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1. Wprowadzenie

Barczewko to niewielka wieś na Warmii, położona oko-
ło 10 km na północny-wschód od Olsztyna. Od czasów 
średniowiecznych egzystuje ona w cieniu pobliskiego 
miasteczka Barczewa. Związek ten odzwierciedlały histo-
ryczne nazwy miejscowości Alt Wartenburg (Barczewko) 
– Wartenburg (Barczewo), które dokumentują powszech-
ny w średniowiecznych Prusach proces translokacji pier-
wotnego miejsca osadniczego1.

Historyczne początki Barczewa / Wartenburga nie były 
łatwe. Zaczynają się one około roku 1325, właśnie w Bar-
czewku / Alt Wartenburgu. Pod taką datą kronikarz krzy-
żacki Piotr z dusburga odnotował, że nad rzeką Pisą z ini-
cjatywy biskupa Eberharda z Nysy i pod kierownictwem 
wójta Fryderyka von Liebenzell założono castrum War-
tenbergk. Kolejne źródło historyczne podaje, że w wyniku 
niszczycielskiego najazdu Kiejstuta i jego drużyny w 1354 
r. Wartenberg został spalony, a mieszkańcy i obrońcy wy-
mordowani2. Nowe miasto Wartenburg (Barczewo) zało-
żono dopiero w 1364 r. w obecnym miejscu, a na północ 
od niego lokowano w 1369 r. wieś czynszową Aldewart-
berg – Alt Wartenburg – Barczewko3.

Na południu wsi, nad rzeką Orzechówką i brzegiem 
jez. Wadąg zachowały się ślady fortyikowanego obiek-
tu, nazywane zwyczajowo Altstadt, czyli Stare Miasto 
(ryc. 1). W nomenklaturze ewidencji zabytków wiele ta-
kich stanowisk egzystuje pod utrwaloną nazwą „grodzi-
sko”, która sugeruje jeszcze pruską genezę powstania. Czy 
słusznie? Miejsce tradycyjnie utożsamiano z lokalizacją 
Wartberga wzmiankowanego w średniowiecznych kroni-
kach. Jednoznaczny przekaz o mieście Wartberg pochodzi 

1  W pierwszych miesiącach po II wojnie funkcjonowała jeszcze 
spolszczona nazwa obecnego Barczewa, czyli Wartenborg, ale wkrót-
ce zamieniono ją na Nowowiejsk na cześć urodzonego w Barczewie 
Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946), kompozytora Roty. Paradok-
salnie, ta wtórna polonizacja nie była dobrze przyjęta i ostatecznie 
dla miasteczka wymyślono nazwę Barczewo dla uczczenia pamięci 
ks. Walentego Barczewskiego. Szczęśliwie w tym przypadku, mimo 
że zerwano z nazewnictwem historycznym, zachowano chyba świa-
domie konsekwentny związek obu miejscowości poprzez nadanie wsi 
zdrobnienia - Barczewko (por. tomkiewicz 2014: 132-134). 
2  raczyński 1843: 97-99; Herrmann 2014: 46-47.
3  Białuński 2014: 26-29.

dopiero z 1337 r. W dokumencie nadania 10 łanów ziemi 
w obrębie tego miasta dla niejakiego Mikołaja rusina wy-
mienieni są jako świadkowie pleban Henryk i sołtys Jan. 
W tym samym jeszcze roku bracia Jan i Piotr otrzymują 10 
łanów ziemi i młyn nad rzeką Wadąg. to oni są najpraw-
dopodobniej faktycznymi lokatorami miasta Wartenberg. 
Czy jednak castrum Wartberg z 1325 roku i Wartenberg 

zniszczony w 1354 r. przez Kiejstuta to miejsca tożsame? 
długo przed rozpoczęciem badań archeologicznych poja-
wiły się głosy, że mogą to być dwie osobne lokalizacje4. 

