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Wielka Żuława (Iława, st. 33)
Grodzisko – w okresie przedwo-
jennym znane pod nazwą Schol-
tenberg1 - położone jest w połu-
dniowo-wschodniej części wyspy 
Wielka Żuława na jeziorze Jezio-
rak, na wysokim brzegu, stromo 
opadającym do jeziora (ryc. 1-2). 
Grodzisko wymieniane jest w li-
teraturze polskiej i niemieckiej 
z końca XIX i początku XX wie-
ku2, jest ono także zaznaczone 
na mapie grodzisk opracowanej 
przez W. Antoniewicza i Z. War-
tołowską3. Wpisane zostało do 
rejestru zabytków w 1986 roku4. 

Ma ono formę stożka powstałe-
go na skutek odcięcia naturalne-
go cypla wysoczyzny przekopem 
od strony północnej i zachodniej. 
W ten sposób powstał stożek 
o planie zbliżonym do kwadratu, 
otoczony od północy i zachodu 
fosą, od południa ograniczony 
naturalnym uskokiem wysoczy-
zny, a od wschodu stromym brzegiem jeziora (ryc. 3). 
Prawdopodobnie pierwotnie górna część stożka była 
wyniesiona nieco ponad poziom wysoczyzny. Teren stoż-
ka obecnie zarośnięty jest drzewami liściastymi w wieku 
około 50 lat i samosiejkami (ryc. 4). Stożek został praw-

1 Szczepański 2013, w niniejszym tomie
2 Ossowski 1881: 9 nr 27; Lissauer 1887: 186; Behla 1888: 193; Łęga 

1930: 557; Crome 1937: 213.
3 Antoniewicz i Wartołowska 1964.
4 Wpis z dnia 03.11.1986 roku, nr C-134.

dopodobnie częściowo zniwelowany i zdeformowany na 
skutek urządzenia tu w XIX wieku cmentarza ewangelic-
kiego, a następnie – w latach 60-tych XX wieku – ośrod-
ka wczasowego (ryc. 5). Po cmentarzu ewangelickim 
pozostały resztki małej architektury cmentarnej w po-
staci betonowych obudów grobów i betonowych lub ka-

miennych cokołów ogrodzeń żeliwnych poszczególnych 
kwater (ryc. 6). Cmentarz został zdewastowany i znisz-
czony w okresie po II wojnie światowej. Następnie, na 
jego pozostałościach, usytuowano kilka domków kem-
pingowych, posiadających betonowe fundamenty oraz 
podłączone instalacje. Domki te zostały w latach 90-tych 
XX wieku zlikwidowane, a ich pozostałości – znajdujące 
się poniżej poziomu gruntu – zostały przynajmniej czę-
ściowo usunięte. Wszystkie te działania spowodowały 
zniszczenia średniowiecznych nawarstwień kulturowych 
założenia obronnego (ryc. 7).

Jacek Wysocki i Bartłomiej Klęczar

Grodziska typu stożkowatego na wyspie 
 Wielka Żuława w Iławie, w Lasecznie Małym 

i Mozgowie w powiecie iławskim:  
wstępne wyniki badań z 2012 roku

ArchAeoloGIcA
hereditas 2

Ryc. 1. Iława, wyspa Wielka Żuława. Grodzisko Scholtenberg, fotograia z lat 1894-1904 (Internet: 

www.bildarchiv-ostpreussen.de, nr 29842)

Fig. 1. Iława, the Wielka Żuława Island. Gord Scholtenberg, photograph of 1894-1904 (Internet: 

www.bildarchiv-ostpreussen.de, No. 29842)
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Ryc. 2. Iława, st. 33, wyspa Wielka 

Żuława. Lokalizacja grodziska 

na mapie niemieckiej w skali 

1:25000

Fig. 2. Iława, site 33, the Wielka Żuła-

wa Island. The location of the 

stronghold on a German map 

scaled 1:25000

Ryc. 3. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żu-

ława. Model ukształtowania 

powierzchni grodziska (oprac. 

J. Błaszczyk)

Fig. 3. Iława, site 33, the Wielka Żu-

ława Island. 3D model of the 

stronghold (elaborated by 

J. Błaszczyk)

Ryc. 4. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żu-

ława. Widok obecny grodziska 

od strony południowo-za-

chodniej (fot. Z. Kobyliński)

Fig. 4. Iława, site 33, the Wielka Żuła-

wa Island. The present view of 

the stronghold from the so-

uth-west (photo Z. Kobyliński)
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Ryc. 5. Iława, st. 33, wyspa Wielka 

Żuława. Widok grodziska od 

strony południowo-wschod-

niej z widocznymi elementa-

mi ośrodka wypoczynkowe-

go (fot. Ł. Łasiński 2010)

Fig. 5. Iława, site 33, the Wielka Żu-

ława Island. The view of the 

stronghold from the south-

-east with visible elements of 

a resort center (photo Ł. Łasiń-

ski 2010)

Ryc. 6. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żu-

ława. Wykop 2: kamienny bruk 

posadzki budynku częściowo 

zniszczony obudową grobu 

i kwatery cmentarnej (fot. J. Wy-

socki)

Fig. 6. Iława, site 33, the Wielka Żuła-

wa Island. Trench 2: stone pa-

vement of the house loor par-

tially destroyed with the grave 

casing (photo J. Wysocki)

Ryc. 7. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żuła-

wa. Wykop 6, 6a, 6b: widoczne 

resztki instalacji, których wkopy 

zniszczyły struktury zabytkowe 

(fot. J. Wysocki)

Fig. 7. Iława, site 33, the Wielka Żu-

ława Island. Trench 6, 6a, 6b: 

visible remains of modern it-

tings whose pits destroyed the 

historical structures (fot. J. Wy-

socki)
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Mając powyższe na uwadze, starano się założyć wy-
kopy badawcze w miejscach, które były dostępne ze 
względu na drzewostan, a jednocześnie wydawały się 
najmniej zniszczone przez ingerencje z ostatnich 200 
lat. Ogółem w trakcie badań w 2012 roku5 przebadano 
105 m2, z czego 24 m² w fosie, a pozostałe na górnym 
plateau stożka grodziska, zakładając sześć wykopów róż-
nego kształtu i wielkości (ryc. 8).

