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Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy  
Olsztyn – Las Miejski
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Stanowisko Olsztyn - Las Miejski usytuowane jest na ob-
szarze makroregionu Pojezierze Mazurskie i w centrum 
mezoregionu Pojezierza Olsztyńskiego1, na prawym brze-
gu rzeki Łyny, w pobliżu ujścia do niej rzeki Wadąg (ryc. 1).

W obrębie granic administracyjnych Olsztyna zewi-
dencjonowano dotychczas ponad sto stanowisk arche-
ologicznych, poczynając chronologicznie od środkowej 
epoki kamienia. W liczbie tej nie było jednak żadnego 
związanego z osadnictwem wczesnośredniowiecznych 
Prusów. taka sytuacja wydawała się dziwna, tym bardziej 
że w dokumencie lokacyjnym wymieniane są przyznane 
miastu wsie o prusko brzmiących nazwach. Miejsce loka-
cji średniowiecznego Olsztyna wybrano nieprzypadkowo, 
kierując się wybitnie korzystnymi walorami obronnymi 
terenu w szerokim zakolu rzeki Łyny (ryc. 2)2. Zamek kapi-
tuły warmińskiej powstał na surowym korzeniu. Poświad-
czają to dość liczne badania archeologiczne, które nie 
przyniosły odkrycia śladów starszego osadnictwa3. tego 
typu pozostałości znajdują się także nad Łyną, ale nieco 
bardziej na północ. Szczególna intensyikacja zasiedlenia 
miała tu miejsce w okresie wędrówek ludów i wczesnym 
średniowieczu. W tym czasie cały ten obszar przynależał 
najprawdopodobniej do pruskiej ziemi Bering. Historycy 
akcentują, że późniejsze komornictwa tworzono w opar-
ciu o wcześniejszą strukturę terytorialną ziem pruskich4. 

Obszar dzisiejszego Lasu Miejskiego już w średniowie-
czu znalazł się w obrębie Olsztyna. dokument lokacyjny 
z 1355 r. określa zasięg granicy miasta, która od strony 
zachodniej przebiega „do granic wsi Likusy, a następnie 
wzdłuż pól tej wsi do granic rzeki Łyny, dalej wraz z rzeką 
Łyną dochodzi do miejsca, gdzie łączy się z nią Wadąg”. 
W rejonie ujścia Wadąga znajdować się miała wieś Są-
dyty (Sanditen). W przywileju lokacyjnym znalazło się 
postanowienie mówiące, że przyznano ją miastu w za-
mian za obszar leśny oddany wsi Likusy. Czynsz z Sądyt do 
czasu uzyskania przychodów w Likusach płacony miał być 
na rzecz kapituły, a nie miasta. Wzmianki te stanowią dla 
historyków argument, że formalna lokacja Olsztyna mia-

1  Kondracki 2002.
2  Hofmann 1997; Achremczyk 2010: 423.
3  rzempołuch 2009: 11. 
4  Białuński 2015: 26-28.

ła miejsce ex post, a w rzeczywistości miasto funkcjono-
wało już wcześniej wraz z istniejącymi w jego granicach 
osadami5. Jest wielce prawdopodobne, że ta wcześniej-
sza, pruska tradycja osadnicza tego miejsca mogła mieć 
istotne znaczenie w procesie lokacji późniejszego miasta 
Olsztyna.

Fakt, że nazwa wsi Sądyty przewija się w źródłach 
historycznych6, następnie ikonograicznych oraz w lokal-
nej tradycji sprawił, że zidentyikowane na tym obsza-
rze stanowisko archeologiczne było z nią utożsamiane. 
rozpoczynając prace w terenie przejęto tradycję tego 
nazewnictwa ze świadomością, że nie musi odpowiadać 
historycznej rzeczywistości. Wkrótce okazało się, że na 
terenie wczesnośredniowiecznej osady brak jest jakich-
kolwiek pozostałości z czasów późnego średniowiecza, 
a zatem historyczna nazwa dla stanowiska archeologicz-
nego pozostała umowną. dziś istnieje już wiele przesła-
nek do właściwej lokalizacji wsi średniowiecznej7.

Historia dokumentowania na terenie lasu starożytnych 
założeń obronnych sięga początków czasów nowożyt-
nych. Najstarszy sygnał to mapa Caspara Hennenbergera 
z 1576 r., na której autor u ujścia Wadąga zamieszcza na-
zwę Sanditen obok symbolu opisanego w legendzie jako 
„góra, na której stał zamek” (ryc. 3 a)8. Prawdopodobnie 
ten sam obiekt opisuje i dokumentuje porucznik Johann 
Michael Guise (1796-1861), który został oddelegowany 
z torunia do wykonania inwentaryzacji założeń obron-
nych w Prusach. Jego pruskie „peregrynacje” przypadły 
na lata 1826–1828. Odbył dwie wyprawy, podczas któ-
rych zlustrował, zarejestrował i zadokumentował ponad 
sześćset obiektów, zaznaczając je na tak zwanej Gene-
ralkarte – czyli mapie sporządzonej na podkładzie map 
Schrötera. trasa pierwszej ekspedycji wiodła z Królewca 
do torunia i z powrotem i trwała od 14 sierpnia 1826 
roku do 30 maja 1827 roku9. Wtedy właśnie Guise lustro-

5  Achremczyk i Ogrodziński (red. ) 2003. 
6  Kres istnienia wsi przynosi zaraza dżumy, która w pocz. XVIII w. 
nawiedziła Warmię. Pomimo faktu, że położenie wsi zostało dość pre-
cyzyjnie określone, do dziś nie udało się tego miejsca zlokalizować 
w terenie (por. Białuński 2015: 28).
7  dobrosielska 2015: 32, 5. 
8  Klimek 2015: 11-14. 
9  Crome 1927: 62-63.
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Ryc. 1 Olsztyn – Las Miej-
ski. Lokalizacja stanowiska 
(oprac. A. Koperkiewicz)
Fig. 1. Olsztyn – City Fo-
rest. Location of the site (ela-
borated by A. Koperkiewicz)

Ryc. 2. Olsztyn – Las Miej-
ski. Fotograia lotnicza osady 
w rozlewisku rzeki Łyny (fot. 
J. Miałdun)
Fig. 2. Olsztyn – Las Miej-
ski. Aerial photograph of the 
site in the pool of the Łyna 
River (photo by J. Miałdun)

wał obiekty w olsztyńskim Lesie Miejskim10. Zanotował, 
że na północ od Olsztyna usytuowane są dwa grodziska 
po obu stronach Łyny. Jedno z nich - Schloss Sundythen - 
znajdować się miało na południe od wpływu Wadąga do 
Łyny11. W Guise Uebersicht – krótkim komentarzu do kar-
toteki, jak podawał badacz grodzisk pruskich Hans Cro-
me, obiekt ten scharakteryzowany jest jako „zamek w le-

10  Hofmann 2007: 149-169. 
11  Hollack 1908: 4.

sie Sanditen na północ od Olsztyna”. Naprzeciwko, po 
drugiej stronie Łyny, Guise zlokalizował drugie założenie 
obronne zwane Schlossberg (Góra Zamkowa)12. rozpo-
znanie powierzchniowe, w wyniku którego zlokalizowano 
osadę, miało miejsce jeszcze później. W latach między-
wojennych stanowisko wizytował miejscowy nauczyciel 
Leonhard Fromm. Pozostawił on odręczny szkic półwyspu 
z zaznaczonymi dwiema fosami (ryc. 3 b). Guise nie wspo-

12  Crome 1938: 193; Klimek 2013: 15. 
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minał o miejscu osadniczym położonym obok grodu. Było 
ono jednak znane późniejszym badaczom niemieckim, 
o czym świadczy fakt, że występuje na archeologicznej 
mapie powiatu olsztyńskiego13. Przygotowali ją społeczni 
opiekunowie zabytków archeologicznych: wspomniany 
Leonard Fromm z Olsztyna i Wolfgang Stefel z Barczewa. 
Chronologię osady określono wówczas na wczesną epo-
kę żelaza (ryc. 3 c). Na mapie zaznaczono również tzw. 
Teufels brücke, czyli diabelski Most, łączący oba brzegi 
rzeki, który współcześnie jest dobrym punktem odniesie-
nia dla lokalizacji stanowiska. Z dna rzeki ciągle wystają 
elementy pali konstrukcyjnych. Mimo to, w latach 80. XX 
w., w ramach programu AZP, stanowisko nad Łyną zwe-
ryikowano negatywnie i potraktowano jako archiwalne.

