
02
Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawa – Zielona Góra 2013

ArchAeoloGIcA
hereditas

Grodziska Warmii i Mazur 1.  
stan wiedzy i perspektywy badawcze

pod redakcją Zbigniewa Kobylińskiego



Archaeologica Hereditas

Prace Instytutu Archeologii UKSW

Komitet Redakcyjny 

Redaktor serii: Zbigniew Kobyliński
Członkowie Komitetu: Tadeusz Gołgowski, Jacek Lech, Przemysław Urbańczyk

Sekretarz: Magdalena Żurek

Adres Redakcji:

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa
tel. +48 22 569 68 27, e-mail: archeologia@uksw.edu.pl

www.archeologia.uksw.edu.pl 

Redakcja techniczna: Magdalena Malińska i Alina Jaszewska
Skład: Kamil Banaszewski

Projekt okładki: Katja Niklas i Ula Zalejska-Smoleń 
Na okładce: Grodzisko, gm. Banie Mazurskie (fot. K. Trela)

Linguisic consultaion: Louis Daniel Nebelsick

Publikacja recenzowana do druku przez dr. Wojciecha Brzezińskiego

© Copyright by Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Zielona Góra and Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Warszawa

ISBN 978-83-932546-7-5

Wydawnictwo:

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej
ul. Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra

tel./fax: +48 68 323 12 83, kom. 604 933 447
www.fundacjaarcheologiczna.pl

e-mail: biuro@fundacjaarcheologiczna.pl

Książkę można kupić w sklepie internetowym: 
www.wydawnictwofa.pl



ArchAeoloGIcA
hereditas 2

SP I S
t r e ś c I

5 Wprowadzenie

*
7 Bartłomiej Klęczar i Magdalena Rutyna

Stan badań grodzisk województwa warmińsko-

-mazurskiego

*
31 Anna Marciniak-Kajzer

Czego relikty skrywają średniowieczne „grodziska”. 

Releksje po badaniach nie tylko w województwie 

warmińsko-mazurskim

45 Marcin Engel, Piotr Iwanicki,  
Grażyna Iwanowska i Cezary Sobczak
Grodziska Jaćwieży w perspektywie badań Działu 

Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum 

Archeologicznego w Warszawie

65 Mariusz Wyczółkowski, Marta Szal, 
Mirosława Kupryjanowicz i Ewa Smolska
Kompleks osadniczy w Poganowie, 

pow. kętrzyński, stanowisko IV: wstępne wyniki 

badań interdyscyplinarnych

83 Kazimierz Grążawski
Z nowszych badań nad grodziskami pogranicza 

słowiańsko-pruskiego

109 Sławomir Wadyl
Badania weryikacyjno-sondażowe grodzisk 

wczesnośredniowiecznych w dorzeczu górnej Drwęcy 

(Domkowo, Lipowiec, Ornowo-Lesiak, Morliny)

125 Daniel Gazda
Między grodem a zamkiem – wieloczłonowe obiekty 

warowne prusko-krzyżackie na południe od Zalewu 

Wiślanego

135 Daniel Gazda, Joanna Jezierska, Jacek 
Konik i Piotr Szlązak
Badania Archeologicznej Misji Pomezańsko-

-Bałtyckiej obiektów warownych w Starym 

Dzierzgoniu i Bogdanach w latach 2009-2012

181 Marek Jagodziński
Wyniki badań archeologicznych grodzisk 

w Myślęcinie, Kwietniewie i Weklicach

205 Robert Klimek
Zaginione zamki i strażnice poświadczone w źródłach 

z pierwszej połowy XIV wieku z obszaru Warmii 

biskupiej oraz propozycje ustalenia ich lokalizacji

*
225 Zbigniew Kobyliński

Projekt Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część I: 

Pomezania, Pogezania i Warmia w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: cele, 

założenia i pierwszy etap realizacji w 2012 roku

233 Seweryn Szczepański
„Wykopaliska” w archiwach – archeologia 

archiwalna na przykładzie wybranych stanowisk 

Pojezierza Iławskiego

253 Jerzy Nitychoruk i Fabian Welc
Sytuacja geomorfologiczno-geologiczna wybranych 

grodzisk w okolicach jeziora Jeziorak

281 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

(z aneksami Anny Gręzak i Elżbiety Jaskulskiej)