Przeplatanie się współistnienia miasta i strażnicy 
obecne było w literaturze archeologicznej końca XIX w. 
Już w latach 1826-1828 grodzisko Stare Miasto było wi-
zytowane przez porucznika J. Guisego, który został od-
delegowany do wykonania kompleksowej inwentaryzacji 
założeń obronnych w Prusach5. W tym przypadku nie za-
chowała się oryginalna dokumentacja. Z wtórnego prze-
kazu wiadomo, że na odręcznych szkicach Guise określał 
to miejsce jako Heidnisch Wartenburg i Altstadt6. Wizyta-
cja obiektu w 1881 r., dokonana przez majora F. Bönigka, 
zaowocowała pierwszą publikacją na jego temat. Bönig 
podawał lokalną nazwę grodziska także w brzmieniu pol-
skim: die Alte Stadt – stare miasto. Miejsce opisywał jako 
wyniesienie na południu wsi, o powierzchni około 2 ha, 
uformowane częściowo naturalnie przez meandrująca 
niewielką rzekę Orzechówkę, z dobrze czytelnymi nasy-
pami wałów i fosą (część północno-zachodnia) o szeroko-
ści i głębokości ok. 5 m. Od strony zachodniej teren był 
wypłaszczony, zniwelowany orką, ze śladami obniżenia 
w centralnej linii wałów. Jeśli chodzi o zespół umocnień 
Barczewka, wojskowy przypuszczał, że oprócz fosy i wa-
łów miasto posiadało dwie bramy, wyposażone w drew-
niane wieże. Biskupi zamek (castrum), jako samodzielna 
ufortyikowana budowla, miał znajdować się na najwyż-
szym wzniesieniu w obrębie miasta7. Wnioskował on też, 
że tego rodzaju przedsięwzięcie budowlane przekracza-
łoby siły osadników i z pewnością musiało ono zostać wy-

4  Klimek 2008: 14, 2013: 216-217.
5  Hofmann 2013: 25. 
6  Crome 1938-1940: Bd 32, t. 1, 96; Klimek 2014: 56-57.
7  Z pewnością wizja majora Bönigka przyczyniła się do powstania 
rysunkowej wizualizacji thomasa Hauke w opracowaniu monograicz-
nym wsi autorstwa prof. Ulricha Foxa; por. Fox 1989: 23.
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konane przez biskupa, z pomocą krzyżackiego „inżyniera 
wojennego”. Od południa i wschodu zachowały się natu-
ralne, strome skarpy wzgórza (ryc. 2)8. Na powierzchni 
znajdowano fragmenty ornamentowanej ceramiki, wy-
palonej polepy z odciskami słomy, a także szlaki żelaznej. 

8  Von Bönigk 1883: 152-156.

Podobnie jak współcześnie, teren obiektu porośnięty 
był trawą i krzakami głogu. Wcześniejsze przypuszczenia 
Maxa toeppena9, i znaleziska powierzchniowe, skłoniły 
Bönigka do uznania grodziska Stare Miasto za pozostało-

9  Max toeppen wzmiankował założenie i zniszczenie Barczewka, 
łącząc nazwę i lokalizację; por. toeppen 1870: 68.

Ryc. 1. Lokalizacja Bar-
czewka / Alt Wartenburga na 
wojskowej mapie topograicz-
nej z (Messtischblatt w skali 
1:25 000, Arkusz Alt Warten-
burg / Barczewo, 1915 r.)
Fig. 1. The location of 
Barczewko / Alt Wartenburg as 
shown on a military topogra-
phical map (Messtischblatt 
scale 1:25,000, sheet Alt War-
tenburg/Barczewo, 1915)