W każdym z wykopów – oprócz fosy – bezpośrednio 
pod powierzchnią gruntu występowała warstwa, którą 
można określić jako kulturową – średniowieczną z wtrę-
tami struktur nowożytnych. Praktycznie (poza fosą) nie 
zaobserwowano tu współczesnego humusu ani warstw 
utworzonych w czasach nowożytnych.

Pod wierzchnią warstwą kulturową odkryto bruki, 
które – jak się wydaje – są pozostałościami posadzek 

5 Badania archeologiczne na grodzisku na wyspie Wielka Żuława 
prowadzone były na podstawie zezwolenia WKZ nr 261/2012, 
w terminie od 03.07. do 21.07.2012 roku. W badania zaangażowa-
ni byli pracownicy i studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Pracami kierował dr Jacek Wysocki przy 
pomocy mgr. Bartłomieja Klęczara. Plan warstwicowy stanowiska 
wykonał mgr Jacek Błaszczyk. Badania geologiczne stanowiska 
przeprowadził prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk (zob. Nitychoruk 
i Welc 2013, w niniejszym tomie).

budynków naziemnych mieszkalnych lub gospodarczych 
wzniesionych z drewna lub w konstrukcji szachulcowej. 

Na drewno zdaje się wskazywać mała ilość gliny i polepy 
w warstwach stanowiska. Odkryto natomiast pozosta-
łości spalonej belki podwalinowej ograniczającej bruk 
(ryc. 9). Na brukach odkryto ceramikę datowaną wstęp-
nie na przełom XIII i XIV wieku, bardzo liczne zabytki 
żelazne związane z budownictwem (gwoździe, okucia 
budowlane), zawiasy (ryc. 10), kłódkę oraz klucze. Po-
nadto w przestrzeniach identyikowanych jako wnętrza 
budynków odkryto m.in. ostrogę (ryc. 11) i okucia ksiąg. 
Dalsze militaria, w postaci bełtu bardzo precyzyjnie wy-
kutego i świetnie zachowanego (ryc. 12) oraz grotów 
strzał z tulejką i zadziorami, odkryto w przestrzeniach 
między budynkami. Ogółem odkryto ponad 120 przed-
miotów żelaznych.

Odkrywane struktury średniowieczne były zniszczone 
wkopami nowożytnymi, z których część była związana 
z funkcjonowaniem cmentarza (jamy grobowe, rowy pod 
ogrodzenia), a część z funkcjonowaniem ośrodka wcza-
sowego (wkopy pod fundamenty domków, wkopy pod 
kable i inne instalacje, wkopy śmietnikowe, wypełnione 
śmieciami z początku lat 70-tych XX wieku). Poniżej po-
ziomu bruku zarejestrowano jedynie warstwę gliniastą 
interpretowaną jako calec. 

Ryc. 8. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żuława. Plan warstwicowy grodziska z naniesionymi wykopami (oprac. J. Błaszczyk i J. Wysocki)

Fig. 8. Iława, site 33, the Wielka Żuława Island. Contour-line map of the stronghold with archaeological trenches marked (elaborated by 

J. Błaszczyk and J. Wysocki)



Grodziska typu stożkowatego na wyspie Wielka Żuława w Iławie, w lasecznie Małym i Mozgowie

331Grodziska Warmii i Mazur • 1

Nie zaobserwowano żadnych 
jednoznacznych śladów umoc-
nień dookolnych stożka w posta-
ci płotów czy palisad. Jednakże 
należy liczyć się z możliwością 
zniszczenia śladów tych umoc-
nień w okresie nowożytnym, co 
zaobserwowano w nawarstwie-
niach fosy.

W wykopie 3 na wschodniej 
krawędzi plateau, poniżej po-
ziomu osadniczego, zaobser-
wowano w nawarstwieniach 

gliniastych dwa cienkie poziomy 
warstw pożarowych z węgielka-
mi drzewnymi i popiołem (ryc. 
13), co może wskazywać na ist-
nienie w tym miejscu nasypu. 
Warstwa będąca pozostałością 
obwałowania pierścieniowe-
go znajduje się na pierwotnym 
humusie z warstwą pożarową 
z pierwszej fazy użytkowania 
(ryc. 14).

W wykopie w fosie (ryc. 15-
16) zaobserwowano strukturę 
geomorfologiczną tej formy te-
renu. Wysoczyzna na wyspie 
jest pozostałością wzgórza ke-
mowego z nawarstwieniami cha-
rakterystycznymi dla tej formy 
geomorfologicznej, z warstwo-
wanymi frakcjami żwirowymi, 
piaszczystymi i ilastymi (ryc. 17). 
W dolnej parii fosy wykop prze-
ciął żwiry, a w profilach bliżej 
krawędzi (wyżej) zaobserwowa-
no warstwy piasku i – najwyżej 
– iłów. W nawarstwieniach fosy 
nie zaobserwowano klasycznego 

namuliska powstającego w trak-
cie długotrwałego użytkowania 
obiektu. Zaobserwowano natomiast warstwy o charakte-
rze osuwiskowym powstałe prawdopodobnie na skutek 
destrukcji obiektu średniowiecznego (osuwiska kamieni) 
(ryc. 18), a następnie powstałe w wyniku XIX-wiecznych 
prac niwelacyjnych związanych z urządzaniem cmen-
tarza. Relikty niszczenia cmentarza i funkcjonowania 
ośrodka wczasowego nie zdążyły jeszcze przybrać for-
my nawarstwień, zalegając na humusie współczesnym.