305 Zbigniew Kobyliński, Dariusz Wach, 
Magdalena Rutyna, Jacek Wysocki 
i Bartłomiej Klęczar
Grodziska z czasów plemiennych(?) w Gulbiu, 

na wyspie Bukowiec na jeziorze Jeziorak, w Urowie 

i Dubie w powiecie iławskim: 

wstępne wyniki badań z 2012 roku

327 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



SPIS 
treścI

4 archaeoloGica heredItAS • 2

351 Tomasz Herbich 
Wyniki badań metodą magnetyczną 

wybranych stanowisk archeologicznych w rejonie 

Iławy w 2012 roku

361 Andrzej Pydyn
Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych 

w wybranych jeziorach Pojezierza Iławskiego

373 Mateusz Popek, Andrzej Pydyn, 
Rafał Solecki i Paweł Stencel
Przeprawa mostowa na wyspę Wielka Żuława 

na jeziorze Jeziorak

381 Piotr Lasek i Jan Przypkowski
Najstarszy widok Iławy i zamku na Wielkiej Żuławie 

z 1620 roku w zbiorach Instytutu Sztuki PAN

385 Magdalena Żurek
Boreczno, stanowisko 4 (AZP 24-54), gm. Zalewo,  

woj. warmińsko-mazurskie. Analiza stratygraiczna

413 Krzysztof Misiewicz i Wiesław Małkowski
Badania nieinwazyjne na stanowisku 4 w Borecznie, 

woj. warmińsko-mazurskie w 2012 roku

423 Maciej Bojanowski, Urszula Kobylińska 
i Zbigniew Kobyliński
Wyniki badań petrograicznych ceramiki z grodzisk 

w Kamionce, Mozgowie i Borecznie w powiecie 

iławskim

457 Joanna Kałużna-Czaplińska,  
Urszula Kobylińska i Zbigniew Kobyliński
Zawartość kwasów tłuszczowych w ceramice 

z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie 

w powiecie iławskim

467 Noty o autorach



361–372

Latem 2012 roku zespół badawczy z Zakładu Archeolo-
gii Podwodnej Instytutu Archeologii z Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu przeprowadził prospekcje 
podwodne na Pojezierzu Iławskim. Prace te realizowano 
w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Hu-
manistyki Katalog grodzisk Warmii i Mazur kierowane-
go przez prof. Zbigniewa Kobylińskiego z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prace przeprowadzo-
no na następujących akwenach: jezioro Jeziorak, jezioro 
Kocioł, jezior Silm, jezioro Gulbińskie i jezioro Dauby. 

O potrzebie prowadzenia prospekcji podwodnych 
w akwenach śródlądowych wspominano kilkakrotnie 
w polskiej literaturze1. Niemniej dopiero w połowie 
lat 90. XX wieku pojawiła się propozycja ich systema-
tycznej inwentaryzacji2. Nadal jednak przeprowadzane 
prospekcje miały selektywny charakter i koncentrowały 
się na wybranych stanowiskach3, nie obejmowały one 
całych akwenów, fragmentów pojezierzy lub obszarów 
AZP. Wyjątek stanowią: niewielkie jezioro Steklin oraz 
największy akwen Wielkopolski – jezioro Powidzkie4, 
w rejonie których przeprowadzono kompleksowe pro-
spekcje. 

Prospekcje realizowane na Pojezierzu Iławskim były 
powiązane z interdyscyplinarnymi badaniami lądowymi 
realizowanymi na stanowiskach o charakterze obron-
nym, które znajdowały się w rejonie wspomnianych 
akwenów5. Prace koncentrowały się w strefie przy-
brzeżnej zarówno w sąsiedztwie stanowisk lądowych, 
jak i w rejonach, których położenie lub ukształtowanie 
sugerowało ich wykorzystywanie w przeszłości. Badania 
realizowano w streie przybrzeżnej, najczęściej w obsza-
rze pomiędzy zwartą roślinnością brzegową a głęboko-
ścią około 2 m. W sumie prospekcji poddano strefę brze-
gową o łącznej powierzchni 605,5 ara. 

Wszystkie wymienione akweny mimo znacznych róż-
nic w powierzchni są do siebie podobne pod wieloma 

1 Bukowski 1978; Kola i Wilke 1985.
2 Gackowski 1995.
3 Chudziak, Kazimierczak i Niegowski 2011.
4 Pydyn 2010: 15-40.
5 Zob. w niniejszym tomie: Kobyliński et al. 2013; Kobyliński, Wach 

i Rutyna 2013; Wysocki i Klęczar 2013. 

względami6. Są to jeziora polodowcowe, pochodzące 
z czasów ostatniego zlodowacenia, posiadają niewielką 
głębokość, rzadko przekraczającą 10 metrów. Przejrzy-
stość wody w tych zbiornikach jest bardzo ograniczona 
i wynosi przy powierzchni od 80 do 40 cm, natomiast 
na głębokości 2 m spada do 30-20 cm lub wręcz do 
zera. Niewielka przejrzystość tych akwenów nie wynika 
tylko z ich zanieczyszczenia, ale związana jest prawdo-
podobnie z występującym tu podłożem geologicznym. 
Potwierdzeniem tego mogą być historyczne nazwy 
niektórych jezior, które miały oznaczać ciemną wodę/
bagno. 

