
płotów drewnianych lub plecion-
kowych, które się nie zachowały) 
wał ten posiadał. W zewnętrznej 
parii wału, na górnym skraju jego 
części stokowej znaleziono ślady 

13 Chudziak i Bojarski 1997.
14 Badania archeologiczne grodziska na wyspie Bukowiec prowadzo-

ne były na podstawie zezwolenia WKZ nr 295/2012, w terminie 
od 13.08. do 08.09.2012 roku. W badania zaangażowani byli pra-
cownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracami kierował 
prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński przy pomocy Dariusza Wacha 
i mgr Magdaleny Rutyny. Plan warstwicowy stanowiska wykonał 
mgr Jacek Błaszczyk. Badania geologiczne stanowiska przeprowa-
dził prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk (zob. Nitychoruk i Welc 2013, 
w niniejszym tomie). Badania geoizyczne metodą magnetyczną 
na obszarze położonym na południe od grodziska przeprowadził 
mgr Tomasz Herbich (zob. Herbich 2013, w niniejszym tomie).

Ryc. 8. Wieprz, st. 1. Model ukształtowania powierzchni grodziska (oprac. J. Błaszczyk)

Fig. 8. Wieprz, site 1. 3D model of the stronghold (elaborated by J. Błaszczyk)

Ryc. 9. Wieprz, st. 1. Widok z wnętrza grodziska na wał i fosę wewnętrzną w kierunku północ-

nym (fot. Ł. Łasiński 2009)

Fig. 9. Wieprz, site 1. The view from the inside of the stronghold on the rampart and theinner 

moat towards the north (photo L. Łasiński 2009)
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dwóch dołów posłupowych, które sugerują istnienie 
w tym miejscu konstrukcji wzmacniającej strukturę 
bądź obronność wału. Znajdująca się u podnóża wału 
fosa o szerokości (u góry) 3 m i głębokości (od obecne-
go poziomu gruntu) do 1 m, miała V–kształtny przekrój 
(o bardziej stromych zboczach od strony zewnętrznej 
grodziska) z płytkim (0,25-0,35 m głębokości), pła-
skodennym rowkiem (o szerokości 0,2-0,3 m) na dnie, 
sugerującym obecność w tym miejscu płotu lub pali-
sady (ryc. 12). Średnia łączna głębokość fosy wynosiła 
1,2 m. Wypełniona ona była piaszczystymi zsuwiskami, 
a w dolnej części wypełniska także ciemną, grubą na 10 
cm warstwą spalenizny i drobin węgla 141 oraz – pod 
nią, 0,5 m nad dnem wspomnianego rowka – jednowar-
stwowym skupiskiem kamieni 37 (pas o 1,2 m długości 
i do 0,5 m szerokości). Na zewnątrz fosy, około 1,5 m od 

jej krawędzi, znaleziono dwa prostokątne w planie doły 
posłupowe. Odstęp między nimi wynosił około 0,8 m. 
Obecność tych dwóch obiektów na zewnątrz fosy może 
wskazywać, że znajdować się tam mogła jakaś kolejna 
konstrukcja obronna,np. w postaci pali z plecionką mię-
dzy nimi.

Od strony wnętrza grodziska nawarstwienia wału ła-
godnie przechodziły w strefę, w której znaleziono luźno 
rozrzucone (na odcinku około 3,5 m) kamienie 9. Być 
może miały one związek z koncentracjami kamieni zna-
lezionymi na wykopie 2. W obrębie wykopu znaleziono 
nieliczne, mało reprezentatywne fragmenty ceramiki 
(głównie starożytnej). 

Wykop 2 wytyczono na majdanie grodziska. Obejmo-
wał on swym zasięgiem 7 m długości i 5 m szerokości 
i średnio osiągnął głębokość 0,7 m. Pod warstwą humu-

Ryc. 10. Wieprz, st. 1. Plan warstwicowy grodziska z zaznaczonymi wykopami badawczymi z 2012 roku (oprac. J. Błaszczyk i D. Wach)

Fig. 10. Wieprz, site 1. Contour-line map of the stronghold with archaeological trenches excavated in 2012 marked (elaborated by J. Błaszczyk 

and D. Wach)
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su leśnego – na i w stropie ciemnej, piasz-
czystej ziemi – odsłonięto bruk kamienny 11 
(w południowo-zachodniej części wykopu) 
i skupisko kamieni 12 (w części północno-
-zachodniej). Bruk 11 stanowiło duże (śred-
nicy około 1,5 m) skupisko ściśle obok siebie 
ułożonych kamieni o wielkości od kilku do 
(najczęściej) kilkunastu centymetrów (spora-
dycznie większej). Skupisko mniejsze (maksy-
malnie do 1 m długości) było nieregularnego 
kształtu, a jego kamienie nieliczne i luźniej 
rozrzucone. Obydwa skupiska tworzyły po-
wierzchnię w przybliżeniu płaską (ryc. 13). 
Poniżej znajdowała się kolejna, ciemniejsza 
warstwa piaszczysta, na stropie której zna-
leziono nieregularnie owalny (średnicy do 
0,9 m), płytki (0,18 m) obiekt 24 oraz głęboki 
dół posłupowy (lub ślad po palu) 20. 