Grodzisko utożsamiane z „zamkiem” Guisego to w rze-
czywistości cypel polodowcowy, wokół którego Łyna two-
rzy głębokie rozlewisko. Od strony północnej forma ta 
ma bardzo strome stoki, wypiętrzające się na wysokość 
15 m ponad lustro wody. Strona południowa znajduje się 
na wysokości około 6 m ponad poziomem osady, zamy-
kając w ten sposób obszar o powierzchni około 2,5 ha 
(ryc. 4 a-b). dojście do grodziska znajduje się od strony 

13  Hofmann 1998: 192. 

północno-wschodniej. Kulminację półwyspu, określane-
go jako „grodzisko”, tworzą dwa stożkowate wyniesienia, 
odcięte od lądu dwiema suchymi fosami o głębokości 
ok. 2 m. Osada znajduje się bezpośrednio na północny 
wschód od grodziska, na terasie nadzalewowej Łyny. 
teren jest lekko pofałdowany, ograniczony od północy 
i wschodu stokami wysoczyzny, co daje złudzenie otocze-
nia wałami (ryc. 4 b). Od zachodu granicą jest wał mo-
renowy, będący kontynuacją utworu geologicznego, na 
którym posadowiono „grodzisko”. W ten sposób wyko-
rzystano naturalne walory obronne i osadnicze miejsca. 
W przeszłości mogło ono spełniać być może rolę refu-
gium dla zagrożonych mieszkańców osady, więc zwycza-
jowa nazwa gród, zamek (Schloss) nie była pozbawiona 
podstaw. Jak ustalił r. Klimek, pierwszy takiego skoja-
rzenia dokonał chyba Leonard Fromm, który w pobliżu 
„diabelskiego Mostu” odnalazł fragmenty ceramiki i że-
lazny haczyk do połowu ryb, kojarząc to z wcześniejszymi 
odkryciami Pfeifera i Köllnera14.

Historia rozpoczęcia badań archeologicznych związana 
jest z przeprowadzeniem w 2006 r. głębokiej orki leśnej, 

14  Klimek 2013: 14. 

Ryc. 3. Kartograia historyczna: a) mapa Kaspara Hennebergera z XVI w., na której zaznaczono wieś Sędyty nad Łyną (wg: R. 
Klimek 2013; oprac. M. Pacholec); b) szkic półwyspu nad Łyną z zaznaczonymi fosami wykonany przez L. Fromma (wg: R. Klimek 
2013); c) mapa archeologiczna powiatu olsztyńskiego autorstwa Fromma i Stefela (Archiwum Działu Archeologii Muzeum Warmii 
i Mazur w Olsztynie)
Fig. 3. Historical cartography: a) Caspar Hennenberger’s map from 16th cent. with marked location of the village of Sundithen 
by the Łyna River (after R. Klimek 2013; elaborated by M. Pacholec); b) sketch of peninsula by the Łyna River with marked moats, 
according to L. Fromm (after R. Klimek 2013); c) archaeological map of the Olsztyn District according to Fromm and Stefel (Ar-
chive of Archaeological Department of the Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn)
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Ryc. 4. Olsztyn – Las Miejski: 
a) numeryczny model terenu 
(oprac. P. Wroniecki) i b) model 
hipsometryczny 3D (oprac. 
J. Miałdun). Naturalna forma 
sztucznie przekopana i wyko-
rzystana ze względu na walory 
obronne
Fig. 4. Olsztyn – City Forest: 
a) digital model of the terrain 
(elaborated by P. Wroniecki), 
and b) hypsometric 3D model 
3D (elaborated by J. Miałdun). 
Natural form of landscape inten-
tionally dug and used due to its’ 
defensive qualities

celem utworzenia nowych nasadzeń15. W ten sposób po 
raz pierwszy na powierzchni znalazła się bardzo duża ilość 
ceramiki pochodzącej z naruszonych warstw kulturowych 

15  ten przykład ilustruje jak ważne jest wykonywanie nadzorów 
archeologicznych na terenie zalesionym. W tym przypadku (jeszcze 
przed regulacją prawną w tym zakresie) nie do przecenienia była czuj-
ność i interwencja ówczesnego społecznego opiekuna zabytków r. 
Klimka oraz inicjatywa zarządu Lasu Miejskiego w osobie dyrektora 
Jana Bronowskiego. Spowodowało to zainteresowanie obiektem pre-
zydenta miasta i służb konserwatorskich.

i obiektów osadniczych. dostrzegając znaczenie odkrycia 
dla poznania najdawniejszych dziejów ziemi olsztyńskiej, 
wysłany został niezwłocznie raport na ręce ówczesnego 
prezydenta Olsztyna. Jeszcze tego samego roku przepro-
wadzono w niewielkim zakresie badania sondażowe, roz-
poczynając od prac geodezyjnych (ryc. 5)16.  

16  Badania inansowane były przez miasto Olsztyn. Zrealizowano 
je na wniosek olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Ar-
cheologów Polskich przy udziale towarzystwa Naukowego Pruthenia 
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Ryc. 5. Olsztyn – Las Miejski. Planigraia znalezisk i lokalizacja wykopów (oprac. J. Miałdun i A. Koperkiewicz)
Fig. 5. Olsztyn – City Forest. Planigraphy of inds and location of trenches (elaborated by J. Miadun and A. Koperkiewicz)

Pierwszy z wykopów usytuowano w centralnej części 
półwyspu (st. LXXIX) przecinając jedną z dwóch domnie-
manych fos (ryc. 6). Obserwacja proili pozwoliła rozróż-
nić pięć poziomów nawarstwień. Powstały one wskutek 
procesów erozyjnych, wypełniając i niwelując z biegiem 
czasu zagłębienie fosy. Na głębokości około 60 cm od po-
wierzchni terenu odsłonięto w promieniu jednego metra 
koncentrację ceramiki wczesnośredniowiecznej. depozyt 
ten powstał wtórnie na dnie wypełnionej już częściowo 
fosy. Były to fragmenty naczynia zasobowego wykona-
nego w technice całkowitego obtaczania i zdobionego 
poziomymi żłobieniami. 

W sondażu na kulminacji wyniesienia (wykop 2/06) 
pod humusem stwierdzono obecność warstwy kulturo-
wej o grubości 30 cm. Zawierała ona sedyment piasku 
(o ciemnym, szaro-żółtym odcieniu, z licznymi przebar-
wieniami), drobne kamienie oraz nieliczne fragmenty 
ceramiki wczesnośredniowiecznej. Poniżej zaobserwo-
wano jeszcze dwie układające się w poziomie warstwy 

i Zakładu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyła w nich 
grupa studentów wolontariuszy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, członków towarzystwa Naukowego Pruthenia, 
Studenckiego Koła Badań Podwodnych z Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w toruniu oraz studentów Zakładu Archeologii Uniwersytetu 
Gdańskiego.

antropogeniczne z zawartością węgli drzewnych, choć 
bez materiału zabytkowego. Na jednym z przekrojów za-
obserwowano współczesny dół posłupowy, przecinający 
starsze nawarstwienia. W narożniku południowym widać 
było niezaburzony układ stratygraii poziomej. Najniżej 
położona warstwa, o miąższości około 25 cm, przesycona 
była dużą ilością spalenizny i węgli drzewnych. Czytelna 
była stromizna skarpy i zrzucone na nią pokłady gliny, 
zawierającej dużą ilość kamieni oraz węgli drzewnych 
(ryc. 7). W miejscu tym można domyślać się istnienia bli-
żej nieokreślonej konstrukcji drewniano-ziemnej, która 
uległa spaleniu, a potem zawaleniu na strome stoki17.

W południowo–wschodniej parii wypłaszczenia cypla 
(wykop 3/06) pod próchnicą odsłonięto resztki kamien-
nego bruku. Pomiędzy kamieniami znajdowano pojedyn-
cze drobne fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. 