W rejonach przeprowadzonych prospekcji struktura 
dna była odmienna od tej znanej w większości jezior 
Niżu Polskiego. Nie występowały miękkie i lotne osady 
denne o dużej zawartości materiału organicznego, tak 
charakterystyczne dla większości jezior. Natomiast w ob-
szarach prowadzonych prac występowało zbite i twar-
de dno o dużej zawartości gliny z domieszką drobnego 
piasku, żwiru i kamieni. Wspomniana struktura dna oraz 
brak warstw zapewniających warunki beztlenowe mia-
ły prawdopodobnie wpływ na procesy depozycyjne, do 
jakich dochodziło w streie brzegowej w okresie użyt-
kowania znajdujących się w pobliżu osiedli obronnych. 
Na wyniki badań mogły mieć również wpływ wahania 
poziomu wód do jakich dochodziło w rejonie poszcze-
gólnych akwenów na przestrzeni wieków. Poziomy wód 
znacznie wyższe od obecnych mogły powodować, że 
średniowieczna i pradziejowa brzegowa strefa jeziorna 
znajduje się obecnie na terenie stałego lądu. 

Jezioro Kocioł – Urowo, Murawki, gm. Zalewo
W pierwszym etapie prospekcji poddano strefę brze-
gową zatoki położonej w bezpośrednim sąsiedztwie 
grodziska. Przeprowadzone w 2012 roku badania wyko-
paliskowe na wspomnianym grodzisku praktycznie nie 
dostarczyły materiału datującego7. Odległość pomiędzy 
stanowiskiem lądowym a współczesną linią brzegową 
wynosi około 200 m. Penetracje prowadzono na obsza-
rze około 44,3 arów (ryc. 1).

6 Kondracki 1977.
7 Kobyliński et al. 2013, w tym tomie.

Andrzej Pydyn

Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych 
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W trakcie prac natrafiono na pozostałości trzech 
przedmiotów. Najbardziej interesujące są fragmenty 
beczki – 4 klepki, fragmenty dna i elementy obręcz. 
Zabytek zachował się tylko w części zagłębionej w dno, 
czyli w około 40% (ryc. 2:a-c).

Przedmioty klepkowe znane są z wielu stanowisk 
średniowiecznych, w tym ze stanowisk podwodnych, 
np. z przepraw mostowych Ostrowa Lednickiego8 oraz 

z wraka „Miedziowca”9. Wydaje się, że większość przed-
miotów klepkowych, a zwłaszcza beczek, spinana była 
obręczami wykonanymi z materiału organicznego (głów-
nie leszczyny), niemniej znane są przykłady wykorzysty-
wania już we wczesnym średniowieczu obręczy żela-
znych10. Liczne znaleziska naczyń klepkowych znamy np. 
z Gdańska11, z grodu na Ostrówku w Opolu12 oraz z wcze-

8 Grupa 2000: 139-162.
9 Smolarek 1979: 291-313.
10 Dembińska i Podwińska 1978: 139-141.
11 Barnycz-Gupieniec 1959: 35.
12 Bukowska-Gedigowa i Gediga 1986: 107, 130, 145.

snośredniowiecznego Szczecina13. Większość odnalezio-
nych średniowiecznych klepek należała do tzw. naczyń 
wiadrowatych o prostych klepkach, np. liczne naczynia 
z Gdańska. Niemniej o produkcji beczek pękatych spina-
nych żelaznymi obręczami wspomina Witold Hensel14. 

Pozostałe zabytki odnalezione w omawianym rejonie 
to fragmenty obrobionego drewna o przekroju prosto-
kątnym oraz fragment drewnianej rękojeści z metalo-
wym szpikulcem. Przedmiot ten to prawdopodobnie 
prosty oścień o trudnej do określenia chronologii, nie-
mniej stopień nasycenia wodą oraz stan zachowania 
może sugerować długi okres przebywania w wodzie 
(ryc. 3).