Wykop 3 założono na zachód od wyko-
pu 2. Zachodnia część wykopu przecinała 
fosę wewnętrzną, a wschodnia część nacho-
dziła na majdan grodziska. W pierwszym eta-
pie prac otworzono wykop o wymiarach 9 m 
długości i 2 m szerokości. W drugim etapie 
powiększono wykop w kierunku wschodnim 
o 9 m długości i 1 m szerokości. W obrębie 
wykopu znaleziono ślady dwu faz istnienia 
grodziska w Wieprzu. W strefie bliżej cen-
trum majdanu nawarstwienia (o miąższości 
0,4–0,5 m) odzwierciedlały nieskompliko-
waną stratygrafię znaną już z wykopu 2, 
natomiast w obszarze wykopu bliskim we-

wnętrznego podnóża wału (gdzie 
znajdowało się płytkie zagłębie-
nie będące początkiem, pogłę-
biającej się w stronę północną, 
fosy wewnętrznej) znaleziono 
dowody na istnienie w obrębie 
tej fosy dwóch jej faz, przy czym 
w nawarstwieniach fazy starszej 
znaleziono fragmenty ceramiki 
starożytnej. Fosa w tej starszej 
fazie miała płaskie, rozległe dno 
(szerokości do 1,9 m) i niezbyt 
strome ściany rozsuwające się 
na zewnątrz na szerokość 5 m 
oraz głębokość do 1,6 m. W jej 
piaszczyste zasypiska wcięta 
była węższa (szerokości 3,6 m,) 
V-kształtna fosa o głębokości 
1,4  m, w dnie której wykopane 
było głębokie do 0,45 m, rowko-
podobne zagłębienie o niemal 
pionowych ściankach i płaskim 
dnie, które może sugerować 
w tym miejscu niegdysiejszą 
obecność jakiegoś płotu bądź 
palisady. Inny wygląd i mniejsze 

Ryc. 11. Wieprz, st. 1. Przekrój przez wał i zewnętrzną fosę grodziska w jego połu-

dniowej części (fot. D. Wach)

Fig. 11. Wieprz, site 1. The intersection through the rampart and the outer moat 

of the stronghold in its southern part (photo D. Wach)

Ryc. 12. Wieprz, st. 1. Przekrój przez zewnętrzną fosę ze śladami konstrukcji na jej dnie (fot. 

D. Wach)

Fig. 12. Wieprz, site 1. The intersection through the outer moat with the remains of a construc-

tion at its bottom (photo D. Wach)
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rozmiary zagłębienia fosy zaobserwowane po drugiej 
stronie wykopu (od strony południowej) świadczą, że 
w jego obrębie znaleziono obszar, w którym fosa ta za-
czynała się pogłębiać i rozszerzać (ryc. 14). 

Wykop 4 usytuowano w północnej części grodziska. 
Północna część wykopu przecinała fosę wewnętrzną, 
a część południowa wchodziła na majdan grodziska. 

W pierwszym etapie prac otworzono wykop o wymia-
rach 5 m długości i 2 m szerokości. W drugim etapie 
powiększono wykop w kierunku południowym o 5 m 
długości i 2 m szerokości, tym samym połączono go 
z wykopem 3. W obrębie całego wykopu przebadano 
stratygraię fosy wewnętrznej oraz zależności między 
nią a obszarem przy skraju majdanu (ryc. 15). W obrę-

Ryc. 13. Wieprz, st. 1. Bruki kamienne na majdanie grodziska (fot. D. Wach)

Fig. 13. Wieprz, site 1. Stone pavements in the interior of the stronghold (photo D. Wach)

Ryc. 14. Wieprz, st. 1. Przekrój przez wewnętrzną fosę grodziska w jego zachodniej części, z widocznymi dwiema fazami konstrukcyjnymi (fot. 

D. Wach)

Fig. 14. Wieprz, site 1. The intersection through the inner moat of the stronghold in its western part, with two construction phases visible 

(photo D. Wach)
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bie wewnętrznego dookolnego zagłębienia stwierdzono 
istnienie ewentualnej fosy 88 o łagodnym, nieregularnie 
V-kształtnym, rozłożystym przekroju (mniej czytelnym 
niż na obszarze wykopu 3) oraz obecność rynnowate-
go zagłębienia 81 (szerokości 0,5 m i głębokości 0,45 m) 
w jej części dennej. Całość miąższości nawarstwień fosy 
(głównie zasypisk z obu stron piaszczystych zboczy, od 
strony wału i majdanu) wynosiła 0,8 m. Od strony maj-
danu, na jego krawędzi, stwierdzono obecność jednej, 
niedużej jamy 94 (średnicy około 0,9 m i głębokości do 
0,4 m). Nie znaleziono tu żadnych reprezentatywnych 
fragmentów ceramiki.