W kontekście dokonanego w bieżącym sezonie od-
krycia mostu na wyspę, datowanego na trzecią ćwierć 
XIII wieku6, należy przypuszczać, że relikty grodu są pozo-
stałościami najstarszej ufortyikowanej fazy osadnictwa 
krzyżackiego na tym terenie. Ponieważ obiekt ten wydaje 
się być jednofazowy należy sądzić, że po jego zniszczeniu 

6 Popek et al. 2013, w niniejszym tomie.

lub opuszczeniu w końcu XIII lub na początku XIV wieku 
lokalizacja zamku została przeniesiona w inne miejsce (na 
wyspę7 lub na teren stałego lądu, w okolicach założenia 
miejskiego), gdzie wzniesiono już prawdopodobnie bu-
dowlę murowaną. Niestety, nie jesteśmy jak dotychczas 
w stanie wskazać jednoznacznie tej nowej lokalizacji.

Badania grodziska na Wielkiej Żuławie pozwoliły na roz-
poznanie wczesnej fortyikacji krzyżackiej o charakterze 
drewniano-ziemnym. Wskazuje na to istnienie zespołu za-
bytków ruchomych charakterystycznych dla grupy ludzi 
posługujących się pismem (okucia książek), posiadających 
poczucie prywatnej własności (kłódka), wywodzących 
się ze stanu rycerskiego (ostroga) oraz dysponujących 
najnowszymi technikami militarnymi (kusza). Na istnie-

7 Zob. Lasek i Przypkowski 2013, w niniejszym tomie.

Ryc. 9. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żuława. Wykop 1: bruk posadzki ograniczony drewnianą bel-

ką (podwalinową?) (fot. J. Wysocki)

Fig. 9. Iława, site 33, the Wielka Żuława Island. Trench 1: loor pavement bordered with a wo-

oden log (substructure ?) (photo J. Wysocki)
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Ryc. 10. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żuława. Zawias drzwiowy (fot. J. Wysocki)

Fig. 10. Iława, site 33, the Wielka Żuława Island. Door hinge (photo J. Wysocki)

Ryc. 11. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żuława. Ostroga (fot. J. Wysocki)

Fig. 11. Iława, site 33, the Wielka Żuława Island. Spur (photo J. Wysocki)

Ryc. 12. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żuława. Bełt do kuszy (fot. J. Wysocki)

Fig. 12. Iława, site 33, the Wielka Żuława Island. Quarrel for crossbow (photo J. Wysocki)
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Ryc. 13. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żuława. Wykop 3: sondaż 

w części wschodniej wykopu z warstwami pożarowymi 

(fot. J. Wysocki)

Fig. 13. Iława, site 33, the Wielka Żuława Island. Trench 3: test 

ditch in the eastern part of the trench with ire layers 

(photo J. Wysocki)

Ryc. 14. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żuława. Wykop 3: warstwy 

pożarowe we wschodniej ścianie wykopu (fot. J. Wy-

socki)

Fig. 14. Iława, site 33, the Wielka Żuława Island. Trench 3: fire 

layers in the eastern side of the trench (photo J. Wy-

socki)

Ryc. 15. Iława, st. 33, wyspa Wielka 

Żuława. Widok na fragment 

fosy otaczającej grodzisko 

od północnego-wschodu 

(fot. Z. Kobyliński)

Fig. 15. Iława, site 33, the Wielka 

Żuława Island. The view on 

the fragment of the moat 

surrounding the stronghold 

from the north-east (photo 

Z. Kobyliński)
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Ryc. 16. Iława, st. 33, wyspa Wielka 

Żuława. Widok na fragment 

fosy otaczającej grodzisko od 

zachodu (fot. Z. Kobyliński)

Fig. 16. Iława, site 33, the Wielka Żu-

ława Island. The view on the 

fragment of the moat surro-

unding the stronghold from 

the west (photo Z. Kobyliński)

Ryc. 17. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żu-

ława. Wykop 4: przekrój przez 

fosę, ściana zachodnia wyko-

pu (fot. J. Wysocki)

Fig. 17. Iława, site 33, the Wielka Żu-

ława Island. The intersection 

through the moat, western 

side of the trench (photo 

J. Wysocki) 

Ryc. 18. Iława, st. 33, wyspa Wielka Żu-

ława. Wykop 4: przekrój przez 

fosę, ściana wschodnia wyko-

pu z kamieniami z osuwiska 

stożka gródka (fot. J. Wysocki)

Fig. 18. Iława, site 33, the Wielka Żuława 

Island. Trench 4: the intersec-

tion through the moat, east-

ern side of the trench with the 

stones slipped of the top of the 

motte (photo J. Wysocki)
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nie drewnianych budynków naziemnych wskazują ślady 
bruków i konstrukcji drewnianych oraz brak większych 
ilości polepy lub gliny, co mogłoby świadczyć o istnieniu 
budowli szkieletowych. Nie jest także jasne czy obiekt ten 
został zniszczony w sposób gwałtowny (o czym mogłyby 
świadczyć cenne przedmioty pozostawione wewnątrz 
(księga), czy też został opuszczony, na co wskazywałby 
brak śladów warstwy pożarowej na stożku i w fosie.