Drugi etap prospekcji podwodnych na jeziorze Kocioł 
realizowano w rejonie dwóch wysp i wypłycenia prowa-
dzącego w ich kierunku. Obszar prac objął powierzchnię 
67,4 ara. Niestety, ten ciekawie ukształtowany rejon nie 
dostarczył żadnego materiału archeologicznego. Wyspy 

13 Dworaczyk, Kowalska i Rulewicz 2003: 70, 178, 295-297.
14 Hensel 1987: 263-264.

Ryc. 1. Jezioro Kocioł – Urowo, Murawki, gm. Zalewo. Obszar prospekcji podwodnych (rejon 1): żółty obszar – rejon prospekcji, czerwone 

punkty – zabytki, niebieski kwadrat – grodzisko (oprac. R. Solecki)

Fig. 1. Lake Kocioł-Urowo, Murawki, Zalewo commune. The area of underwater prospections (region 1): yellow area – the region of pro-

spections, red points – inds, blue square – the stronghold (elaborated by R. Solecki)
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Ryc. 2. Jezioro Kocioł – Urowo, Murawki, gm. Zalewo. Fragmenty beczki: a – strona wewnętrzna, b – strona zewnętrzna, c – żelazne obręcze 

(oprac. R. Solecki)

Fig. 2. Lake Kocioł – Urowo, Murawki, Zalewo commune. Fragments of a barrel: a – interior side, b- exterior side, c – iron bands (elaborated 

by R. Solecki)
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znajdowały się w odległości oko-
ło 400 m od wcześniej penetro-
wanego obszaru (ryc. 4).

Jezioro Dauby – Duba i Mozgowo, 
gm. Zalewo
Prospekcja na jeziorze Dauby 
(Duba i Mozgowo) realizowana 
była w rejonie grodziska poło-
żonego przy samym jeziorze, 
którego wały były sezonowo 
podmywane przez wody tego 
akwenu (ryc. 5). Taka lokalizacja 
sugerowała, że w strefie przy-
brzeżnej powinny znajdować się 
liczne ślady aktywności osadni-
czej. Niestety, zarówno badania 
lądowe15, jak i prospekcja pod-
wodna nie dostarczyły datujące-
go materiału archeologicznego. 
Badaniom podwodnym poddano 
obszar około 23,2 ara, wzdłuż li-
nii brzegowej, w bezpośrednim 
sąsiedztwie grodziska. Poważ-
nym utrudnieniem w realizowa-
nych pracach była przejrzystość, 
która nie przekraczała około 20 
cm; badania dodatkowo utrud-
niała gęsta roślinność denna. 
W drugiej kolejności prospekcji 
poddano pas płytkiej wody do 
głębokości około 50 cm, o ob-
szarze około 9,9 ara. W rejonie 
tym natrafiono jedynie na je-
den fragment ceramiki (ucho), 
mało diagnostyczny, pochodzą-
cy prawdopodobnie z późnego 
średniowiecza lub nowożytności.

Jezioro Silm – Kamionka, gm. 
Iława
Na tle wspomnianych wcześniej 
grodów, na których materiał ar-
cheologiczny występował w zni-
komych ilościach, wyróżnia się 
grodzisko w Kamionce nad je-
ziorem Silm. Osada o charakte-
rze obronnym funkcjonowała tu 
zarówno w pradziejach (kultura 
kurhanów zachodniobałtyjskich), 
jak i we wczesnym średniowieczu, z którym związane 
są trzy warstwy osadnicze16. Złożoność procesów osad-
niczych widoczna na stanowisku lądowym sugerowała 
znaczny potencjał archeologiczny strefy brzegowej. Pro-
spekcji podwodnej poddano obszar 49,3 ara (rejon 1) 

15 Kobyliński et al. 2013, w tym tomie.
16 Kobyliński, Wach i Rutyna 2013, w tym tomie.

wzdłuż brzegów półwyspu, na którym znajduje się osada 
obronna (ryc. 6). Niestety, zlokalizowano tylko dwa zna-
leziska. Jednym z nich był fragment ceramiki pradziejo-
wej, a drugim zniszczona kuta kosa o niepotwierdzonej 
chronologii.