Łącznie podczas prac na wszystkich wykopach od-
kryto 65 fragmentów ceramiki, 2 wytwory krzemienne, 
odprysk krzemienny oraz fragment przedmiotu z żelaza. 

Grodzisko w Wieprzu ma wciąż zachowaną wyraźną, 
własną formę terenową, z dogodnymi warunkami jeśli 
chodzi o jego obronność. Zaskakujący jest zatem fakt, że 
przy dość czytelnym układzie konstrukcyjnym wału oraz 
fosy, ilość innych świadectw archeologicznych, w tym 
tych najbardziej interesujących jak ceramika oraz inne 
zabytki, które datowałyby stanowisko i jego ewentual-
ne fazy, jest niezwykle znikoma. Nasuwa się wniosek, że 
grodzisko to albo niemal tuż po zbudowaniu opuszczono, 
albo też użytkowano je w tak mało intensywny sposób, 
że ślady tego nie zachowały się w ewidencji zabytkowej 
(dotyczy to zwłaszcza fazy młodszej). Jednakże, w świe-
tle wyników badań z 2012 roku należy zdecydowanie od-
rzucić tezy wysunięte przez autorów badań z 1997 roku.

Urowo, gm. Zalewo, st. 1 (AZP 25-54/1)
Badane grodzisko położone jest około 2 km na wschód 
od miejscowości Urowo i około 0,24 km na południe 
od jeziora Kocioł (ryc. 16). Obiekt ten wzniesiono na 
niewielkiej wysoczyźnie. Majdan ma kształt elipsy 
o powierzchni około 30 arów. Wysokość wałów od 
strony wewnętrznej wynosi 1-1,5 m, od strony północ-
nej 2 m, zaś od strony zewnętrznej 2-3 m, zwiększając 
się od strony zachodniej do 5 m (ryc. 17-21). W tradycji 
miejscowej obiekt ten funkcjonował w okresie przed-
wojennym jako Schanzenberg lub Schwedenschanze. 

Znane jest ono już ze źródeł kartograicznych z XVIII 
wieku. Na rękopiśmiennym planie starostwa miłom-
łyńskiego z 1720 roku przy brzegu jeziora Kocioł, 
w granicach Urowa zaznaczony jest obiekt o nazwie 

Wüst Schloss. Na planie Schroettera znajdujemy je 
opisane jako Schanze. W latach 1826-1828 J.M. Guise 
zaznaczył grodzisko na jednym ze swoich rysunków, 
zaś C. Engel zrysował i krótko je opisał podczas swojej 
wizyty 19 września 1930 roku15. Hans Crome uważał 
je za „staropruskie”16, a Łucja Okulicz uznała za wy-
soczyznowe osiedle obronne z wczesnej epoki żela-
za17. Grodzisko wpisane zostało do rejestru zabytków 
w 1993 roku18. 

15 Szczepański 2013, w niniejszym tomie.
16 Crome 1937: 108. 
17 Okulicz 1970: 196-197.
18 Wpis z dnia 26.05.1993, nr C – 181.

Ryc. 15. Wieprz, st. 1. Przekrój przez wewnętrzną fosę grodziska w jego północnej części (fot. D. Wach)

Fig. 15. Wieprz, site 1. The intersection through the inner moat of the stronghold in its northern part (photo D. Wach)
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W 2012 roku na terenie grodziska otwarto trzy wy-
kopy19 o łącznej powierzchni 64 m² (ryc. 22).

19 Badania archeologiczne grodziska w Urowie prowadzone były na 
podstawie zezwolenia WKZ nr 294/2012, w terminie od 22.08. do 
19.09.2012 roku. W badania zaangażowani byli pracownicy Insty-
tutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracami kierował prof. dr hab. 
Zbigniew Kobyliński przy pomocy Dariusza Wacha i mgr Magda-
leny 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). Badania geoizyczne metoda magnetyczną w otoczeniu 
grodziska przeprowadził mgr Tomasz Herbich (zob. Herbich 2013, 
w niniejszym tomie).