Laseczno Małe, gm. Iława, st. 1
Innym typem obiektu o charakterze raczej militarnym niż 
osadniczym okazał się kopiec w Lasecznie Małym. Kopiec 
ten znajduje się na wysoczyźnie przy wschodniej krawędzi 
doliny jeziora Gulbińskiego (ryc. 19). Obiekt znajduje się 
w terenie otwartym i jest bardzo silnie eksponowany. Sto-
żek ma około 30 m średnicy przy podstawie i około 10 m 

średnicy na górnym plateau. Wysokość stożka od pod-
stawy wynosi ponad 5 m. Jest porośnięty trawą, jedynie 
od strony północno-zachodniej (od jeziora) i na szczycie 
porastają go krzaki głogu. Teren wokół obiektu także jest 
wolny od roślinności wysokopiennej (ryc. 20).

Grodzisko – w literaturze przedwojennej określane 
miejscową nazwą Kaninkenberg lub Kaninchenberg8 – 
zaznaczone było na mapie grodzisk W. Antoniewicza 
i Z. Wartołowskiej. Wpisane zostało do rejestru zabytków 
w 1968 roku9.

8 Töppen 1876: 134-135; Heym 1933: 221; Crome 1937: 123.
9 Wpis do rejestru zabytków z dnia 25.11.1968 roku, nr C-050.

Ze względu na małą powierzchnię górnego plateau 
(ryc. 21) konieczne było założenie wykopów w sposób 
gwarantujący właściwe manewrowanie hałdami10. Wy-
kopy na górnej powierzchni stożka zajęły powierzchnię 
46 m², a wykop otwarty pod grodziskiem w poszukiwa-
niu domniemanej fosy objął 20 m² (ryc. 22). W wyko-
pach obejmujących centralną oraz północno-zachod-
nią i południowo-wschodnią część górnej płaszczyzny 
stożka odkryto jedynie nikłe ślady osadnictwa w po-
staci płytkiego, owalnego zagłębienia zajmującego 
centralną część górnego plateau, o średnicy około 4 m, 
zagłębionego poniżej humusu do głębokości około 30 
cm (ryc. 23-24). Wypełnione było ono zglinionym pia-
skiem, lekko shumusowanym, w którym wystąpiły nie-
liczne drobne fragmenty ceramiki. Znaleziono tu także 
fragment noża żelaznego. Na północ od tego zagłębie-

nia odkryto pozostałości urządzenia ogniowego (pieca) 
z jamą przypiecową (ryc. 25). We wnętrzu pieca i jamy 
znajdowała się warstwa popiołu i węgli drzewnych oraz 
fragmenty wypalonej polepy glinianej. Piec ten znajdo-

10 Badania archeologiczne na grodzisku w Lasecznie Małym prowa-
dzone były na podstawie zezwolenia WKZ nr 297/2012, w termi-
nie od 22.07. do 11.08.2012 roku. W badania zaangażowani byli 
pracownicy i studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Pracami kierował dr Jacek Wysocki przy po-
mocy mgr. Bartłomieja Klęczara. Plan warstwicowy stanowiska 
wykonał mgr Wiesław Małkowski. Badania geologiczne stanowi-
ska przeprowadził prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk (zob. Nitychoruk 
i Welc 2013, w niniejszym tomie).

Ryc. 19. Laseczno Małe, st. 1. Lokalizacja grodziska na mapie niemieckiej w skali 1:25000

Fig. 19. Laseczno Małe, site 1. The location of the stronghold on a German map scaled 1:25000
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wał się z pewnością poza wypeł-
niskiem zagłębienia centralnego, 
które należy interpretować jako 
ślad lekkiej konstrukcji drewnia-
nej zapewniającej osłonę przed 
niesprzyjającymi warunkami at-
mosferycznymi typu wiata lub 
szopa.

Nasyp stożka został zbudowa-
ny z tłustej, brunatnej gliny z ja-
kiej zbudowana jest wysoczyzna 

moreny dennej otaczającego te-
renu. Wykonane wiercenia geo-
logiczne ujawniły istnienie w po-
ziomie podstawy kopca warstwy 
humusu, pod którą znajduje się 
analogiczny materiał ilasty jak 
w nasypie stożka. Badania geo-
izyczne11 nie wykazały istnienia 
fosy wokół kopca, jednakże wy-
konany wykop sondażowy po-
zwolił na zidentyikowanie rowu 
dookolnego o szerokości około 
8 m i głębokości około 1,7 m. 
Interesujące, że „fosa” nie ma 
żadnych śladów namuliska, a na-
wet najdrobniejszego poziomu 
humusowanego. Jej zarys moż-
liwy jest do odtworzenia jedy-
nie na podstawie konsystencji 
brunatnej warstwy ilastej, która 
poniżej poziomu wykopanego 
zagłębienia ma strukturę skały 
łupliwej z występującymi w niej 
wytrąceniami węglanu wapnia, 
natomiast w wypełnisku zagłę-
bienia ma strukturę amoriczną, 
bez wytrąceń (ryc. 26). Świadczy 
to o bardzo krótkim interwale 

czasowym między wykopaniem 
zagłębienia fosy a wypełnieniem 
go materiałem z najbliższego 
otoczenia. Kopiec z pewnością 
został usypany z materiału po-
zyskanego wokół niego, a po-
nieważ w założeniu nie miał 
pełnić funkcji obronnych fosa 
wokół niego była zbędna, a na-
wet utrudniała szybki dostęp do 
obiektu. Dlatego też zapewne 
została zasypana, a teren wokół 
stożka wyrównany.