W drugim etapie prac na jeziorze Silm (rejon 2) prze-
prowadzono prospekcje wzdłuż zachodniego brzegu 
jeziora (24 ary) w rejonie konstrukcji drewnianych, któ-

Ryc. 4. Jezioro Kocioł – Urowo, Murawki, gm. Zalewo. Obszar prospekcji podwodnych (rejon 

2) – żółty obszar (oprac. R. Solecki)

Fig. 4. Lake Kocioł-Urowo, Murawki, Zalewo commune. The area of underwater prospections 

(region 2) – yellow area (elaborated by R. Solecki)

Ryc. 3. Jezioro Kocioł – Urowo, Murawki, gm. Zalewo. Fragment drewna z metalowym szpikul-

cem – oścień (fot. M. Grabowski)

Fig. 3. Lake Kocioł-Urowo, Murawki, Zalewo commune. Fragment of wood with a metal pick – 

goad (photo M. Grabowski)
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Ryc. 5. Jezioro Dauby – Duba, Mozgowo, gm. Zalewo. Obszar prospekcji podwodnych: żółty obszar – rejon 

prospekcji, żółty punkt – zabytek, niebieski kwadrat – grodzisko (oprac. R. Solecki)

Fig. 5. Lake Dauby – Duba, Mozgowo, Zalewo commune. The area of underwater prospections: yellow area 

– the region of prospections, yellow point – indspot, blue square – the stronghold (elaborated by 

R. Solecki)

Ryc. 6. Jezioro Silm – Kamionka, gm. Iława. Obszar prospekcji podwodnych (rejon 1): żółty obszar – rejon 

prospekcji, czerwone punkty – zabytki, niebieski kwadrat – osiedle obronne (oprac. R. Solecki)

Fig. 6. Lake Silm – Kamionka, Iława commune. The area of underwater prospections (region 1): yellow area – the 

region of prospections, red points – inds, blue square – the stronghold (elaborated by R. Solecki)
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re okazały się pozostałościami po zniszczonych pomo-
stach, prawdopodobnie pochodzących z początku XX 
wieku. Penetracjom archeologicznym (10,8 ara) pod-
dano również południową i zachodnią strefę brzegową 
niewielkiej wysepki położonej na południe od półwyspu 
na którym znajduje się grodzisko 
(ryc. 7). Niestety, nie natraiono 
tu na żaden materiał archeolo-
giczny. Na całym obszarze pro-
spekcji występowało nietypowo 
twarde dno, prawdopodobnie 
złożone z osadów gliniasto-piasz-
czystych. Widoczność w akwenie 
nie przekraczała około 0,5 m. 
Strefa brzegowa jeziora Silm jak 
i jego cały obszar został inten-
sywnie zmodyfikowany w cią-
gu ostatnich kilkudziesięciu lat 
w wyniku instalowania licznych 

konstrukcji związanych z funk-
cjonowaniem ośrodka szkolenia 
kapitanów.

Jezioro Gulbińskie – Laseczno 
Małe, gm. Iława
Prospekcja podwodna nad je-
ziorem Gulbińskim prowadzona 
była wzdłuż wschodniego brzegu 
akwenu w bezpośrednim sąsiedz-
twie krzyżackiego gródka miesz-
kalnego, którego badania w 2012 
roku praktycznie nie dostarczyły 
żadnego materiału archeologicz-
nego, poza trzema fragmentami 
ceramiki późnośredniowiecznej17. 

Badania podwodne realizowano 
na długości około 200 m (ryc. 8). 
W trakcie prac poza dużą ilością 
współczesnych śmieci nie na-
trafiono na żadne przedmioty 
zabytkowe. Warunki nurkowe 

były wyjątkowo niesprzyjające – 
przejrzystość wody około 10-
20 cm. Nie występowały mięk-
kie osady denne, natomiast dno 
było generalnie twarde (piasko-
wo-mułowe) z cienką warstwą 
ciemnych (czarnych) nalotów 
organicznych. 

Jezioro Jeziorak, wyspa Bukowiec – 
Wieprz, gm. Zalewo
Prospekcje podwodne na wy-
spie Bukowiec w miejscowości 
Wieprz realizowano w kilku re-
jonach. Największy obszar pene-

17 Wysocki i Klęczar 2013, w tym tomie.

tracji znajdował się wzdłuż północnego brzegu wyspy. 
Obejmował on obszar 211,9 arów, od północno-zachod-
niego cypla wyspy, przez rejon znajdujący się w bez-
pośrednim sąsiedztwie grodziska, po obszar położony 
wzdłuż zachodniej krawędzi grobli (ryc. 9). Grodzisko na 

Ryc. 8. Jezioro Gulbińskie – Laseczno Małe, gm. Iława. Obszar prospekcji podwodnych: żółty 

obszar – rejon prospekcji, niebieski kwadrat – osiedle obronne (oprac. R. Solecki)

Fig. 8. Lake Gulbińskie – Laseczno Małe, Iława commune. The area of underwater prospec-

tions: yellow area – the region of prospections, blue square – the stronghold (elabora-

ted by R. Solecki)

Ryc. 7. Jezioro Silm – Kamionka, gm. Iława. Obszar prospekcji podwodnych (rejon 2): żółty obszar – 

rejon prospekcji (oprac. R. Solecki)

Fig. 7. Lake Silm – Kamionka, Iława commune. The area of underwater prospections (region 2): 

yellow area – the region of prospections (elaborated by R. Solecki)
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wyspie posiadało znaczące założenia obronne. Niestety, 
badania przeprowadzone w 2012 roku dostarczyły tylko 
drobne, słabo datujące, fragmenty ceramiki wczesnośre-
dniowiecznej18.