Wykop 1 miał 15 m długości i 2 m szerokości i dłuższą 
osią zorientowany był mniej więcej po linii wschód-za-
chód (umowne). Założony został w południowo-wschod-
niej części grodziska w taki sposób, by przecinał cały wał 
aż do miejsca na zewnątrz grodziska, gdzie kończyła się 
strefa, w której spodziewano się znaleźć ewentualną 
fosę oraz (od wewnątrz) przywałową strefę majdanu 
(ryc. 23-24). Badany odcinek wału miał około 8 m sze-
rokości u podstawy i 1,4 m wysokości licząc od pozio-
mu posadowienia zbieżnego mniej więcej z poziomem 
majdanu a 2,3 m od strony zewnętrznej. Stwierdzono 
obecność co najmniej dwu faz istnienia wału, co su-
gerują ślady dwóch poziomów spalonych konstrukcji 

Ryc. 16. Urowo, st. 1. Położenie grodziska oznaczonego jako Schwedenschanze na mapie niemieckiej w skali 1:25000 z 1912 roku

Fig. 16. Urowo, site 1. The location of the stronghold marked as Schwedenschanze on a German map of 1912 scaled 1:25000

Ryc. 17. Urowo, st. 1. Model ukształtowania powierzchni grodziska (oprac. J. Błaszczyk)

Fig. 17. Urowo, site 1. 3D model of the stronghold (elaborated by J. Błaszczyk)
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Ryc. 18. Urowo, st. 1. Widok grodziska 

od strony północno-zachodniej 

(fot. S. Szczepański 2008)

Fig. 18. Urowo, site 1. The view on the 

stronghold from the north-west 

(photo S. Szczepański 2008)

Ryc. 19. Urowo, st. 1. Wał grodziska w jego 

północnej części (fot. Z. Kobyliń-

ski 2012)

Fig. 19. Urowo, site 1. The rampart in 

its northern part (photo Z. Ko-

byliński 2012)

Ryc. 20. Urowo, st. 1. Wał grodziska 

w jego zachodniej części (fot. 

Z. Kobyliński 2012)

Fig. 20. Urowo, site 1. The rampart in 

its western part (photo Z. Ko-

byliński 2012)



Grodziska w Gulbiu, na wyspie Bukowiec, w Urowie i dubie

317Grodziska Warmii i Mazur • 1

drewnianych (przy czym poziom 
wyższy był bardzo słabo wyrażo-
ny i widoczny jedynie na odcinku 

0,5 m), których rozsypane resztki 
(11, 25, 61, 62, 63, 65) leżały na 
odpowiadających im stratygra-
ficznie warstwach stoku wału 
(o kącie nachylenia 35°), na od-
cinku ponad 2 m. Górna krawędź 
śladów spalonych konstrukcji 
znajdowała się około 0,9 m nad 
poziomem posadowienia wału 
(poziomem majdanu). Całość 
znalezionych nawarstwień wału 
poniżej darni w głównej mierze 
składa się z materiału gliniaste-
go, co sugeruje niezwykły wy-
siłek, jaki budowniczowie tego 
obiektu musieli wykonać, aby 
wał ten w takim właśnie kształ-
cie powstał. Jednocześnie zarów-
no zastany układ stratygraiczny, 
jak i wiercenia geologiczne jed-
noznacznie wykluczyły możli-
wość istnienia fosy na badanym 
odcinku u podnóża wału. W ob-
rębie wykopu znaleziono pojedyncze fragmenty cera-
miki (w części leżącej na skraju majdanu). Wszystkie 
nawarstwienia spoczywały na twardej, calcowej glinie 
z jasnymi, węglanowymi wtrętami.

Wykop 2, o wymiarach 5 m długości i 2 m szerokości 
(dłuższa oś po linii pólnoc-południe), otworzono 5 m na 
zachód od wykopu 1. Na jego obszarze, poza prostym, 
kilkuwarstwowym układem stratygraicznym (cienkie 
warstwy piaszczysto-gliniane tuż pod poziomem darni, 
niżej zaś warstwy gliny calcowej z wychodniami piasku) 
nie znaleziono żadnych obiektów. W części wschodniej 
i w centrum wykopu jego głębokość wynosiła około 
0,3 m, natomiast w jego parii zachodniej (obszar nie-
regularnego zagłębienia z – być może – niwelacyjnymi, 
zasypiskami zglinionego piasku) nawarstwienia miały 
miąższość nawet 1 m. W obrębie wykopu znaleziono nie-
liczne, luźno rozrzucone kamienie (w warstwie bezpo-
średnio pod darnią) oraz – podobnie jak na wykopie 1 – 
nieliczne, mało reprezentatywne fragmenty ceramiki. 

Wykop 3 wytyczono na majdanie grodziska 2 m na 
południe od wykopu 1. Obejmował on swym zasięgiem 
6 m długości i 4 m szerokości (dłuższe boki przebiegały 
wzdłuż osi północ-południe). W obrębie tego wykopu 
układ nawarstwień miał podobnie prosty jak w wyko-
pie 2, horyzontalny charakter, natomiast jego miąższość 
sięgała do około 0,4 m w centrum i od strony wschod-
niej, natomiast od strony zachodniej, w pobliżu stoku 
wału, miąższość nawarstwień sięgała 0,8 m. Na obsza-
rze wykopu znaleziono jedynie jeden dołek posłupowy 
(nr 10) o średnicy 0,3 m i głębokości 0,27 m. Dno wyko-
pu stanowiła jednolita glina calcowa, w którą wkopane 
były dwa, niedużych rozmiarów doły posłupowe. Po-

dobnie jak w wykopie 1 i 2 znaleziono jedynie nieliczne, 
mało reprezentatywne fragmenty ceramiki.