Usytuowanie kopca, jego for-
ma oraz ślady sposobu użytko-
wania świadczą o jego najbar-

11 Przeprowadzone przez dr. hab. Krzysztofa Misiewicza i mgr. Wie-
sława Małkowskiego.

Ryc. 20. Laseczno Małe, st. 1. Widok grodziska od północnego-wschodu (fot. Z. Kobyliński)

Fig. 20. Laseczno Małe, site 1. The view of the stronghold from the north-east (photo Z. Kobyliński)

Ryc. 21. Laseczno Małe, st. 1. Mapa warstwicowa wykonana na podstawie stereofotograii z dro-

na (oprac. W. Małkowski)

Fig. 21. Laseczno Małe, site 1. Contour line map made on the basis of stereo-photograph from 

a drone (elaborated by W. Małkowski)
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Ryc. 22. Laseczno Małe, st. 1. Schemat rozmieszczenia wykopów badawczych (oprac. W. Małkowski i J. Wysocki)

Fig. 22. Laseczno Małe, site 1. The location of archaeological trenches (elaborated by W. Małkowski)
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Ryc. 23. Laseczno Małe, st. 1. Wykop 1: 

ściana południowo-wschod-

nia z jamą płytkiego zagłębie-

nia (fot. J. Wysocki)

Fig. 23. Laseczno Małe, site 1. Trench 

1: south-east side with a shal-

low pit  (photo J. Wysocki)

Ryc. 24. Laseczno Małe, st. 1. Wykop 

4 z resztkami jamy centralnej 

(fot. J. Wysocki)

Fig. 24. Laseczno Małe, site 1. Trench 

4 with the remains of the cen-

tral pit (photo J. Wysocki)

Ryc. 25. Laseczno Małe, st. 1. Wykop 1: 

urządzenie ogniowe (piec?) z jamą 

przypiecową (fot. J. Wysocki)

Fig. 25. Laseczno Małe, site 1. Trench 

1: a furnace (oven) with a stok-

ing pit (photo J. Wysocki)
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dziej prawdopodobnej funkcji. Był to obiekt strażniczy12 

lub obserwacyjno-sygnalizacyjny. Służył prawdopodob-
nie obserwacji terenu oraz charakterystycznych kon-
kretnych miejsc w celu otrzymywania i przekazywa-
nia informacji. Był prawdopodobnie używany jedynie 
w konkretnych okolicznościach, związanych najpraw-
dopodobniej z niepokojami społecznymi i prawdopo-

12 Co zresztą sugerował już np. M. Töppen w 1876 roku.

dobnie tylko wówczas przebywała tam jakaś załoga. 
Usytuowanie kopca powoduje, że – nawet zakładając 
dużo większe zalesienie okolicznych terenów – widok 
z niego był rozległy i daleki, co umożliwiało obserwo-
wanie różnych zjawisk (takich jak np. dymy pożarów) 
lub odbieranie i przekazywanie określonych znaków.

Ryc. 26.  Laseczno Małe, st. 1. Wykop 3: nawarstwienia zasypu fosy i skały calcowej (z wytrąceniami 

węglanowymi) (fot. J. Wysocki)

Fig. 26. Laseczno Małe, site 1. Trench 3: layers illing the moat and the natural sediments with carbo-

nate precipitates (photo J. Wysocki)
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Mozgowo, gm. Zalewo, st. 1
Kolejnym zbadanym obiektem 

był kopiec w Mozgowie. Poło-
żony – podobnie do kopca w La-
secznie Małym – na krawędzi 
wysoczyzny, w tym przypadku 
doliny jeziora Dauby (ryc. 27), 
jest od niego znacznie mniejszy 

(średnica przy podstawie wyno-
si około 15 m, wysokość od pod-
stawy do 2 m). Kopiec ma dość 
łagodne stoki (ryc. 28), na na-
sypie rośnie ponad stuletni dąb 
i widoczne są ślady jeszcze star-
szego i znacznie większego drze-
wa. Tradycja wspomina o starej 
pomnikowej lipie, która tu kiedyś 
rosła. Obiekt po odkryciu został 
wpisany do rejestru zabytków 
jako kopiec, z sugesią charakte-
ru sepulkralnego (kurhan)13. 

Ponieważ oględziny wykona-
ne wiosną 2012 roku wykazały 
istnienie w nasypie gruzu cegla-
nego, postanowiono dokonać 
sondażowego sprawdzenia cha-
rakteru obiektu14. Założono dwa 
wykopy o łącznej powierzchni 
34,5 m² (ryc. 29). Podstawowy 
wykop o łącznej powierzchni 
26,5 m² został założony w połu-
dniowo-zachodniej części stożka. 
Drugi wykop o powierzchni 8 m², 
założony we wschodniej części 
stożka, miał jedynie charakter 
weryikacyjny.