Pozostałe wykopy założono w niecce, na terenie osady 
(st. CIV). Pod grubą warstwą leśnej próchnicy przesyconej 
zabytkami (głównie ceramiką, ale także zabytkami meta-
lowymi), znajdowały się pozostałości spągów obiektów 
wczesnośredniowiecznych, czytelne dopiero na poziomie 
naturalnego podłoża. Warstwa kulturowa została częścio-
wo zniszczona głęboką orką leśną. Zaskoczeniem było 
pozyskanie stosunkowo dużej liczby przedmiotów, takich 

17  Hofmann i Koperkiewicz 2007: 178-185. 
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jak noże, krzesiwa, rozcieracze, groty strzał i fragmenty 
ozdób brązowych, w tym zawieszka z krzyżem. Masowo 
występowały fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecz-
nej. W sąsiedztwie obiektu nr 3/06 znaleziono trzy dirha-
my w doskonałym stanie zachowania. Wypełnisko jamy 
stanowiły warstwy przemieszane ze spalenizną i zawiera-
jące fragmenty naczyń całkowicie obtaczanych, noże oraz 
klamry haczykowate (ryc. 8)18. 

Zaskakująco duża liczba pozostałości ceramiki, zabyt-
ków metalowych, jak i rozległość założenia sugerowały, 
że musiało być to ważne centrum osadnicze w dorzeczu 
środkowej Łyny, a z pewnością najważniejszy z ośrod-
ków założonych tak blisko miejsca, gdzie później loko-
wano Olsztyn. Osadnicy pruscy uczestniczyli zapewne 
w dalekosiężnej wymianie handlowej między Orientem 

18  W tym przypadku nie korespondują ze sobą znaleziska monet 
z pocz. IX w. wokół obiektu oraz ceramiki z obiektu o chronologii co 
najmniej z końca X w.

a Skandynawią, co poświadczały znaleziska monet abba-
sydzkich. Sprzyjało temu dogodne położenie całego kom-
pleksu nad Łyną, która dzięki swemu ujściu do Pregoły 
i dalej do Bałtyku mogła spełniać funkcję arterii komuni-
kacyjnej, prowadzącej w głąb ziem pruskich. Już wstęp-
ne wyniki badań stanowiska pozwoliły ustalić, że główną 
fazę zasiedlenia należało wiązać z tzw. grupą olsztyńską 
ze schyłkowej fazy okresu wędrówek ludów i z kontynu-
acją osadnictwa w głąb wczesnego średniowiecza19.

W ramach międzynarodowego projektu prace na sta-
nowisku wznowiono w 2013 r. 20 Zaplanowano wówczas 

19  Hofmann i Koperkiewicz 2007: 180-185.
20  Okazją do wznowienia badań w 2013 r. było włączenie się przez 
towarzystwo Naukowe Pruthenia w Olsztynie w realizację między-
narodowego projektu Lagoons as crossroads for tourism and inte-
racions of peoples of South-East Balic: from the history to present. 
CROSSROADS 2.0 w ramach programu Unii Europejskiej Litwa – Polska 
- rosja - Program Współpracy transgranicznej 2007-2013. Uczestni-
czyło w nim 13 partnerów z rosji (Obwód Kaliningradzki), Litwy i Pol-

Ryc. 6. Olsztyn – Las Miejski, st. LXXIX (grodzisko). Wykop nr 1/06 06. Przekrój pierwszej fosy (oprac. A. Koperkiewicz)
Fig. 6. Olsztyn – City Forest, site LXXIX (stronghold). Trench no 1/06. Cross-section of the irst moat (elaborated by A. Koper-
kiewicz)

Ryc. 7. Olsztyn – Las Miej-
ski, st. LXXIX (grodzisko). 
Wykop nr 1/06 na kulminacji 
półwyspu, przy pierwszej 
fosie (fot. A. Koperkiewicz)
Fig. 7. Olsztyn – City Fo-
rest, site LXXIX (stronghold). 
Trench no 1/06 on the summit 
of the peninsula, by the irst 
moat (photo by A. Koperkie-
wicz)
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przebadanie obszaru o powierzchni 400 m². W dalszym 
ciągu stanowiło to znikomy procent powierzchni relikto-
wej, ale pozwoliło lepiej rozpoznać strukturę przestrzen-
ną osady. Prace terenowe poprzedzono systematyczną 
penetracją powierzchni detektorami metali21, a następnie 

ski. Za koordynację projektu odpowiedzialny był dr B. radzicki z UWM 
w Olsztynie. Przewidziano badania archeologiczne na stanowiskach 
o zbliżonej chronologii prowadzone w Olsztynie i na Półwyspie Sam-
bijskim w miejscowości Kaup prowadzone równolegle przez Prof. V. 
Kulakowa. W badaniach olsztyńskich, prowadzonych od 6 maja do 17 
czerwca 2013 r., brała udział grupa rosyjskich studentów z Uniwer-
sytetu Immanuela Kanta w Kaliningradzie oraz studentów litewskich 
z Uniwersytetów w Kłajpedzie i w Wilnie. Partnerem ze strony pol-
skiej byli studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po 
raz kolejny badania Lasu Miejskiego zyskały wsparcie Prezydenta 
Miasta Olsztyna. W trakcie trwania ekspedycji stanowisko lustrowali 
przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie 
prowadzący procedurę objęcia go ochroną prawną poprzez wpis do 
rejestru zabytków.
21  Prospekcja powierzchni z zastosowaniem detektorów metali pro-
wadzona była pod kierunkiem A. troncika z grupą Warmińsko-Mazur-
skiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego.

wykonaniem planigraii znalezisk22. Wykopy sytuowano 
w miejscach największej koncentracji zabytków. 

Na podstawie znalezisk powierzchniowych utworzono 
mapę rozrzutu zabytków metalowych w obrębie stano-
wiska. Na całym obszarze niecki terenowej znajdowano 
wiele fragmentów przedmiotów metalowych, takich jak 
np. żelazne noże, krzesiwa, groty strzał, a także zabyt-
ków wykonanych z brązu - elementów ozdób i przedmio-
tów codziennego użytku. Zabytki znajdowały się zwykle 
w warstwie humusu, na niewielkiej głębokości. Kolejne 
monety arabskie koncentrowały się w pobliżu znalezisk 
z 2006 r., choć występowały także na pozostałym obsza-
rze.

Łącznie w 2006 i 2013 r. zidentyikowano 48 obiektów 
osadniczych, z których większość chronologicznie należy 
wiązać z okresem wczesnego średniowiecza (ryc. 9). Na 
zachodzie osady, w pobliżu podstawy stoku półwyspu, 
odsłonięto układ nawarstwień kulturowych datowanych 
na wczesną epokę żelaza. Zawierały one w jednym sku-
pieniu kilkaset fragmentów ceramiki, ale nie udało się 

22  rejestrację znalezisk na bazie mapy warstwicowej autorstwa dr 
inż J. Miałduna wykonali dr A. dumalski i mgr K. Hejbudzka z Instytutu 
Geodezji i Kartograii UWM w Olsztynie.

Ryc. 8. lsztyn – Las Miejski, st. CIV (osada). Wykop nr 2, ob. nr 3/06, z wynikami badań radiowęglowych i wyklejonym naczy-
niem (oprac. A. Koperkiewicz)
Fig. 8. Olsztyn – City Forest, site CIV (settlement). Trench no 2, feature 3/06, with results of radiocarbon dating and recon-
structed vessel (photo by A. Koperkiewicz)
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określić funkcji reliktów i powiązać z jakąś określoną 
strukturą przestrzenną. Na powierzchni znaleziono tu 
zabytki z okresu wędrówek ludów i wczesnego średnio-
wiecza, m.in. zapinkę kuszowatą, ostrogę i kolejne mo-
nety. W części centralnej i wschodniej badanego obszaru 
miąższość warstwy kulturowej była znacznie mniejsza. 
Bezpośrednio pod humusem występowały głównie jamy/
paleniska wczesnośredniowieczne (ryc. 10). W większości 
przypadków miały one kształty owalne w rzucie i niecko-
wate w przekroju. Szczególnie interesujące były obiekty 
22, 23, 25, 26, 36, 47 i 48/15. Znajdowano w nich wie-
le ułamków naczyń ceramicznych, kości zwierzęcych, 
a w trakcie lotacji także makroszczątki w postaci łusek 
rybich i przepalonych ziaren zbóż. Były to pozostałości 
typowo osadnicze, przy czym interesujący jest fakt, że 
występowała w nich ceramika tradycyjna, ręcznie lepio-
na bez zastosowania koła garncarskiego, charakterystycz-
na dla tzw. grupy olsztyńskiej oraz ceramika obtaczana 
na kole, często określana jako tzw. słowiańska (ryc. 11). 
W wykopie sondażowym założonym nad brzegiem Łyny 

nie stwierdzono występowania obiektów, ani pozostało-
ści konstrukcji przybrzeżnych. 