Ryc. 2. Barczewko, gm. 
Barczewo, st. II. Średniowiecz-
ny kompleks osadniczy w Bar-
czewku na fotograii z lat 90. 
XX w. (Archiwum J. Miałduna)
Fig. 2. Barczewko, com-
munity of Barczewo, site 
II. Medieval settlement at 
Barczewko shown in a photo-
graph from the 1990s (from 
the archive of J. Miałdun)
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ści młodej kolonii miejskiej, pierwszej lokalizacji Warten-
burga (Barczewa). Z perspektywy wojskowego lokalizacja 
taka jawiła się jako wadliwa pod względem strategicz-
nym, m.in. ze względu na słabą dostępność wody. Fi-
nałem tej pierwszej pogłębionej analizy i terenowego 
zwiadu były nie do końca trafne spostrzeżenia. Wobec 
pozornego braku śladów Kiejstutowej pożogi na piaszczy-
stym podłożu, autor publikacji stwierdził, że wojska litew-
skie zniszczyły tylko teren wokół osady. Bönigk dostrzegał 
jednak olbrzymi potencjał stanowiska, zwracając słusznie 
uwagę na potencjalnie uwięzione w ziemi artefakty jako 
świadectwa krótkiej epoki, mogące stanowić w przyszło-
ści punkt odniesienia chronologicznego dla innych badań 
i obiektów. Podkreślał wówczas, że w interesie historii 
kultury powinno być prowadzenie badań wykopalisko-
wych w tym miejscu. Wyjaśnienie rangi i znaczenia tych 
prac odpowiednim władzom miało spoczywać na barkach 
powiatowego kuratora oświaty o nazwisku Vigouroux10. 
do podjęcia prac nigdy jednak nie doszło.

Ważną publikacją, w której założenie Barczewka 
usytuowane zostało w kontekście średniowiecznego 
osadnictwa na Warmii, jest obszerne opracowanie pió-
ra Victora röhricha na temat kolonizacji Warmii, które 
ukazało się w kilku częściach w „Zeitschrit für Geschich-
te und Altertumskunde Ermlands” w latach 1899-1926. 
röhrich wykorzystał skrupulatnie wszystkie znane źródła 
historyczne dotyczące Starego Miasta, omawiając założe-
nie i rozwój Barczewa11. Swoje dociekania na ten temat 
zamieścił skrótowo w Geschichte des Fürstbistums Erm-
land z 1925 r.12. W tym samym roku röhrich opublikował 
w Ermländischer Hauskalender opis tragicznego oblęże-
nia i zniszczenia Barczewka przez Litwinów, w stylu trzy-
mającego w napięciu, krótkiego opowiadania13. Jeśli cho-
dzi o szczegóły, opowieść ta stanowi na pewno wytwór 
fantazji autora. W ogólnym zarysie jednak pod wieloma 
względami może być bliska prawdy, ponieważ röhrich 
swoją relację pisał na podstawie dogłębnej znajomości 
źródeł dotyczących historii Warmii.

Kolejne zainteresowanie obiektem, być może pod 
wpływem wspomnianych publikacji, miały miejsce w okre-
sie międzywojennym, 45 lat po wizycie Bönigka. W 1928 
r. badania powierzchniowe zostały przeprowadzone przez 
Gaertego14, zaś w 1929 r. grodzisko miał penetrować Le-
onhard Fromm. ten ostatni pomierzył obiekt, odnotował 
występowanie fragmentów naczyń toczonych i ocenił, że 
obiekt, użytkowany jako pastwisko, nie jest narażony na 
zniszczenie15. W tym samym roku badania ratownicze na 
pobliskim Wachthügel, zwanym też zamkiem Gunelauke, 
przeprowadził Carl Engel16. W trakcie plantowania terenu 

10  Bönigk 1883: 156.
11  röhrich 1903: 683-708.
12  röhrich 1925a: 157.
13  röhrich 1925b.
14  Maszynopis, notatka w Archiwum MWiM w Olsztynie, teczka 
„Barczewko”.
15  Klimek 2014: 57.
16  Klimek 2013: 215-216. 

w zakolu Pisy, w związku z planowaną budową, odsło-
nięto pradziejowe i średniowieczne warstwy kulturowe. 
Zachowała się informacja o śladach budowli drewnianej 
i prostokątnego budynku17. Miejsce to, jak wspominano, 
bierze się pod uwagę jako potencjalną pierwszą lokalizację 
dusburgowej strażnicy Wartberg (ryc. 3)18. 