W wykopie nr 1 odkryto ka-
mienny fundament (ryc. 30) 
budowli najprawdopodobniej 
późnośredniowiecznej, niepod-
piwniczonej, który był częściowo 
wkopany w istniejący już nasyp 
stożka, a z zewnątrz został obsy-

13 Wpis z dnia 18.10.1989 roku, nr C-139.
14 Badania archeologiczne na grodzisku w Mozgowie prowadzone 

były na podstawie zezwolenia WKZ nr 299/2012, w terminie od 
01. do 22.09.2012 roku. W badania zaangażowani byli pracowni-
cy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Pracami kierował dr Jacek Wysocki przy pomocy mgr. Bartłomieja 
Klęczara. Plan warstwicowy stanowiska wykonał mgr Jacek Błasz-
czyk. Badania geologiczne stanowiska przeprowadził prof. dr hab. 
Jerzy Nitychoruk (zob. Nitychoruk i Welc 2013, w niniejszym to-
mie), badania geoizyczne – mgr Tomasz Herbich (zob. Herbich 
2013, w niniejszym tomie), petrograiczną analizę próbek cera-
miki – dr Maciej Bojanowski (Bojanowski, Kobylińska i Kobyliński 
2013, w niniejszym tomie), a analizę zawartości kwasów tłuszczo-
wych w wybranych naczyniach ceramicznych – dr hab. inż. Joanna 
Kałużna-Czaplińska (Kałużna-Czaplińska, Kobylińska i Kobyliński 
2013, w niniejszym tomie).

pany ziemią. Nasyp wykonano z tłustej brunatnej gliny, 
która stanowi podłoże stożka i buduje wysoczyznę wokół. 
Interesujące, że na glinie tej nie wytworzyła się warstwa 
humusu, lub – co bardziej prawdopodobne – warstwa hu-
musu została całkowicie zmyta ze stromego stoku doliny 
do jeziora po odlesieniu terenu i uruchomieniu procesów 
stokowych na skutek działalności rolniczej (ryc. 31).

Na fundamencie kamiennym o szerokości około 1,1 m 
zbudowano mur ceglany, spajany zaprawą wapienną. 
Mur ten został całkowicie rozebrany (ryc. 32) – odzy-
skano całkowicie ceglany materiał budowlany, pozosta-
wiając jedynie gruz z zaprawy wapiennej (ryc. 33) i frag-
menty cegieł niemające wartości budowlanej (ryc. 34). 
Mimo tak zaawansowanego procesu destrukcji budowli 

Ryc. 27. Mozgowo, st. 1. Położenie obiektu na mapie niemieckiej w skali 1:25000

Fig. 27. Mozgowo, site 1. The location of the stronghold on a German map scaled 1:25000

Ryc. 28. Mozgowo, st. 1. Widok obiektu od południa (fot. Z. Kobyliński)

Fig. 28. Mozgowo, site 1. The view of the stronghold from the south (photo Z. Kobyliński)
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Ryc. 29. Mozgowo, st. 1. Plan warstwicowy stanowiska z naniesionymi wykopami (oprac. J. Błaszczyk i J. Wysocki)

Fig. 29. Mozgowo, site 1. The contour-line map of the site with archaeological trenches marked (elaborated by J. Błaszczyk and J. Wysocki)

Ryc. 30. Mozgowo, st. 1. Wykop 1: korona kamiennego fundamentu (fot. J. Wysocki)

Fig. 30. Mozgowo, site 1. Trench 1: the stone foundation  climax (photo J. Wysocki)
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zachowała się częściowo warstwa bruku poziomu par-
teru wnętrza budynku, obserwowana bezpośrednio 
pod cienką warstwą humusu w szczytowej parii kopca. 
Bruk wydaje się być analogiczny do bruków odkrytych 
na terenie grodziska w Iławie na Wielkiej Żuławie. Nie-
stety, w tym przypadku na poziomie bruku niemal nie 
wystąpił materiał ruchomy, poza nielicznymi drobnymi 
fragmentami ceramiki (ryc. 35). Pod brukiem wystą-
pił nasyp zbudowany z innego materiału niż nasyp ze-
wnętrzny. Były to warstwy piasku i piasku oglinionego 

(ryc. 36). W nich, na poziomie około 1,5 m poniżej po-
wierzchni, przy fundamencie, natraiono na niewielkie 
skupiska przepalonych kości ludzkich i drobne fragmenty 
ceramiki. Być może są to resztki zniszczonego pochów-
ku starożytnego, który znajdował się w istniejącym tu 
wcześniej kurhanie, użytym wtórnie jako podstawa do 
budowy budowli murowanej. Teza ta wymaga jednak 
dodatkowych badań.

Na zewnątrz fundamentu kamiennego, na poziomie 
odsadzki (od strony zachodniej), odkryto warstwę bu-

Ryc. 31. Mozgowo, st. 1. Wykop 1: krawędź zachodnia wykopu, z gliną w podłożu calcowym 

(fot. J. Wysocki)

Fig. 31. Mozgowo, site 1. Trench 1: western edge of the trench, with clay in the natural sediment 

(photo J. Wysocki)
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Ryc. 32. Mozgowo, st. 1. Wykop 1: ściana południowa z rozsypiskiem muru nad fundamentem (fot. J. Wysocki)

Fig. 32. Mozgowo, site 1. Trench 1: southern side with the wall’s rubble over the foundations  (photo J. Wysocki)

Ryc. 33. Mozgowo, st. 1. Wykop 1: rysunek ściany południowej wykopu z rozsypiskiem muru ceglanego (rys. Justyna Rębisz)

Fig. 33. Mozgowo, site 1. Trench 1: drawing of the southern side of the trench with wall’s rubble (drawing by J. Rębisz)
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Ryc. 34. Mozgowo, st. 1. Wykop 1: rozsypisko muru ceglanego w trakcie eksploracji (fot. J. Wysocki)

Fig. 34. Mozgowo, site 1. Trench 1: brick wall’s rubble during exploration   (photo J. Wysocki)

Ryc. 35. Mozgowo, st. 1. Wykop 2: bruk posadzki budowli ceglanej pod cienką warstwą humusu (fot. J. Wysocki)

Fig. 35. Mozgowo, site 1. Trench 2: loor pavement of brick construction under a thin layer of humus (photo J. Wysocki)
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dowlaną z okresu budowy fundamentu, z zawartością 
węgielków drzewnych, popiołu i wapna (ryc. 37). Uchwy-
cono tu wyraźnie strzałkę budowlaną, a ponadto ślady 
po konstrukcji rusztowania budowlanego w postaci 
dołków posłupowych oddalonych około 1,2 m od lica 
muru. W warstwie tej odkryto nieliczne fragmenty ce-
ramiki późnośredniowiecznej. Poniżej poziomu warstwy 
budowlanej natraiono na kolejną warstwę osadniczą 
z dużą ilością spalenizny i dużymi głazami układającymi 
się równolegle do lica fundamentu w odległości około 
1,5 m od niego w kierunku zachodnim (ryc. 38). War-
stwa ta została przecięta przez dolną część wkopu fun-

damentowego fundamentu kamiennego rozebranego 
muru ceglanego. 