Pozyskano bardzo liczny zbiór zabytków ruchomych 
w tym:
• 9347 fragmentów ceramiki,
• 1294 fragmenty kości zwierzęcych,
• 650 fragmentów polepy,
• 42 fragmenty nieokreślonych zabytków metalowych 

oraz 
• 29 zabytków krzemiennych.
• W inwentarzu zarejestrowano 227 pozycji zabytków 

wydzielonych, najczęściej przedmioty użytkowe, 
takie jak noże, dłuta, groty strzał, kamienne żarna 
i rozcieracze, ale też fragmenty biżuterii i kolejne 
egzemplarze monet arabskich. Główne kategorie 
zabytków stanowiły:

• militaria: groty strzał, fragment grotu włóczni,  ostro-
gi (jedna nieomal kompletna i jeden bodziec), frag-
ment żelaznego jelca noża,

Ryc. 9. Olsztyn – Las Miejski, st. CIV (osada). Planigraia obiektów archeologicznych wraz z datami radiowęglowymi (oprac.  
A. Koperkiewicz)
Fig. 9. Olsztyn – City Forest, site CIV (settlement). Planigraphy of archaeological features and radiocarbon dating (elaborated 
by A. Koperkiewicz)
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Ryc. 10. Olsztyn – Las 
Miejski, st. CIV (osada). Wcze-
snośredniowieczne jamy 
osadnicze nr 22 i 23/13 na 
poziomie ich stropów (photo 
by A. Koperkiewicz)
Fig. 10. Olsztyn – City 
Forest, site CIV (settlement). 
Early Medieval settlement 
pits no 22 and 23/13 at the 
level of the top of their ills 
(photo by A. Koperkiewicz)

• biżuteria: pierścionki (3 sztuki), paciorki (4 sztuki), 
bransolety (2 sztuki) i fragmenty nieokreślonych 
ozdób (5 sztuk),

• elementy stroju: sprzączki (5 sztuk), zapinki podko-
wiaste (3 sztuki), zapinka kuszowata, szpila z łabę-
dzią szyjką i rozklepaną zawiniętą główką, zapięcia 
(3 sztuki), klamry haczykowate (5 sztuk),

• monety i płacidła: dirhamy (16 sztuk), monety no-
wożytne (3 sztuki) i dwudziestowieczne (3 sztuki), 
grzywny grotowate (3 sztuki),

• przedmioty związane z rzemiosłem i handlem: tygle 
odlewnicze (2 sztuki), spiek szklany, szlaka, półwy-
twory z poroża (2 sztuki), przęśliki (3 sztuki), szydło, 
fragment wagi szalkowej(?),

• przedmioty związane ze zdobywanie i przetwarza-
niem żywności: haczyki na ryby (11 sztuk), żarna (2 
sztuki), rozcieracz,

• przedmioty codziennego użytku: noże (35 sztuk), 
osełki (3 sztuki), krzesiwa (2 sztuki), okucia wiade-
rek (2 sztuki).

Najstarsze ślady intensywnego osadnictwa pochodzą 
z połowy I tys. przed Chrystusem i wiązać je można z kul-
turą kurhanów zachodniobałtyjskich. dość czytelny jest 
schyłek okresu wędrówek ludów (VI-VII w). Wydaje się, że 
może to być jedno z najbardziej reprezentatywnych stano-
wisk osadniczych tzw. grupy olsztyńskiej, określanej daw-
niej też jako kultura mazursko-germańska lub staropruska. 

Schyłek okresu wędrówek ludów i początki okresu 
wczesnego średniowiecza na Mazurach określane są 
w chronologii względnej na fazę E3 wg datowania J. Oku-
licza i J. Kowalskiego, a zatem jest to okres około drugiej 
połowy VII w. po Chr.23 Chronologia ta wyznaczona jest 
przez zjawisko zaniku cmentarzysk specyficznej grupy 
kulturowej, określanej w literaturze archeologicznej jako 

23  Kowalski 2000: 203–266; Szymański 2013b: 165 ryc. 92.

grupa olsztyńska. Ludność tej kultury znana jest głównie 
z bogatych, płaskich cmentarzysk ciałopalnych. Było to 
zjawisko kulturowe zwracające uwagę niezwykle bogatą 
i zróżnicowaną kulturą materialną, świadczącą o prze-
nikaniu się wielu impulsów kulturowych czy powiązań 
etnicznych m.in. ze światem awarskim. Ciągle nie roz-
wiązane są problemy chronologii i przyczyn załamania 
się tej formacji kulturowej. Niektórzy rozwiązania tej 
zagadki upatrują w utracie dalekosiężnych powiązań go-
spodarczych w wyniku ekspansji Słowian. O wiele mniej 
wiadomo o miejscach osiedlania się. Jednym z najważ-
niejszych rozpoznanych stanowisk osadniczych wiązanych 
z tą kulturą jest stanowisko w Pasymiu24, czy np. w Wy-
szemborku. Szczególnie to ostatnie ma duże znaczenie 
porównawcze dla badań Lasu Miejskiego ze względu na 
opracowany materiał ceramiczny i licznie występujące 
analogie. Większość obiektów osadniczych wiązana jest 
z grupa olsztyńską. Są to najczęściej owalne jamy, często 
o prostokątnym przekroju i średnicy do około 1 m. Liczne 
znaleziska ziaren złóż sugerują, że należy je interpretować 
jako pozostałości jam zasobowych i spichlerzy. Obok jam 
występują także paleniska25. 

Na stanowisku Olsztyn – Las Miejski obiekty osadnicze 
mają kształty owalne, najczęściej wydłużone, o wymiarach 
do 2-3 m długości i 1-2 m szerokości. Średnia głębokość 
to około 0,5 do 1 m. Wypełniska noszą ślady działania 
wysokiej temperatury. Zawierają przepaloną glinę i pia-
sek oraz duże ilości spalenizny. Pozwoliło to wykonać całą 
serię analiz radiowęglowych z prób pobieranych w nieza-
kłóconych pariach obiektów. Czasem z jednego miejsca 

24  Odoj 1968: 113-146. W 2016 r. kontynuację badań na tym stano-
wisku podjął dr S. Wadyl z Uniwersytetu Warszawskiego.
25  Szymański 2003a: 63-125. 
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pobierano i wykonano kilka analiz. Uzyskano kilkanaście 
wyników, które wymagają krótkiego komentarza26. 

Większość prób została datowana na okres wczesne-
go średniowiecza. Stosunkowo duża liczba analiz z róż-
nych obiektów pozwoliła na pozytywną weryikację wy-
ników dla całej serii. W dwóch przypadkach otrzymano 
daty skrajnie odbiegające od średniej. Pierwszy z nich to 
obiekt 9 (wykop nr 3/2006), usytuowany pod stokiem, 
w północno-zachodniej części osady. Strop uchwycono 
na znacznej głębokości, w nawarstwieniach datowanych 
ceramiką od wczesnej epoki żelaza po okres wpływów 
rzymskich. Kalibrowana data dla próby obejmuje okres 
pomiędzy schyłkiem VIII a III w. przed Chr. drugi skrajny 
przypadek to obiekt nr 17 z 2013 r. W tym przypadku 
datowanie próby obejmuje czasy między końcem XVIII w. 
a poł. XX w. po Chr. W pierwszym przypadku data zdaje 
się być weryikowana materiałem zabytkowym. W dru-
gim przypadku obiekt, zawierający dość dużo substancji 
organicznej i różniący się strukturalnie od pozostałych, 
okazał się dołem pokorzeniowym. Na okres pierwszych 
trzech wieków po Chr. datowany był obiekt nr 1/2006 r. 
tym samym wiarygodność pozostałych wyników znacznie 
wzrasta. W 2006 r. odsłonięto podłużną jamę (obiekt nr 
3/06) w zachodniej części stanowiska. Wokół niej, choć 
nie bezpośrednio wewnątrz, koncentrowały się znalezi-
ska dziewięciu monet arabskich, z których najmłodszą 
wybito za panowania dynasii Abbasydów w pocz. IX w. 
Choć monety nie pochodzą z wnętrza wypełniska jamy, 
należą do jej kontekstu. Uzyskano w tym przypadku aż 
cztery daty radiowęglowe. Kontekst stratygraiczny wy-
dawał się być nienaruszony, jednak - jak się okazało - na-
stępstwo dat było odwrócone (ryc. 8). Z najniższej parii 
uzyskano datę X-XI w. po Chr., powyżej z centralnej części 
obiektu zwarta warstwa spalenizny datowana została na 
lata 666–875 po Chr., zaś z najwyższej parii wypełniska 
uzyskano datę 777–970 po Chr. Biorąc pod uwagę aż trzy 
wyniki zawierające wysokie prawdopodobieństwo dato-
wania na IX w. i mając na uwadze kontekst znalezisk nu-
mizmatycznych  można przyjąć, że datowanie tego obiek-
tu powinno odnosić się do IX i pocz. X w. Kolejny zestaw 
to dwie jamy pokonsumpcyjne (obiekty nr 22 i 2/2013) 
o zbliżonym kształcie, znajdujące się obok siebie, z po-
dobnym układem nawarstwień (ryc. 10). daty uzyskane 
z tych obiektów również oscylowały wokół przełomu IX 
i X w. Następny zespół obiektów położony był nieco dalej 
na wschód, na arze 940/410. Były to trzy owalne, duże 
jamy, o numerach 25, 48 i 36/13. Obiekt 25/13 przecinał 
obiekt 48/13. W tym przypadku chronologia względna 
pozostała spójna z zapisem stratygraicznym. Pierwszy 
z obiektów był młodszy (1045–1248 po Chr.), a drugi 
starszy. Z obiektu 48/13 wykonano datowanie dwóch 
osobnych próbek, przy czym obie dały zbliżone wyni-
ki (726–941 i 775–941 po Chr.). datowanie obiektu nr 
36/13 zamyka się w przedziale chronologicznym miedzy 