W trakcie eksploracji znaleziono 49 fragmentów cera-
miki oraz fragment przedmiotu z żelaza. 

Grodzisko w Urowie jest przykładem obiektu o wyraź-
nej formie terenowej i dużych walorach obronnych. Za-
skakujący jest zatem fakt, że przy dużych nakładach sił, 
jakich wymagało wzniesienie takiego obiektu, wystąpiła 
uboga stratyikacja wnętrza grodziska, a także, że ilość 
innych świadectw archeologicznych, które znaleziono 
w jego przebadanej części jest tak niezwykle znikoma. 
Nasuwa się wniosek, podobnie jak w odniesieniu do 
grodziska na wyspie Bukowiec w Wieprzu, że grodzisko 
to albo niemal tuż po zbudowaniu opuszczono, albo też 
użytkowano je w tak mało intensywny sposób, że ślady 
tego nie zachowały się w ewidencji zabytkowej. 

Oprócz wykopów zlokalizowanych na grodzisku, na 
podstawie rezultatów wykonanych wokół niego badań 
geoizycznych (przeprowadzonych na łące znajdującej 
się na północ od grodziska)20 udało się zlokalizować osa-
dę przygrodową. W jednym z miejsc, gdzie rozpoznano 
anomalie geomagnetyczne (43 m na północ i 100 m na 
zachód od północno-zachodniego narożnika wykopu 
2 na grodzisku), postanowiono otworzyć mały wykop 
sondażowy (3 x 3 m). Znalezione tam nawarstwienia 
sięgały do około 0,6 m poniżej poziomu gruntu. Po gru-
bą na około 0,35 m warstwą humusu znaleziono pozo-
stałości nieregularnie owalnego zagłębienia wypełnio-
nego warstwami przepalonej ziemi ze śladami węgla 
oraz grudkami przepalonej polepy. Ślady intensywnego 

20 Herbich 2013, w niniejszym tomie.

Ryc. 21. Urowo, st. 1. Widok na majdan grodziska i wały od strony wewnętrznej (fot. Z. Kobyliński 

2012)

Fig. 21. Urowo, site 1. The view on the interior of the stronghold and ramparts from the inside 

(photo Z. Kobyliński 2012)
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działania ognia sugerują obecność w tym miejscu pale-
niska bądź pieca (nr 8) o nieregularnie okrągłym kształ-
cie, średnicy dochodzącej do 1,8 m oraz głębokości do 
0,5 m. W bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianej jamy 
(częściowo w jej zachodniej ścianie), w południowej 
części wykopu znajdowały się dwa skupiska kamieni 
(nr 6 i 7). Były to kamienie głównie małe (o średnicy od 
kilku do około 10 cm) z kilkoma większymi o średnicy 
dochodzącej do 0,3-0,4 m. Omawiana jama palenisko-
wa wkopana była w głęboki na 0,25-03 m i na 0,7 m 
szeroki, rowopodobny obiekt 11 o kierunku przebiegu 

po linii pólnoc-południe. Jego wypełniskiem była piasz-
czysta, zbita, niejednorodna ciemna ziemia z fragmen-
tami polepy i węgli drzewnych. Od strony południowej 
i wschodniej jama paleniskowa wkopana była w dość 
cienkie warstwy piaszczyste i piaszczyste z domieszką 
(prawdopodobnie) popiołów (ryc. 25). 

Na terenie osady znaleziono 6 fragmentów ceramiki 
oraz zabytki wydzielone: 2 fragmenty przedmiotów z że-
laza i krzemień. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w przeciwień-
stwie do majdanu grodziska, pobliski grodzisku obszar 

Ryc. 22. Urowo, st. 1. Plan warstwicowy grodziska z zaznaczonymi wykopami badawczymi z 2012 roku (oprac. J. Błaszczyk i D. Wach)

Fig. 22. Urowo, site 1. Contour-line map of the stronghold with archaeological trenches excavated in 2012 marked (elaborated by J. Błaszczyk 

and D. Wach)
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Ryc. 23. Urowo, st. 1. Północna ściana 

przekopu przez wał grodziska 

z widocznymi śladami spa-

lonej konstrukcji drewnianej 

(fot. D. Wach)

Fig. 23. Urowo, site 1. The northern 

side of the crosscut through 

the rampart with visible re-

mains of burnt wooden con-

struction (photo D. Wach)

Ryc. 24. Urowo, st. 1. Południowa ścia-

na przekopu przez wał gro-

dziska z widocznymi śladami 

spalonej konstrukcji drewnia-

nej (fot. D. Wach)

Fig. 24. Urowo, site 1. The southern 

side of the crosscut through 

the rampart with visible re-

mains of burnt wooden con-

struction (photo D. Wach)

Ryc. 25. Urowo, st. 1. Osada przygro-

dowa. Obiekt osadniczy (fot. 