Natomiast w trakcie prospekcji podwodnych w re-
jonie tym natraiono na 9 przedmiotów zabytkowych, 
w większości żelaznych. Wśród odnalezionych przedmio-
tów dominowały sierpy lub ich fragmenty (ryc. 10 a-b), 
które są relatywnie częstym znaleziskiem na średnio-
wiecznych stanowiskach podwodnych19. W przypadku 

18 Kobyliński et al. 2013, w tym tomie.
19 Chudziak 2005: 201-214.

wyspy Bukowiec trudno je interpretować jako depozyty 
wotywne, wydaje się natomiast uzasadnione przypusz-
czenie, że były to narzędzia wykorzystywane do sezono-
wego wycinania trzciny. Innym interesującym zabytkiem 
odnalezionym w streie brzegowej był żelazny klucz. Nie-
stety, przeprowadzone prace nie dostarczyły datującego 
materiału ceramicznego związanego z funkcjonowaniem 
grodziska.

Prospekcji poddano również wschodnią część grobli 
i sąsiadujący z nią rejon brzegowy wyspy Bukowiec, 
o łącznej powierzchni 95,7 ara (ryc. 11). Niestety, na-
traiono tu tylko na jeden przedmiot (żelazne nożyce) 
o niepotwierdzonej chronologii. 

Ryc. 9. Jezioro Jeziorak, wyspa Bukowiec – Wieprz, gm. Zalewo. Obszar prospekcji podwodnych wzdłuż północnych brzegów wyspy Buko-

wiec: żółty obszar – rejon prospekcji, czerwone punkty – zabytki, niebieski kwadrat – grodzisko (oprac. R. Solecki)

Fig. 9. Lake Jeziorak, the Bukowiec Island – Wieprz, Zalewo commune. The area of underwater prospections along the northern banks of the 

Bukowiec Island: yellow area – the region of prospections, red points – inds, blue square – the stronghold (elaborated by R. Solecki)

Ryc. 10 a, b. Jezioro Jeziorak, wyspa Bukowiec – Wieprz, gm. Zalewo. Przykłady sierpów odnalezionych w trakcie prospekcji podwodnych 

przeprowadzonych wzdłuż północnych brzegów wyspy Bukowiec (fot. P. Stencel)

Fig. 10 a, b. Lake Jeziorak, the Bukowiec Island – Wieprz, Zalewo commune. The examples of sickles found during the underwater prospec-

tions conducted along the northern banks of the Bukowiec Island (photo P. Stencel)
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Jezioro Jeziorak, wyspa Wielka Żuława – Iława
Prospekcje podwodne w rejonie wyspy Wielka Żuława 
realizowano w trzech obszarach. Należały do nich: strefa 
brzegowa w sąsiedztwie stożka obronnego pełniącego 
funkcję strażnicy krzyżackiej20 oraz obszary potencjal-
nych przepraw mostowych w północnej i południowej 

20 Wysocki i Klęczar 2013, w tym tomie.

części wyspy. W rejonie strażnicy krzyżackiej 
prospekcji poddano obszar o powierzchni około 
11,9 ara (ryc. 12). Był to niestety obszar podle-
gający intensywnym przekształceniom w okresie 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Prospekcję realizowa-
no na północ od istniejącej przystani. Zlokalizowa-
no tam bardzo dużą ilość przemieszanych śmieci 
z różnych okresów chronologicznych, niemniej 
natrafiono na dwa fragmenty ceramiki średnio-
wiecznej i jedno prawie kompletnie zachowane 
naczynie (ryc. 13). Niestety, naczynie to – podob-
nie jak większość znalezisk z jeziora Jeziorak – było 
w sposób znaczący wypłukane/zniszczone przez 
erozyjną działalność wody. 