26  Badania wykonał prof. Marek Krapiec w Laboratorium datowań 
Bezwzględnych w Krakowie (por. Krąpiec 2013). 

latami 778 i 884 po Chr. Podobnie było w przypadku re-
lacji między obiektami 26/13 i 47/13. Obiekt 26/13, z da-
towaniem 901-1026 r. po Chr., przecinał obiekt nr 47/13, 
datowany w przedziale lat 880–1118 po Chr. 

Podsumowując, okazuje się, że wyniki analiz radiowę-
glowych dla obiektów wczesnośredniowiecznych zamyka-
ją się w przedziale chronologicznym pomiędzy końcem 
VII i początkiem XII w. po Chr. dominuje przedział między 
połową VIII i połową X w. W tym czasie na pograniczu 
Słowian i Prusów w IX-XI w. funkcjonowała skandynaw-
ska osada truso. rozwijała się ona dynamicznie, głównie 
dzięki powiązaniom Wikingów z całą Europą i z Orientem, 
aby podupaść na przełomie X/XI w. wskutek istotnych 
zmian politycznych na mapie tego regionu27. Oddziały-
wanie truso sięgało niewątpliwie głęboko w terytorium 
Prusów. Wydaje się, że to był także czas największej ak-
tywności i rozwoju osady nad Łyną.

W kontekście problematyki chronologii stanowiska na 
szczególną uwagę zasługują zabytki odnalezione w trak-
cie eksploracji i prospekcji powierzchniowej (ryc. 12). 
Jednym z nich jest fragment zapinki kuszowatej, charak-
terystycznej dla znalezisk sambijskich, a także pochów-
ków grupy olsztyńskiej (ryc. 12 c). Zachowany element 
kabłąka ze sprężynką i cięciwą posiada dwa „pierście-
nie” srebrne oraz misternie zdobioną srebrną okładzinę, 
m.in. rytym motywem ukośnego krzyża w prostokątnym 
polu. Zabytek ten posiada dobre analogie pośród zapi-
nek z cmentarzyska w Oberhof pod Kłajpedą, ale także 
w Kielarach i tumianach28. Forma ta była typowa dla fazy 
E, czyli dla późnego okresu wędrówek ludów, a zatem - 
opierając się na chronologii J. Kowalskiego - występowała 
do około schyłku drugiej poł. VII w. po Chr.29

Kolejnym zabytkiem bez kontekstu obiektowego, bo 
znalezionym w trakcie prospekcji powierzchniowej wy-
krywaczami metalu, ale mającym znaczenie dla ustalania 
chronologii stanowiska jest ostroga (ryc. 12 f, 13). Jest 
to egzemplarz o żelaznym kabłąku i kielichowatym brą-
zowym bodźcu, zdobionym trzema guzkami. Podobne 
egzemplarze znane są z Birki i datowane na X w., z te-
renów Polski m.in. z Klimów na Podlasiu i radochówki 
nad Świdrem30 i datowane - w zależności od autorów - 
najczęściej na IX/X lub VIII/IX w. Z Czaplina na Białorusi 
znany jest okaz datowany na poł. IX w.31, a z miejscowo-
ści Udraj k. Nowogrodu - datowany na XI w.32 Niektórzy 
badacze zwracają uwagę na związek tego typu zabytków 
ze szlakami wodnymi33. Najbliższą terytorialnie analogią 
pozostaje znalezisko tego typu ostrogi z Pasymia, dato-
wane przez autora badań (może zbyt wcześnie) na VIII/
IX w.34 Znalezisko olsztyńskie w kontekście występowanie 

27  Brather i Jagodziński 2012:  302.
28  Aberg 1919: 15-17 ryc. 6-8; Jakobson 2009:  397-414.
29  Kowalski 1991: 72 ryc. 2.
30  Błoński 2003: 109-114.
31  Żak i Maćkowiak-Kotkowska 1988: 4.
32  dulinicz 2009: 735-751. 
33  Błoński 2003: 114.
34  Odoj 1968: 126-128 ryc. 1. 
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Ryc. 11. Olsztyn – Las 
Miejski, st. CIV (osada). Wybór 
ceramiki: a) ob. 2/06; b) ob. 
25/13; c) ob. 47/13 (fot. M. 
Pacholec)
Fig. 11. Olsztyn – City 
Forest, site CIV (settlement). 
A selection of pottery: a) 
feature 2/06; b) feature 25/13; 
c) feature 47/13 (photo by 
M. Pacholec)

monet arabskich postrzegać można jako ślad największej 
aktywności osadniczej w tym miejscu w IX i X w. po Chr.

Najbardziej spektakularne odkrycie to stosunkowo 
duża liczba monet arabskich (także połówek i ćwiartek) 
pochodzących może z jednego depozytu (ryc. 12 b). 
Główna koncentracja (dziewięć monet) występuje wo-
kół obiektu 3/06, a pozostałe znajdowano w promieniu 
80 m od tego miejsca. Zwraca uwagę fakt, że większość 
stanowią egzemplarze całe i połówki. Wszystkie nale-
żą do zwartego zespołu monet kalifów wczesno-abba-
sydzkich, emitowanych w latach 753–822 w mennicach 
wschodnich kalifatu, m.in. w al-Kufa, Madinat as-Salam, 
al-Muhammadiyya, Madinat Balh i Madinat Samarqand. 
Przyjmuje się, że główna fala napływu srebra na ziemie 
pruskie to początek IX w. Najmłodsza z monet wybita zo-
stała w drugiej dekadzie IX w., a zatem stanowi ona ter-
minus post quem dla możliwości napływu tej serii monet 
nad Łynę. Najstarszy dirham wybity został w al-Kufa za 
panowania kalifa as-Safaha (132-136 = 750-754) lub al-

-Mansura (136-158 = 754-775). Najmłodszy dirham - ka-
lifa al-Ma’muna - wybity został w roku 202 AH (817/818 
Ad) w Madinat as-Salam35.

Czy wykorzystano możliwość bezpośredniego kon-
taktu, jaki dawało położenie osady nad rzeką powiązaną 
z siecią dalekosiężnych, wodnych szlaków komunikacyj-
nych? Czy przy obiegu kruszcu korzystano z pośrednictwa 
aglomeracji typu truso? Są to kluczowe pytania dotyczą-
ce funkcjonowania osadnictwa pruskiego na zapleczu 
wielkich emporiów handlowych, na które nie można 
jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć. 