D. Wach)

Fig. 25. Urowo, site 1. Open settle-

ment neighbouring the stron-

ghold. A settlement feature 

(photo D. Wach)
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położony pomiędzy nim a jeziorem Kocioł prawdopodob-
nie zawiera bardziej intensywne ślady obecności ludzkiej. 

Duba, st. 1, gm. Zalewo (AZP 24-54/10)
Grodzisko znane było już w okresie przedwojennym21 

pod nazwą Kraggenkrug, kiedy to w 1930 roku Carl 
Engel wykonał jego szkicowy plan (ryc. 26). Grodzisko 
znajduje się obecnie w obrębie geodezyjnym Duba, na 
przesmyku między południową zatoką jeziora Dauby 
a rozciągniętą najbardziej na wschód zatoką Jezioraka, 
zwaną Kragą (ryc. 27). Aktualnie między tymi dwoma 
akwenami przeprowadzony jest fragment Kanału Elblą-
skiego, łączącego Miłomłyn z Iławą. Między jeziorami 
kanał przechodzi przez pas mokradeł. Od północy brzeg 
kanału stanowi skarpa doliny jezior, od południa podmo-
kłe trzęsawisko, przez które w kierunku wschód-zachód 
przechodzi wykopany 
w połowie XIX wieku 
kanał, a w kierun-
ku północ-południe 
droga z Iławy do Bo-
reczna i dalej do Mal-
borka i Elbląga. Dro-
ga ta biegnie wzdłuż 
wschodniego brze-
gu jeziora Jeziorak, 
a przejście mostem 
nad kanałem i groblą 
przez przesmyk skra-
ca ją o dobrych kilka 
kilometrów. Zanim 

wykopano Kanał El-
bląski grobla i przej-
ście przez zabagniony 
przesmyk już istniały. 
Istniało także połą-
czenie wodne mię-
dzy jeziorami Dauby 
i Jeziorakiem, jed-
nak znajdowało się 
ono przy południo-
wej krawędzi rynny 
lodowcowej, a nie 
jak obecnie – przy 
północnej. Nie jest 
jasne czy funkcjonu-
jąca wcześniej droga 
wodna między jezio-
rami by ła tworem 
naturalnym, czy też 
była wykonana ręką 
ludzką w średnio-
wieczu, a być może 
nawet  wc ześnie j . 
Podmokłe obniże-
nie nie jest zwykłym 

21 Np. Crome 1937: 108.

trzęsawiskiem, chociaż sprawia takie wrażenie. W jego 
wschodniej części znajduje się nieznaczne podwyższe-
nie terenu tworzące wyspę od wschodu oblaną wodami 
jeziora Dauby, a od pozostałych stron otoczoną w prze-
szłości bagnami. Jest to więc teren o wybitnie obron-
nych naturalnych walorach, a ze względu na położenie 
między wysoczyznami także o walorach strategicznych, 
umożliwiających kontrolę jedynego dogodnego przej-
ścia przez trzęsawisko. Prawdopodobnie te właśnie wa-
lory zdecydowały o lokalizacji na wyspie grodu, który 
w zamyśle miał kontrolować drogę lądową. Lokalizacja 
grodziska skłania do zakwaliikowania go jako obiektu 
plemiennego, natomiast forma może sugerować jego 
średniowieczną proweniencję, gdyż bardzo przypomina 
obiekty typu mote z wałem pierścieniowym i stożkiem 
wieży zlokalizowanym mimośrodowo, wewnątrz pier-

Ryc. 26. Duba, st. 1. Plan szkicowy wykonany przez Carla Engla w 1930 roku (Prussia-Archiv PM-A 1861/1)

Fig. 26. Duba, site 1. The sketchy plan made by Carl Engel in 1930 (Prussia-Archiv PM-A 1861/1)
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ścienia wału, przy północnej jego części. Od południa 
i wschodu grodzisko otoczone jest bagnami, od północy 
wał opada bezpośrednio do jeziora, od północnego-za-
chodu od grodziska odchodzi wał (grobla?), biegnący na 
zachód do brzegu doliny. Ten interesujący obiekt, chro-
niony do dziś przez warunki naturalne, został objęty tak-
że ochroną prawną jako zabytek archeologiczny22.

Obiekt zbudowany jest na rzucie niemal kolistym. 