W kolejnym etapie prac prospekcji poddano 
północny cypel wyspy Wielka Żuława (ryc. 14). 
W omawianym rejonie w wąskim przesmyku od-
dzielającym wyspę od półwyspu Krzywy Róg zlo-
kalizowano pozostałości mostu. Natraiono na 13 
pali pionowych układających się w równoległe 
rzędy. Średnica pali była bardzo różna: od nieca-
łych 10 cm po ponad 20 cm. Pale były całkowicie 
zakryte osadem dennym. Odnaleziony materiał 
zabytkowy w większości datowany jest na śre-
dniowiecze, ale w rejonie mostu odkryto również 
naczynia, kale i dachówki pochodzące z późnego 
średniowiecza i nowożytności21. W wodzie znaj-
dowały się również nieliczne poziome drewniane 
elementy konstrukcyjne różnej wielkości. Miękkie/
lotne osady denne miały miąższość około 5-10 cm, 
poniżej nich występowały zbite osady piaskowo-
-gliniaste. Maksymalny rozstaw pali wynosił około 
3,5 m, niemniej wydaje się wysoce prawdopodob-
ne, że pale skrajne pełniły rolę podpór skośnych, 
a szerokość przeprawy mostowej wynosiła od 
2,5 do 3 m. Przeprawa znajduje się w przesmyku 
o głębokości około 1,5-1,8 m, który jest odnogą 
szlaku żeglugowego, dlatego prawdopodobne jest, 
że każda próba pogłębienia go przyczyniała się do 
zniszczenia pozostałości przeprawy mostowej.  
Średniowieczne mosty znane są z licznych stano-
wisk z terenu słowiańszczyzny22. Natomiast obiek-
ty tego typu są praktycznie nieznane z obszaru 
Warmii i Mazur, dotyczy to zarówno konstrukcji 
wznoszonych przez Prusów, jak i zakon krzyżacki. 

W trakcie dokumentacji przeprawy mostowej 
pobrano 6 prób dendrochronologicznych, z któ-
rych 4 okazały się dębowymi, natomiast dwie po-
zostałe należały do brzozy i olchy. Wszystkie pró-
by dębowe sugerują, ze przeprawa powstała w 2. 
połowie XIII wieku. Najbardziej prawdopodobne 

jest, że konstrukcja ta została wzniesiona zimą pomię-
dzy latami 1268 a 126923. Należy jednak zauważyć, że 

21 Popek et al. 2013, w tym tomie.
22 Szulta 2008; Chudziak et al. 2009.
23 Wyniki analiz dendrochronologicznych dokonanych przez prof. dr hab. 

Tomasza Ważnego.

Ryc. 11. Jezioro Jeziorak, wyspa Bukowiec – Wieprz, gm. Zalewo. Obszar 

prospekcji podwodnych wzdłuż wschodnich brzegów wyspy Bu-

kowiec: żółty obszar – rejon prospekcji, czerwony punkt – zaby-

tek (oprac. R. Solecki)

Fig. 11. Lake Jeziorak, the Bukowiec Island – Wieprz, Zalewo commune. 

The area of underwater prospections along the eastern banks of 

the Bukowiec Island: yellow area – the region of prospections, red 

point – indspot (elaborated by R. Solecki)
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Ryc. 12. Jezioro Jeziorak, wyspa Wielka Żuława – Iława. Obszar prospekcji podwodnych w rejonie strażnicy krzy-

żackiej: żółty obszar – rejon prospekcji, czerwone punkty – zabytki, niebieski kwadrat – osiedle obronne 

(oprac. R. Solecki)

Fig. 12. Lake Jeziorak, the Wielka Żuława Island – Iława. The area of underwater prospections in the region of 

Teutonic Knights’ motte: yellow area – the region of prospections, red points – inds, blue square – the 

stronghold (elaborated by R. Solecki)

Ryc. 13. Jezioro Jeziorak, wyspa Wielka Żuława – Iława. Średniowieczne naczynie odnalezione w streie brzegowej 

w bezpośrednim sąsiedztwie stożka obronnego (fot. M. Grabowski)

Fig. 13. Lake Jeziorak, the Wielka Żuława Island – Iława. Medieval pot found in the shore area in the direct neigh-

bourhood of the motte (photo M. Grabowski)
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Ryc. 14. Jezioro Jeziorak, wyspa Wielka Żuława – Iława. Obszar prospekcji podwodnych w północnej części wyspy: 

żółty obszar – rejon prospekcji, czerwone punkty – zabytki, niebieskie punkty – pale (oprac. R. Solecki)

Fig. 14. Lake Jeziorak, the Wielka Żuława Island – Iława. The area of underwater prospections in the northern part of 

the island: yellow area – the region of prospections, red points – inds, blue points – wooden posts (elabora-

ted by R. Solecki)