Po II wojnie światowej kolejną weryikację powierzch-
niową obu stanowisk w 1947 r. przeprowadził Jerzy An-
toniewicz jako delegat Państwowego Muzeum Arche-
ologicznego w Warszawie na woj. olsztyńskie. Z jego 
inicjatywy 19 lipca 1948 r. Zamczysko - Stare Miasto nad 
Orzechówką oraz (tym razem) romowa Góra nad Pisą zo-
stały wpisane do rejestru zabytków (ryc. 4). Znalazło się 
tam uzasadnienie uwypuklające znaczenia tego stanowi-
ska dla kultury polskiej i badań nad prahistorią19. 

Ważną publikacją w języku niemieckim jest monogra-
ia paraii Barczewko autorstwa Ulricha Foxa, która ukaza-
ła się w 1989 r. W jednym z ustępów pierwszego rozdzia-
łu omówił on znane fakty z historii miasta lokacyjnego 
i powtórzył w całości opowieść röhricha dotyczącą upad-
ku miejscowości w 1354 r.20 Graicznym uzupełnieniem 
była fantastyczna rekonstrukcja miasta thomasa Haucka, 
który z pewnością sugerował się opisem Bönigka (ryc. 5).

W polskich publikacjach z czasów powojennych, doty-
czących historii Barczewa i Warmii, również wzmiankowa-
ny jest krótki historyczny epizod istnienia miasta lokacyj-
nego Barczewko. Autorzy ograniczali się jednak przeważnie 
do kilku zdań, w których wymieniają ważniejsze fakty. 
Wskazać można zwięzłą historię miasta Barczewo pióra 
Koziełło-Poklewskiego21, historię dominium warmińskiego 
autorstwa Alojzego Szorca22, przedstawienie dziejów para-
ii Św. Anny w Barczewie przez Urszulę Laskowską23, syn-
tetyczne opracowanie dotyczące miast warmińskich pióra 
Jerzego Kiełbika24, czy artykuł roberta Klimka o zaginio-
nych zamkach i strażnicach na Warmii do połowy XIV w.25.

Od terenowych oględzin obiektu w latach 20. XX w. 
trzeba było niemal kolejnych 45 lat, aby za sprawą foto-
graii lotniczej łąka w Barczewku odsłoniło kolejny rąbek 
tajemnicy Starego Miasta. W czerwcu 1992 r. geodeta Je-
rzy Miałdun przy sprzyjających warunkach pogodowych 
wykonał zdjęcie obiektu we wczesnej fazie wegetacji zbóż 
(ryc. 6). Pojawiły się na nim zaciemnione, regularne ano-
malie (ciemnozielone bujne zboże rosnące w miejscach 

17  Brak jest bardziej precyzyjnych danych, np. czy relikty drewna 
były zwęglone, oraz na jakiej podstawie określono, że obiekt pochodzi 
z czasów kolonizacji krzyżackiej. Maszynopis, notatka w Archiwum 
MWiM w Olsztynie, teczka „Barczewko”.
18  Klimek 2008, 2013, 2014; Białuński 2014: 27; Herrmann 2014: 43.
19  Oryginał dokumentu w Archiwum MWiM w Olsztynie,  teczka 
„Barczewko”.
20  Fox 1989: 21-29. Autor wspomniał także legendę o kościele 
zatopionym w jeziorze Wadąg i średniowieczną historię założenia wsi 
Barczewko, tuławki / Tollack i Gady / Jadden. 
21  Koziełło-Poklewski 1964: 4. 
22  Szorc 1990: 166.
23  Laskowska 1999: 21-23.
24  Kiełbik 2007: 30.
25  Klimek 2013: 214-217.
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Ryc. 4. Plany sytuacyjne z 1949 r. „zamczyska zw. Stare Miasto” oraz „gródka strażni-
czego” w Barczewku autorstwa delegata PMA na woj. olsztyńskie Jerzego Antoniewicza 
(Archiwum MWiM w Olsztynie, teczka „Barczewko”)
Fig. 4. Plans showing the situation in 1949 of the ruined stronghold of so-called Stare 
Miasto (Old City) as well as the watch-hill at Barczewko executed by Jerzy Antoniewicz, de-
legate of the State Archaeological Museum for the Olsztyn Province (Archive of the Museum 
of Warmia and Mazuria in Olsztyn, ile “Barczewko”)