Grodzisko ma wymiary zewnętrzne 45 m po osi pół-
noc-południe i 50 m po osi wschód-zachód. Wysokość 
wałów dochodzi do około 1,6 m (ryc. 28) Na zewnątrz, 
wzdłuż wału biegnie obniżenie fosy szerokości 3 do 
4 metrów, zagłębionej w stosunku do terenu na około 
0,7 m. Podobne zagłębienie przywałowe znajduje się od 
wewnętrznej strony wału. Jest ono jednak płytsze i sięga 
do 0,5 m od powierzchni majdanu. Powierzchnia maj-
danu i całego obiektu wznosi się nieco w kierunku pół-
nocnym (do brzegu jeziora), gdzie wał ma najmniejsze 
nawarstwienia (do 0,7 m), ale jest najwyższy w stosunku 
do otaczającego terenu.

W ramach badań23 założono 7 wykopów archeolo-
gicznych i przebadano 123 m² powierzchni stanowiska 
(ryc. 29). Wykopy badawcze założono w sposób nastę-
pujący:

22 Wpisane do rejestru zabytków pod nr C-140 na podstawie decyzji 
WKZ z dnia 18.10.1989 roku.

23 Prace badawcze prowadzone były na podstawie pozwolenia 
WKZ nr 298/2012. Badania wykopaliskowe obiektu miały miejsce 
w terminie 27.08 – 18.09.2012 roku. Pracami w terenie kierował 
dr Jacek Wysocki przy współpracy mgr. Bartłomieja Klęczara. Ba-
dania geologiczne przeprowadził prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk 
(zob. Nitychoruk i Welc 2013, w niniejszym tomie). Plan warstwi-
cowy grodziska wykonał mgr Jacek Błaszczyk.

– po linii północ-południe – przechodząc od fosy ze-
wnętrznej przez wał, obniżenie przywałowe i wchodząc 
na stożek wewnętrzny;

– na kulminacji stożka oraz na jego stokach;
– na wale od strony jeziora, osiągając jego brzeg;
– na majdanie w rejonie domniemanej bramy do grodu;
– na północny-zachód od grodziska, na wale grobli.
Wyniki badań okazały się niezwykle zaskakujące. Poza 

stwierdzeniem, że obiekt w części wału oraz fosy jest nie-
wątpliwie dziełem rąk ludzkich, nie odkryto żadnych śla-
dów użytkowania obiektu. Podłoże obiektu stanowi zbita 
glina barwy jasnożółtej do jasnobrunatnej. Z takiego sa-
mego materiału został usypany wał, który nie ma żadnych 
śladów dodatkowych konstrukcji (ryc. 30). Zaobserwowa-
no jedynie cienką warstwę humusu pierwotnego, na której 
znajduje się nasyp wału i jest ona wyraźnie przerwana przy 
jego podstawie i wejściu w fosę. Zarówno w fosie zewnętrz-
nej, jak i w zagłębieniu przywałowym od strony majdanu 
(ryc. 31) nie zaobserwowano żadnych warstw o charakte-
rze namulisk związanych z osadnictwem. Wszędzie wystę-
puje tej samej miąższości warstwa humusu współczesnego 
(około 15 cm), a pod nią jasna, zbita glina. Taki sam układ 
nawarstwień wystąpił również na grobli zewnętrznej i na 
stożku wewnętrznym grodziska. Nie odkryto żadnych 
warstw osadniczych ani zabytków ruchomych, poza jed-
nym wiórkiem mikrolitycznym, pochodzącym niewątpli-
wie z mezolitu i nie związanym z badanym obiektem. Na 
stożku odkryto jedynie jeden solidny dół posłupowy wy-
pełniony kamieniami i fragmentami nowożytnych cegieł, co 
świadczy o jakichś formach użytkowania obiektu w czasach 
nowożytnych; jest to jednak obiekt incydentalny i również 
pozbawiony jakichkolwiek innych artefaktów, poza poje-
dynczą podkówką obcasa buta datowaną na XX wiek.

Ryc. 27. Duba, st. 1. Położenie grodziska oznaczonego jako Burgwall na mapie niemieckiej w skali 1:25000 z 1912 roku

Fig. 27. Duba, site 1. The location of the stronghold marked as Burgwall on a German map of 1912 scaled 1:25000
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Ryc. 28. Duba, st. 1. Model ukształtowania powierzchni grodziska (oprac. J. Błaszczyk)

Fig. 28. Duba, site 1. 3D model of the stronghold (elaborated by J. Błaszczyk)

Ryc. 29. Duba, st. 1. Plan warstwicowy grodziska z zaznaczonymi wykopami badawczymi z 2012 roku (oprac. J. Błaszczyk i J. Wysocki)