W dolnej warstwie ze spalenizną odkryto liczne frag-
menty ceramiki typu przejściowego od wczesnego do 
późnego średniowiecza (XIII wiek). Odkryto także liczne 
przedmioty metalowe jak okucia żelazne, nóż i gwoź-
dzie. Odkryte nawarstwienia są z pewnością śladem 
starszej fazy budowlanej, w czasie której w miejscu 
tym wzniesiona została budowla drewniana lub drew-
niano-kamienna, która uległa spaleniu. W warstwie, 
poza spalenizną, odkryto fragmenty zwęglonych dranic 
(ryc. 39). Obiekt ten posadowiony był prawdopodobnie 

Ryc. 36. Mozgowo, st. 1. Wykop 1: ściana północna wykopu z warstwami nasypu piaszczystego wewnątrz funda-

mentu (fot. J. Wysocki)

Fig. 36. Mozgowo, site 1. Trench 1: the northern side of the trench with layers of sand embankment inside the 

foundations (photo J. Wysocki)



Jacek Wysocki i Bartłomiej Klęczar

346 archaeoloGica heredItAS • 2

Ryc. 37. Mozgowo, st. 1. Wykop 1: ściana 

północna z widoczną warstwą 

budowlaną przy fundamencie, 

wkopem fundamentowym i war-

stwami zalegającymi poniżej (fot. 

J. Wysocki)

Fig. 37. Mozgowo, site 1. Trench 1: the 

northern side with visible con-

struction layer at the founda-

tions, deposited pit, and lay-

ers deposited below  (photo 

J. Wysocki)

Ryc. 38. Mozgowo, st. 1. Wykop 1: 

warstwa kamieni, w warstwie 

zniszczonej przez fundament 

kamienny (fot. J. Wysocki)

Fig. 38. Mozgowo, site 1. Trench 1: 

the layer of stones, in a layer 

destroyed by the stone foun-

dation (photo J. Wysocki)

Ryc. 39. Mozgowo, st. 1. Wykop 1: 

widok lica fundamentu 

kamiennego od strony za-

chodniej, z resztkami spalo-

nego drewna z wcześniej-

szej fazy (fot. J. Wysocki)

Fig. 39. Mozgowo, site 1. Trench 1: 

the view of the stone foun-

dations front from the we-

stern side, with the remains 

of burnt wood of the earlier 

construction phase (photo 

J. Wysocki)
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na kamiennych podwalinach, które zostały umieszczone 
na glinianej warstwie calcowej, prawdopodobnie na ze-
wnątrz nasypu wcześniejszego kurhanu.

Wykop 2 został założony we wschodniej części kopca 
w celu potwierdzenia istnienia kontynuacji układu na-
warstwień. Odkryto w nim bruk w części górnej stożka 
(ryc. 40), następnie fundament kamienny pod lejowa-
tym rozsypiskiem z rozebranego muru ceglanego; nie za-
rejestrowano jednak wcześniejszej warstwy spalenizny 
z kamiennymi podwalinami (ryc. 41). Być może kształt 
i lokalizacja wcześniejszej budowli nie pokrywały się do-
kładnie z późniejszą budowlą murowaną.

W tym przypadku mamy zatem do czynienia z obiek-
tem mieszkalnym dwufazowym, pierwotnie drewnia-
nym, który uległ zniszczeniu (spaleniu), został odbudo-
wany w formie murowanej, a w końcu został rozebrany 
do fundamentów. Być może do budowy użyto nasypu 
starszego kurhanu.

***
W 2012 roku w ramach realizacji projektu NPRH Kata-
log grodzisk Warmii i Mazur zbadane zostały zatem trzy 
obiekty, określane pierwotnie jako gródki stożkowate, 
co miałoby sugerować istnienie śladów po siedzibach 
rycerskich. W każdym z tych przypadków wyniki badań 
wskazują na inny sposób użytkowania obiektów, innych 
użytkowników i odmienne funkcje. Skłania to do rewi-
zji poglądów na temat tego typu obiektów. Istnieje ko-
nieczność nowego spojrzenia na obiekty określane jako 
„gródki stożkowate”, przynajmniej na terenach dawnego 
państwa krzyżackiego, i podjęcia próby budowy nowej 
klasyikacji funkcjonalnej tych obiektów, uwzględniają-
cej nie tylko formę morfologiczną samego obiektu, ale 
również kontekst geomorfologiczny, izjograiczny oraz 
historyczny zarówno w wymiarze źródeł historycznych 
i archeologicznych, jak i historycznego rozwoju prze-
strzennego osadnictwa na badanym terenie.