Pośród zabytków zdarzają się inne, nie tak może oczy-
wiste, ale wskazujące na wymienione powiązania. Są 
to m.in. wyroby szklane, nieliczne, bo reprezentowane 
przez okruchy niebieskiego szkła oraz jeden paciorek. 
ten ostatni stanowi przykład paciorka dwusegmentowe-
go, wykonanego z żółtego, lekko przezroczystego szkła 
i wykonanego techniką wydmuchiwania. Egzemplarze 

35  Malarczyk 2014.



38 ARcHAEoloGIcA HErEdItAS • 7

Arkadiusz Koperkiewicz

Ryc. 12. Olsztyn – Las Miejski, st. CIV (osada). Wybór zabytków z badań w 2013 r. (fot. A. Koperkiewicz)
Fig. 12. Olsztyn – City Forest, site CIV (settlement). Selection of inds from excavations in 2013 (photo by A. Koperkiewicz)
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takie występują w Janowie Pomorskim, gdzie badacze 
skłonni są identyfikować lokalną pracownię szklarską. 
technikę wykonania zdradza szczegół technologiczny cha-
rakteryzujący się równoległymi liniami na powierzchni 
i pęcherzykami gazowymi układającymi się wzdłuż dłuż-
szej osi. Wnętrza paciorka nie tworzy kanalik lecz pusta 
przestrzeń, zaś jego ścianki są bardzo cienkie. Analogie 
polskie pochodzą z Bardów, Świelubia i Kołobrzegu na 
Pomorzu oraz z Janowa Pomorskiego, gdzie datowane są 
na IX w.36 Po raz kolejny zarówno ogólne ramy chronolo-
giczne, jak i kierunek importu skłaniają do poszukiwania 
źródła napływu różnych dóbr nad Łynę z tego właśnie 
ośrodka. 

O typowo osadniczym charakterze osady świadczą 
przedmioty życia codziennego, typowe dla tego okresu 
w strefie południowego Bałtyku. Oprócz dość uniwer-
salnych form żelaznych noży, na uwagę zwracają znale-
ziska haczyków na ryby (ryc. 12 g). Ich kolekcja liczy 11 
egzemplarzy różnych typów. Są to okazy - począwszy od 
najprostszych form - lekko wygięte (grupa I wg rulewi-
cza), egzemplarze o okrągłym w przekroju trzonku, wy-
giętym na końcu w uszko i zaopatrzone w żądło (grupa II 
wg rulewicza) i w końcu odmiany grupy III o tordowanym 
trzonku i misternie wygiętym uszku, bez żądła na końcu. 
te ostatnie występują na Wolinie od poł. X w. 

Uwagę zwracają znaleziska niewielkich przedmiotów, 
które zwykle posiadają lancetowaty kształt z płaską, 
czasami zdobioną powierzchnią. Zakończone są z jednej 
strony haczykiem, a z drugiej zawiniętym uszkiem (ryc. 
12 d). rulewicz zaliczał je do zabytków związanych z ry-
bołówstwem37. W literaturze przedmioty te określane są 
najczęściej jako klamry haczykowate; występują one sze-
roko w ośrodkach koncentrujących się na wybrzeżu połu-
dniowego Bałtyku w IX i X w., takich jak Wolin, Szczecin, 
Kołobrzeg, Gdańsk, Janów Pomorski, czy Kaup. Z badań 
olsztyńskich pochodzi kilka żelaznych i brązowych oka-

36  dekówna i Purowski 2012: 173-178.
37  rulewicz 1994: 99-129. 

zów, wszystkie niezdobione. Na podstawie pokaźnego 
zbioru tego typu zabytków z wczesnośredniowiecznego 
Gdańska (często zdobionych, z pozostałościami tkaniny)38 

oraz znalezisk z Wolina, funkcję przedmiotów powiązano 
z zapięciem kolii lub zaczepem39. W ostatnim i niepubli-
kowanym jeszcze opracowaniu S. Wadyla, autor uzasad-
nił tezę, że klamry haczykowate były elementem pasa, 
pełniąc rolę zawieszki na sakwę lub inne przedmioty. 
Opowiedział się jednocześnie za ich miejscowym pocho-
dzeniem. Interesujących wniosków dostarcza skartowa-
nie znalezisk tych przedmiotów; widać bowiem wyraźne 
koncentracje na obszarze Meklemburgii oraz Prus. Nie 
została ostatecznie wyjaśniona kwesia proweniencji kla-
mer haczykowatych, a natężenie ich występowania wy-
kracza poza strefę Słowiańszczyzny północno-zachodniej. 
Zabytki te datowane są w przedziale najczęściej od X do 
XII w.40 Analizując mapę trudno nie dostrzec, że miejsca 
ich znalezienia mają przede wszystkim związek ze stano-
wiskami położonymi w streie nadmorskiej lub zapleczem 
powiązanym arteriami wodnymi. Byłby to może kolejny 
argument wskazujący, że dla stanowiska olsztyńskiego 
Łyna jest główną arterią umożliwiającą wymianę i kon-
takt ze światem zewnętrznym (ryc. 1).

W rezultacie analizy pozyskanych zabytków rucho-
mych wyróżniają się trzy fazy funkcjonowania osady 
w olsztyńskim Lesie Miejskim. Stosunkowo nielicznie, 
lecz wyraźnie reprezentowana jest ceramika z wczesnej 
epoki żelaza, przede wszystkim ze starszego okresu prze-
drzymskiego (V-III w. p.n.e.). Znacznie więcej odkryto ce-
ramiki, która pod względem stylistycznym nawiązuje do 
późnych i bardzo późnych form naczyń zaliczanych daw-
niej do tzw. kultury mazursko-germańskiej. W obiektach 

38  Informacja ustna pani Ewy trawickiej z Muzeum Archeologicz-
nego w Gdańsku.
39  Stanisławski i Filipowiak 2013: ryc. 19. 
40  dziękuję autorowi - Sławomirowi Wadylowi - za udostępnienie 
niepublikowanego tekstu pt. Klamry do pasa, błystki czy zapinki? 
Wczesnośredniowieczne klamry haczykowate z ziem pruskich.

Ryc. 13. Olsztyn – Las 
Miejski, st. CIV (osada). Ostro-
ga wczesnośredniowieczna 
(IX/X w. po Chr.), znalezisko 
z powierzchni (rys. H. Michel)
Fig. 13. Olsztyn – City 
Forest, site CIV (settlement). 
Early Medieval spur (9th–10th 
cent. AD). found on the surfa-
ce (drawn by H. Michel)
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z tą ceramiką współwystępują fragmenty naczyń glinia-
nych o młodszej metryce, które odnieść należy głównie 
do okresu F i G wg Adalberta Bezzenbergera, czyli prze-
działu czasowego między drugą połową VIII, a przeło-
mem X i XI wieku. W periodyzacji Carla Engla obejmuje 
to okresy „przedwikiński” i „wikiński” kultury pruskiej. 
Najwięcej materiału ceramicznego pochodzi najpewniej 
z okresu określonego przez Engla jako „późnopogań-
ski”, a przez Bezzenbergera nazwanego okresem H, czyli 
mieszczącego się między połową XI w., a początkiem XIII 
stulecia po Chrystusie. W tej grupie ceramiki mieszczą 
się zarówno naczynia zdobione żłobkami i linią falistą, 
jak też fragmenty ornamentowane na brzuścu odciskami 
stempla w kształcie „czterolistnej koniczyny”(ryc. 14l)41. 
Na podstawie fragmentów naczyń odkrytych w wyko-
pach założonych w obrębie „grodziska” Zaklęty Zamek, 
wstępnie przyjąć można, że gródek był formowany do-
piero w najmłodszej fazie funkcjonowania całego zespołu 
osadniczego.

Jak dotąd badania nad ceramiką wczesnośrednio-
wieczną z terytorium Prus napotykały na wiele istotnych 
problemów, z czego najważniejsze dotyczyły ustalenia jej 
periodyzacji, możliwości identyikacji etno-kulturowej, 
wpływów słowiańskich na rozwój tej ceramiki, współwy-
stępowania ceramiki tradycyjnej ręcznie lepionej z cera-
miką obtaczaną i w końcu drogi rozwojowej od schyłku 
okresu wędrówek ludów po okres średniowiecza42. 