Fig. 29. Duba, site 1. Contour-line map of the stronghold with archaeological trenches excavated in 2012 marked (elaborated by J. Błaszczyk 

and D. Wach)
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Interpretacja takich wyników jest niezwykle trudna 
i musi obracać się w sferze hipotez. Być może obiekt ten 
był budowany przez Prusów w okresie podboju krzyżac-
kiego i nie zdołano już go użyć, a dla zdobywców okazał 
się nieprzydatny. Być może był budowany jako strażnica 
szlaku, właśnie przez krzyżaków, ale zaniechano użycia 
go ze względu na położenie w dolinie, w bardzo bliskim 
otoczeniu wysoczyzny (200-250 m) o stosunkowo du-
żych przewyższeniach względnych, co przy założeniu 
odkrytego terenu i stanu rozwoju techniki wojennej 

(łuk, kusza, a także broń palna) nie dawało należytego 
zabezpieczenia możliwości obronnych. Być może jego 
funkcję przejął znajdujący się w odległości 250 m w linii 
prostej gródek w Mozgowie, który mógł być obiektem 
wieżowym24 (ryc. 32).

24 Wysocki i Klęczar 2013, w niniejszym tomie.

***
Wyniki badań omówionych w niniejszym artyku-
le czterech grodzisk nie dają niestety jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie o ich chronologię. W żadnym 
z przypadków nie można wykluczyć ich związku z kul-
turą kurhanów zachodniobałtyjskich z wczesnej epoki 
żelaza, a w przypadku grodzisk na wyspie Bukowiec oraz 
w Urowie ten związek w zasadzie wydaje się być pewny 
(chociaż w odniesieniu do Urowa wynika to z datowania 
osady przygrodowej, a nie samego grodziska). Również 
w Gulbiu znaleziono fragmenty ceramiki z wczesnej 
epoki żelaza. Jedynie w przypadku grodziska na wyspie 
Bukowiec stwierdzić można jednoznacznie jego użytko-
wanie także w okresie wczesnego średniowiecza. Wyniki 
badań nakazują przyjąć, że grodziska te miały charakter 
refugialny i były użytkowane jedynie sporadycznie. Na-
leży liczyć się także z możliwością, że obiekty te zostały 

Ryc. 30. Duba, st. 1. Zestawienie fotograii przekroju przez wał grodziska w jego części południowej (oprac. B. Klęczar i Z. Kobyliński)

Fig. 30. Duba, site 1. A compilation of photographs of the crosscut through the rampart in its southern part (elaborated by B. Klęczar and Z. Kobyliński)

Ryc. 31. Duba, st. 1. Przekrój przez zagłębienie przywałowe (fot. B. Klęczar)

Fig. 31. Duba, site 1. The intersection through the foot of the inner slope of the rampart (photo B. Klęczar)
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zbudowane przez Prusów w trakcie podboju terenu Po-
mezanii przez zakon krzyżacki i nie zdołano ich już użyć 
do obrony, jak również możliwa jest ewentualność, że 
zostały one zbudowane przez krzyżaków, którzy używali 

ich w trakcie podboju jako krótkotrwałe schronienia, po 
czym także je porzucili jako nieprzydatne dla organizo-
wanej sieci administracyjno-osadniczej i systemu obron-
nego państwa zakonnego.
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The strongholds of the of tribal period (?) near Gulb, on Bukowiec Island in Lake Jeziorak, 
 at Urowo and Duba in Iława county: preliminary results of the excavaions in 2012

Summary

This aricle presents the results of excavaions conducted 
in 2012, within the project The catalogue of strongholds of 

Warmia and Masuria, sponsored by the Naional Program for 
Development of Humaniies, in four strongholds situated in 
the Iława Lake District: in Gulb site 1 in Iława commune, and 
at Wieprz, site 1 (on the Bukowiec Island), at Urowo, site 1, 
and at Duba, site 1, in Zalewo commune. At Gulb and Duba 
no traces of any wooden rampart were found (in the case of 
stronghold at Gulb this may be the result of the destrucion 
of the rampart in modern imes). In the case of the stronghold 
on Bukowiec Island and at Urowo, however, the remains of 
what are at least two-phase rampart construcions were dis-
covered. The preliminary results of the excavaions of these 
strongholds have yet to give us an unequivocal answer to the 
quesion of their chronology. It is impossible to exclude the 

possibility that all of these sites may heave been erected as 
strongholds by the people of the Early Iron Age West Balt 
Kurgan Culture. Indeed, in the case of the strongholds on the 
Bukowiec Island and at Urowo this can be generally conirmed 
although in the case of Urowo Early Iron Age material comes 
from the surrounding setlement rather than from the strong-
hold itself. At Gulb, stray potery sherds of Early Iron Age were 
also found. Only in case of the stronghold on the Bukowiec 
Island we can state irmly that it had been used during the 
Early Medieval period. The results of the excavaions tend to 
conirm that these strongholds funcioned primarily as refug-
es, and that they were used only occasionally. This sporadic 
use of these strongholds stands in remarkable contrast to the 
great efort their builders put in erecing their impressive the 
ramparts. 
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