Ryc. 40. Mozgowo, st. 1. Wykop 2: widok od wschodu; na pierw-

szym planie fundament kamienny, dalej bruk posadzki 

parteru budowli (fot. J. Wysocki)

Fig. 40. Mozgowo, site 1. Trench 2: the view from the east: in the 

foreground stone foundations, further pavement of the 

ground loor of the construction (photo J. Wysocki)

Ryc. 41. Mozgowo, st. 1. Wykop 2. Kamienny fundament budowli 

(fot. J. Wysocki)

Fig. 41. Mozgowo, site 1. Trench 2: stone foundations of the con-

struction (photo J. Wysocki)
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Jacek Wysocki and Bartłomiej Klęczar

Medieval motes on the Wielka Żuława Island on the Jeziorak Lake, at Laseczno Małe and at 
Mozgowo, in Iława county: preliminary results of excavaions in 2012 

Summary

The exavaions of mote-type strongholds on the Wielka 
Żuława Island in Iława, at Laseczno Małe, Iława commune, 
and at Mozgowo, Zalewo commune, were undertaken in 
2012 within the framework of the project The catalogue of 

strongholds of Warmia and Masuria, sponsored by the Naion-
al Program for Development of Humaniies, led by Zbigniew 
Kobyliński. 

Wielka Żuława (Iława, site 33) 
The stronghold is located on the south-east part of the is-

land on the Jeziorak Lake, on a high steep bank of the lake. 
Its conical form was carved out of the end of a natural prom-
ontory by digging a deep ditch from the northern and west-
ern side. The examinations allowed to identify Romains of 
the early Teutonic Order wooden-and-earthen foriicaion. 
This is ceriied with the existence of inds characterisic for a 
group of people capable of using the wriing (book ferrules), 
possessing the awareness of private owning (padlock), rep-

resening the knight’ status (spur), and disposing the latest 
military technologies (crossbow). The existence of wooden 
overground buildings is indicated by the remains of pave-
ments and wooden construcions, as well as the lack of any 
larger amount of daub, which could conirm the existence of 
imber-framing construcions. It is not quite clear whether the 
stronghold was destroyed rapidly (this could be evidenced by 
valuable objects let inside, such as a book, or if it was aban-
doned, which could be deducted from the lack of ire layer on 
the tope of the mote and in the surrounding moat. 

Taking into account the recent discovery of the bridge to 
the island, dated to the 3rd quarter of the 13th century, and 
the results of our excavaion, it may be assumed that the relics 
of the stronghold are the reminiscences of the oldest foriied 
phase of Teutonic Knights’ setlement in this area. Since the 
foriicaion seems to be single-phase, it should be assumed 
that ater it had been damaged or abandoned at the end of 
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the 13th century or at the beginning of the 14th century, the 
locaion of the castle was transferred into another place (onto 
the island or on the mainland, where the town was erected), 
where probably a bricked construcion was inally erected. 

Laseczno Małe, Iława commune, site 1 
This mound is located on a height at the eastern edge of 

the lake’s valley. The site is situated in an open space, and 
is strongly exposed. The cone’s diameter is ca 30 m at the 
botom, and ca 10 m at the upper plateau, while it is over 5 m 
high. Only minor traces of setlement were discovered here, in 
from of a shallow, 30 cm deep oval feature located in the cen-
tral part of the upper plateau, of ca 4 m diameter, illed with 
clayey sand, slightly humiied, in which only single iny pot-
tery fragments were found. North of this feature the remains 
of a furnace (oven) were discovered, with a stoking pit. This 
oven was deinitely located outside the central feature, which 
should be interpreted as s sign of a light wooden construcion 
ensuring shelter from unfavorable weather condiions, of a 
shed or a cote type. Geophysical examinaions did not reveal 
the existence of a moat around the mound, however, an ex-
cavation allowed to identify a round-going ditch of ca 8 m 
width and ca 1.7 m depth. The moat did not contain any signs 
of mudding. This may conirm the very short ime interval be-
tween the digging of the moat’s ditch, and the illing of it with 
the material from the nearest surrounding. The posiion of the 
mound, its form and the traces of its use prove that it was a 
guarding tower or an observaion- signaling one. 

Mozgowo, Zalewo commune, site 1 

The motte at Mozgowo is located on the edge of Lake 
Dauby. The diameter at its botom is ca 15 m only, and the 

height from the botom to the top is just 2 m. The stone foun-
daions of a building, most probably Late Medieval one, has 
been revealed during excavaion. This building had no cellar, 
and its foundaion was partly cut into the previously exising 
earthwork, and party - from the outside - covered with soil. 
On the stone foundaions of ca 1.1 m width, a brick wall was 
built, bonded with lime mortar. This wall was later complete-
ly dismantled. Under the stone pavement there appeared an 
embankment built of a diferent material than the one out-
side. These were layers of sand, and clayey sand. Within them, 
at the level of ca 1.5 m below the surface, minor aggregaions 
of burnt human bones and iny potery fragments were found. 
Beneath, another setlement layer was found, with signiicant 
amount of burnt substance and large boulders positioned 
parallely to the face of the younger building’s foundaion, 1.5 
m away from it towards the west. The discovered layers are 
deinitely the evidence of an older construcion phase, during 
which in this place a wooden or wooden-and-stone construc-
ion was erected, which inally was burnt. This structure was 
probably based on stone foundaions. 

In this case we deal therefore with a two-phase dwelling 
structure, originally wooden, which subsequently was de-
stroyed (burnt), was rebuilt in a bricked form, and then inally 
was dismantled down to the foundaions. 

In each of the described cases the results of the excava-
ions indicate a diferent way of using of the sites, diferent 
users, and diferent funcions. It thus suggests the necessity 
of a new look at the sites deined as “conical strongholds”, as 
well as an atempt to build a new funcional classiicaion of 
such sites. 
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