Liczący prawie 10 tysięcy fragmentów ceramiki zbiór, 
a przede wszystkim zespoły naczyń zalegających w da-
towanym radiowęglowo kontekście obiektowym, sta-
nowią pokaźny zasób materiału źródłowego. Szczegól-
nie istotny jest fakt ciągłości osadnictwa w tym miejscu 
od pradziejów, choć pogłębioną analizę utrudnia brak 
rozbudowanej stratygraii miejsca. Stanowisko w Lesie 
Miejskim może stać się reprezentatywnym, jeśli chodzi 
o możliwość obserwacji zmian zachodzących w pru-
skim garncarstwie wczesnośredniowiecznych. Na ła-
mach literatury archeologicznej od lat toczy się dyskusja 
o możliwości przeżywania się niektórych form ceramiki 
związanej z tzw. grupą olsztyńską w głąb wczesnego śre-
dniowiecza i koegzystencji dwóch nurtów w technologii 
wytwarzania ceramiki, a konkretnie współistnienia form 
tzw. grupy olsztyńskiej czy późnoolsztyńskiej i ceramiki 
słowiańskiej43. Coraz więcej materiałów wskazuje na to, 
że tzw. grupa olsztyńska nie kończy się wraz z zaprzesta-
niem użytkowania charakterystycznych dla niej cmenta-
rzysk. Wysuwanym dawniej sugesiom o wyludnieniu się 
tego terytorium u schyłku VII w. zdają się przeczyć mate-
riały z grodzisk i osad. 

41  Bardzo bliska analogia znana z grodziska romowa Góra w Bar-
czewku, to częściowo wtórnie przepalona misa, znaleziona w paleni-
sku z kamienną formą do odlewu srebrnych ozdób lunulowatych; por. 
Archiwum działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 
teczka Barczewko, pow. Olsztyn.
42  Wadyl 2015. 
43  Wróblewski i Nowakiewicz 2003: 171.

Na stanowisku w Olsztynie bardzo reprezentatywny 
jest zestaw „klasycznych form” ceramiki wiązanej z gru-
pą olsztyńską, ze spłaszczanymi wylewami i plastycz-
nymi listwami oraz sypaniem tłucznia na dno garnków. 
rysuje się jednocześnie podział na dwie grupy, umow-
nie nazywane ceramiką kuchenną i stołową. tę pierwszą 
reprezentują dużej wielkości naczynia ręcznie lepione, 
o grubych ściankach i powierzchni niewygładzanej, chro-
powaconej. Ich głównym wątkiem ornamentacyjnym, 
a zarazem znakiem rozpoznawczym jest plastyczna listwa 
poniżej krawędzi wylewu zdobiona ornamentem paznok-
ciowym, szczypania i odciski palców. Zdobienie palcami 
spotykane jest na brzuścach i wylewach naczyń. do dru-
giej grupy należą naczynia mniejsze, wykonane bardziej 
starannie i wygładzane, ornamentowanych odciskami 
stempli, dołkowatych odcisków,  sprężynek, czasami 
rozbudowanych geometrycznych nakłuwanych wzorów. 
Przeglądając materiał ceramiczny widać bardzo silne 
analogie do ceramiki z grodziska w Pasymiu i materiałów 
z Wyszemborka. W przypadku tego drugiego stanowiska 
dość bliską analogią jest również kontekst występowania 
ceramiki i podobnych obiektów – dużych, owalnych jam 
wypełnionych spalenizną44.

Przyjmuje się, że ceramika wytwarzana z użyciem koła 
upowszechnia się w Prusach na przełomie IX i X wieku. 
W zespołach obiektowych już w sezonie 2006 zauwa-
żono jednocześnie obecność ceramiki cienkościennej, 
całkowicie lub częściowo obtaczanej, zdobionej pozio-
mymi żłobieniami o klasycznie „słowiańskiej” morfo-
logii. Najbliższe analogie występują na stanowiskach 
w Pasymiu i Wyszemborku. Na uwagę zasługuje, sygna-
lizowane już dawniej przez J. Okulicza, zjawisko wystę-
powania na ziemiach pruskich naczyń nawiązujących do 
słowiańskiej tzw. ceramiki praskiej45. W tym kontekście 
za szczególnie interesujący należy uznać materiały z ob. 
47/15 (ryc. 15)46. Na szyjce umieszczono niestarannie wy-
konany ornament linii falistej. drugie naczynie, o nieco 
baniastej formie i lekko wywiniętym wylewie, pokryte 
jest ornamentem krokwiowym, nawiązując morfologią 
do wczesnych form zachodniosłowiańskich (np. typu C 
– Szczecin, Feldberg). Bardzo podobny zestaw ceramiki 
zidentyikowano w obiekcie 686/1056/1356 w Wyszem-
borku. Zwraca tam uwagę charakterystyczny krokwiowy 
ornament jednego z naczyń, które mimo słowiańskich 
konotacji traktowane jest jako wyrób lokalny i datowane 
od VII do IX w. Cały zespół, mimo wątpliwości, określo-
no jako wczesnośredniowieczny47. Ceramika z Olsztyna 
zdaje się potwierdzać taką tendencję. Analogicznie jak 
w Wyszemborku, w kontekście opisanych naczyń wy-
stępują ręcznie lepione naczynia z charakterystyczną 

44  Szymański 2013: 164.
45  Okulicz 1988: 103-133.
46  trzeba zaznaczyć, że wypełnisko ob. 47/13 miało wybitnie jedno-
rodny charakter. Zawierało warstwę silnie nasyconą spalenizną, gdzie 
obok dużej ilości ceramiki występowały licznie kości bydła, sarny i je-
lenia ze śladami obróbki rzeźniczej (por. Makowiecki 2015: 116 tab. 1).
47  Szymański 2013b: 123-124.
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Ryc. 14. Olsztyn – Las Miejski, st. CIV (osada). Wybór ceramiki pradziejowej (a-c) i wczesnośredniowiecznej (rys. D. Sa-
kowicz)
Fig. 14. Olsztyn – City Forest, site CIV (settlement). Selection of Prehistoric (a-c) and Early Medieval pottery (drawn by 
D. Sakowicz) 
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Ryc. 15. Olsztyn – Las Miejski, st. CIV (osada). Wybór „wczesnej” ceramiki wczesnośredniowiecznej z ob. 47/13  
(fot. M. Pacholec, oprac. A. Koperkiewicz i M. Pacholec)
Fig. 15. Olsztyn – City Forest, site CIV (settlement). Selection of „early” Early Medieval pottery from the feature no 47/13 
(photo by M. Pacholec, elaborated by A. Koperkiewicz and M. Pacholec)
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plastyczną listwą i paznokciowym ornamentem, a obok 
nich fragmenty z ornamentem stempelkowym, z pozio-
mymi żłobieniami i ornamentem linii falistej (ryc. 14 f-i). 
dla obiektu 47/2013 z lasu olsztyńskiego uzyskano datę 
radiowęglową zawierającą się w przedziale prawdopodo-
bieństwa 95,4 % pomiędzy 774 i 1155 Ad48. rodzi to jed-
nak problem jeśli chodzi o interpretację wyników badań 
radiowęglowych. Jest to bowiem wynik zdecydowanie 
„młodszy” niż datowania pozostałych obiektów (por. ryc. 
9). Występowała tam ceramika o wiele bardziej zaawan-
sowana technologicznie z „barokowym” ornamentem, 
jak np. w ob. 23/13 (ryc. 14 n), całkowicie obtaczana 
i wyproilowana, jak np. w ob. 22/13, 36/13 (ryc. 14 p, 
r), chociaż także w towarzystwie ceramiki „typowej” dla 
zespołów „olsztyńskich” z późnego okresu wędrówek lu-
dów. 

Mimo tych wątpliwości wydaje się, że na mapę za-
sięgu występowania stanowisk archeologicznych grupy 
olsztyńskiej i wczesnośredniowiecznej kontynuacji tej 
formacji kulturowej jako horyzontu „postolsztyńskiego” 
nanieść można nareszcie eponimiczny dla niej obszar 

48  Próba laboratoryjna MKL- 2100; Krąpiec 2013.

Olsztyna49 (ryc. 16). Kwesią otwartą pozostaje pytanie 
o możliwą lokalizację miejsca grzebania zmarłych50.