Ryc. 15. Jezioro Jeziorak, wyspa Wielka Żuława – Iława. Obszar prospekcji podwodnych w południowej części wy-

spy: żółty obszar – rejony prospekcji, czerwone punkty – zabytki (oprac. R. Solecki)

Fig. 15. Lake Jeziorak, the Wielka Żuława Island – Iława. The area of underwater prospections in the southern part 

of the island: yellow area – the region of prospections, red points – inds (elaborated by R. Solecki)
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materiał archeologiczny odnaleziony w rejonie mostu 
można szeroko datować na okres pomiędzy XIII a XVI 
wiekiem24. Tak długa chronologia nie znajduje potwier-
dzenia w ograniczonej ilości odnalezionych elementów 
konstrukcyjnych, natomiast jest częściowo potwierdzo-
na przez mapę z 1. połowy XVII wieku25.

Ostatnim etapem prospekcji podwodnych w rejonie 
wyspy Wielka Żuława była próba lokalizacji południowej 
przeprawy mostowej, łączącej wyspę z Iławą (ryc. 15). 
Możliwość występowania tej przeprawy sugeruje wspo-
mina wcześniej mapa z początku XVII wieku. Prospekcje 
podwodne realizowano zarówno od strony wyspy (11,7 
ara), jak i stałego lądu (17,0 arów). W trakcie prac natra-
iono na dużą ilość przemieszanych śmieci i gruzu pocho-
dzącego w większości z 2. połowy XX wieku. Zlokalizowa-
no też 2 pale o nieokreślonej chronologii. Występujące 
tu duże kamienie, elementy gruzu oraz śmieci znacznie 
utrudniały realizację prac.

Przeprowadzono też prospekcję podwodną wokół 
niewielkiej wysepki trzcinowej znajdującej się pomiędzy 
przystanią portową a wyspą Wielka Żuława (obszar pro-

24 Popek et al. 2013, w tym tomie.
25 Szczepański 2013, w tym tomie.

spekcji 14,5 ara) (ryc. 15). W trakcie prac odnaleziono na 
2 fragmenty ceramiki pradziejowej i 1 fragment ceramiki 
średniowiecznej.

***

Podsumowując należy stwierdzić, że prospekcje podwod-
ne przeprowadzone na wybranych akwenach Pojezierza 
Iławskiego w sposób znaczący uzupełniły badania lądowe 
prowadzone na grodziskach w omawianym rejonie. Ilość 
pozyskanego w wyniku badań podwodnych materiału 
archeologicznego nie odbiega (a często przewyższa) tę 
odkrytą w trakcie badań lądowych. Dzięki prospekcjom 
podwodnym udało się zlokalizować i zadokumentować 
nieznaną wcześniej przeprawę mostową. W świetle prze-
prowadzonych prac wykopaliskowych zarówno lądowych, 
jak i podwodnych należy przypuszczać, że ograniczona 
ilość odnajdywanego materiału zabytkowego powinna 
być wiązana nie tylko ze sposobem użytkowania omawia-
nych stanowisk, ale również z procesami depozycyjnymi 
i podepozycyjnymi, do jakich dochodziło w ich rejonie. 
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Andrzej Pydyn

The results of archaeological prospecions in selected lakes of the Iława Lake District

Summary

In the summer of 2012 a research team of Underwater Ar-
chaeology Unit (Insitute of Archaeology at Mikołaj Kopernik 
University in Toruń) conducted underwater prospections at 
the Iława Lake District. These works were realized within the 
frames of The catalogue of stronghold at Warmia and Masuria 

project, being a part of Naional Program for Development of 
Humaniies, headed by prof. Zbigniew Kobyliński of Cardinal 
Stefan Wyszyński University. The works were conducted in the 
following reservoirs: Lake Jeziorak, Lake Kocioł, Lake Silm, Lake 
Gulbińskie, and Lake Dauby. The underwater prospecions re-
alized in the Iława Lake District were connected with interdis-
ciplinary archaeological examinaions of defensive sites, which 

were located in the region. The results gained were much dif-
fereniated. The prospecions on lakes Kocioł, Dauby, Silm and 
Gulbińskie delivered a limited amount of ind material, which 
corresponded with the results of archaeological excavation 
on land. A larger amount of inds (especially metal ones) was 
found in the vicinity of stronghold on Bukowiec Island on Lake 
Jeziorak. The most efecive and fruiful works were held in the 
region of Wielka Żuława Island, also located on Lake Jeziorak. 
Beside the ind material discovered in the shore area in the re-
gion of Teutonic Knighs’ stronghold, it was possible to locate 
and document the bridge passage connecing the northern part 
of the island with the Krzywy Róg Peninsula.
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