Odkryte na omawianym stanowisku zabytki ruchome, 
m.in. żelazne noże, przęśliki, krzesiwa i dłuta, piesznia do 
dziania barci oraz kamienne rozcieracze do żaren, żarna, 
a także struktura gatunkowa kości zwierzęcych, wskazują 
na typowo osadniczy model gospodarki. Próbki żelaza 
pobrane do analizy jakościowej (noże, grot strzały, tule-
ja, sierp) wykazały bardzo podobny skład, co być może 
świadczy o lokalnej produkcji51. Głównym źródłem utrzy-
mania była uprawa i hodowla zwierząt. Pośród szczątków 
roślin dominowały ziarna żyta, ale uprawiano także psze-
nicę, proso i owies52. Pochodzą one z jam paleniskowych, 

49  Szymański 2013b: 114, 127  ryc. 71: 10. 
50  W 2013 r. podczas powierzchniowej prospekcji z użyciem wy-
krywaczy metali u nasady półwyspu i na kulminacji wysoczyzny zlo-
kalizowano miejsce występowania drobnych fragmentów stopionych 
metali, fragmentów noży i nieokreślonych zabytków żelaznych. Zabyt-
ki zalegały w podglebiu, niemal na powierzchni. Być może tego typu 
znaleziska mogą być kojarzone z trudnym do uchwycenia elementem 
rytuału pogrzebowego w postaci tzw. Aschenplätze (por. Wróblewski 
2006; Sawicka 2011).
51  ryl 2015: 138-146.
52  Pińska 2014.

Ryc. 16. Mapa zasięgu grupy olsztyńskiej z zaznaczoną lokalizacją stanowiska w olsztyńskim lesie (Szymański 2013: ryc. 61)
Fig. 16. Map of the probable extent of the Olsztyn Group with location of archaeological site in the City Forest in Olsztyn 
(Szymański 2013: ig. 61)
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a może pozostałości pieców, w których palono drew-
nem sosnowym i dębowym53. O poważnej roli hodowli 
świadczy fakt, że w materiale osteologicznym aż ok. 70% 
stanowiły kości ssaków domowych z dominacją świni. 
Mimo to, na tle ośrodków wczesnośredniowiecznych 
z terenów ościennych obecność szczątków ssaków dzi-
kich jest niewspółmiernie duża. dominują szczątki jelenia 
i sarny, przy czym warto odnotować również obecność 
niedźwiedzia brunatnego. Łowiectwo musiało być zatem 
istotną częścią lokalnej gospodarki. Na niektórych szcząt-
kach kostnych stwierdzono ślady działania wysokiej tem-
peratury oraz obróbki rzeźniczej, m.in. nacinania ostrym 
nożem i rąbania ciężkim narzędziem54. Codzienne zajęcia 
uzupełniały rybołówstwo oraz bartnictwo. Wprawdzie 
szczątków ryb zidentyikowano niewiele, ale bliskość rze-
ki i obecność haczyków nie pozostawia wątpliwości co do 
roli połowu ryb w gospodarce.

Na podstawie różnic w udziale procentowym zabyt-
ków z poszczególnych okresów chronologicznych ustalo-
no, że główną fazę zasiedlenia wiązać należy z okresem 
wczesnego średniowiecza (VIII/IX – XIII w). Zaskakująco 
duża liczba zabytków metalowych i rozległość założenia 
przestrzennego tego zespołu sugerują, że był to najpew-
niej jeden z głównych ośrodków osadniczych w dorzeczu 

53  Bienias 2015: 127-137.
54  Makowiecki 2014. 

środkowej Łyny, a z pewnością najważniejszy z założo-
nych tak blisko miejsca, gdzie później lokowano Olsz-
tyn. Odkrycie monet arabskich ze schyłku VIII i pocz. IX 
w sugeruje, że miejscowi osadnicy pruscy uczestniczyli 
pośrednio w dalekosiężnej wymianie handlowej między 
Orientem a Skandynawią. Sprzyjało temu niewątpliwie 
dogodne położenie tego kompleksu osadniczego nad 
rzeką Łyną, która dzięki swemu ujściu do Pregoły i dalej 
do Bałtyku mogła pełnić funkcję ważnego szlaku komu-
nikacyjnego we wczesnym średniowieczu prowadzącego 
w głąb ziem pruskich. Najpewniej osada w Lesie Miejskim 
znajdowała się w orbicie oddziaływania skandynawskiego 
truso znad jez. drużno. Nie jest wykluczone, że również 
nieco później to właśnie „rzeczna autostrada” pomagała 
nawiązywać kontakty z całym słowiańskim wybrzeżem 
Bałtyku, co się objawia zarówno w postaci typowych dla 
tego regionu przedmiotów, jak i w standaryzacji ceramiki.

teren kompleksu położonego nad rozlewiskiem Łyny 
posiada wyjątkowe atuty przyrodnicze. W latach 30. XX 
wieku były to popularne miejsca wędrówek Olsztynian, 
czego pamiątką może być znalezisko feniga z tego okre-
su. Wzdłuż rzeki wytyczone były ścieżki spacerowe, a jej 
brzegi połączone były drewnianymi mostami. Malowni-
cze pozostałości „diabelskiego mostu” po dzień dzisiejszy 
znaczą punkt na szlaku kajakowych spływów (ryc. 17). 
Warto przywrócić temu miejscu pamięć o pruskich miesz-
kańcach sprzed czasów założenia miasta.

Ryc. 17. Olsztyn – Las 
Miejski. Flotacja zawartości 
jam osadniczych w poszu-
kiwaniu makroszczątków 
(fot. A. Koperkiewicz)

Fig. 17. Flotation of con-
tents of settlement pits. 
Survey for macroremains 
(photo by A. Koperkiewicz) 
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Early Medieval setlement complex  
in the City Forest in Olsztyn

Summary

the archaeological site discussed in the paper is located in the 
north-eastern Poland. It was in the past the Prussian territory 
terra Gunelauke. the area of today’s City Forest was located 
within the bounds of the town of Olsztyn as early as in the 
Middle Ages. However, was it the natural defense advantage 
the only reason which decided on the locaion of Olsztyn? this 
is highly likely, in the light of the archaeological research in the 
Olsztyn’s City Forest that the robust Prussian setlement in this 
area, preceding the colonisaion of Warmia, was also of crucial 
importance for the locaion of the later town. 

Caspar Hennenberger in his map from 1576, placed the 
name Sanditen in the Wadąg river estuary, next to the sym-
bol described in the legend as “the mountain where a castle 
was”. Probably, Johann Michael Guise in the year 1926/1927 
describes and documents the same feature. the foriied set-
tlement - ideniied with Guise’s “castle” - in reality is a natural 
headland, a glacial phenomenon with natural defense values, 
around which the Łyna river creates a backwater. 

the history of the beginning of the archaeological research 
is connected with conducing deep illage in order to create 
new areas to plant forests. Owing to this, for the first time, 
a copious amount of potery coming from encroached cultural 
straiicaion was found on the surface. the opportunity to re-
new the research in 2013 opened up because of the fact that 
the Pruthenia Scieniic Society in Olsztyn joined the realisaion 
of the internaional project Lagoons as crossroads for tourism 
and interacions of peoples of the South-East Balic: from prior 
history to the present. the extent of the ield study in 2013 in-
cluded an area of about 400 sq.m. In 2006 and 2013 there were 
48 setlement features found, most of which chronologically 
should be associated with the Early Middle Ages (8th/9th–13th 

cents). the oldest traces of intensive setlement come from the 

mid 1st century BC and can be associated with the so-called 
Western Balic Barrow Culture. the decline in the Period of the 
Migraion of Peoples (6th and 7th centuries) is quite clear. It is 
one of the most representaive setlement site of the so-called 
Olsztyn Group, formerly referred to as the Masurian-Germanic, 
or Old Prussian Culture. It was a phenomenon conspicuous by 
its extremely rich and diverse material culture, which indicates 
the permeation of various cultural impulses or ethnic ties, 
including those with the Avarian world. A surprisingly large 
number of metal objects and the spaial extent of this complex 
suggest that this was probably one of the main centres of set-
tlement in the basin of the middle Łyna river, and certainly the 
most important one of the setlements founded so close to the 
place where later Olsztyn was established. the discovery of Ar-
abic coins from the late 8th century and the beginning of the 9th 

century suggests that the local setlers paricipated indirectly 
in the far-reaching trade between the Orient and Scandinavia. 
this was supported by the undoubtedly convenient locaion 
of the setlement complex by the Łyna river, which thanks to 
its mouth to Pregoła river and further to the Balic Sea could 
serve as a major communicaion route – leading into the Prus-
sian lands. Most likely, the setlement in the City Forest was in 
the area of impact of the Scandinavian truso, located on the 
Lake drużno. the area of the complex located at the backwater 
of Łyna river also has outstanding natural values. the archaeo-
logical studies have revealed completely unknown, new pages 
of the Olsztyn history and have restored the memory of the 
irst autochthonic inhabitants even from the period before the 
establishment of the city.

       

 translated by Nicholas Secunda
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