Ryc. 3. Archiwalne fotogra-
ie grodziska Stare Miasto (a) 
i Romowa Góra (b) w Barczew-
ku z roku 1929 (?) (Archiwum 
MWiM w Olsztynie, teczka 
„Barczewko”)
Fig. 3. Archival photograph 
of the settlement (a) Stare 
Miasto (Old City) and (b) 
Romowa Góra at Barczewko 
from the year 1929 (?) (Archi-
ve of the Museum of Warmia 
and Mazuria in Olsztyn, ile 
“Barczewko”)
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zasobnych w szczątki organiczne i minerały), charakte-
rystyczne dla obecności reliktów antropogenicznych. 
Weryfikacja powierzchniowa, przeprowadzona przez 
Izabelę Mirkowską, archeologa z Muzeum Warmii i Ma-
zur w Olsztynie, potwierdziła raz jeszcze zaleganie na po-
wierzchni stanowiska zabytków średniowiecznych, m.in. 
ceramiki i szlaki żelaznej26. Wspomniana fotograia stała 
się inspiracją dla idei przeprowadzenia szeroko zakrojo-
nych prac, uzupełnionych o możliwości fotointerpretacji, 
kwerendy zasobów archiwalnych Centralnego Ośrodka 
dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (COdGiK) 
i szerokiego spektrum badań nieinwazyjnych z geoizy-
ką na czele. Okazją do realizacji tego zamierzenia stał 
się polsko-niemiecki projekt badawczy Alt Wartenburg 

26  Notatka służbowa w Archiwum MWiM w Olsztynie, teczka „Bar-
czewko”.

/ Barczewko – warmińskie Pompeje, realizowany przez 
zespół z uniwersytetów w Gdańsku i Getyndze27. 

Oczywiste było, że grodzisko w Barczewku przecho-
wuje ślady miejsca tragedii pierwszego pokolenia osad-
ników, niezakłócone nigdy późniejszym osadnictwem. to 
oznaczało, że zalegające w ziemi relikty dotyczą samych 
początków kolonizacji Warmii i mogą zawierać obraz mia-
sta lokacyjnego w jego najwcześniejszym, pionierskim 
jeszcze etapie. Jest to zatem miejsce niezwykłe nie tyl-
ko dla historii regionu, ale także dotyczy o wiele szerszej 
problematyki urbanizacji i „westernizacji” Europy Środko-
wo-Wschodniej w późnym średniowieczu28. 

27  Projekt inansowany ze środków Pełnomocnika rządu Federalne-
go ds. Kultury i Mediów (Bundesbeautragte für Kultur und Medien, 
BKM, Bonn) przy współudziale Uniwersytetu Gdańskiego, Miasta 
i Gminy Barczewo oraz irmy rEM, sp. z o.o. Barczewko.
28  Zernack 1994: 106.

Ryc. 5. Autorska wizja 
„warowni” Alt Wartenburg wg 
graiki Thomasa Haucka (wg 
Fox 1989: 23)
Fig. 5. An impression 
of the “watchtower” of Alt 
Wartenburg after a drawing 
of Thomas Hauck (after Fox 
1989: 23)

Ryc. 6. Barczewko, gm. 
Barczewo, st. II. Fotograia lot-
nicza obiektu z czerwca 1992 
r. (Archiwum J. Miałduna)
Fig. 6. Barczewko, commu-
nity of Barczewo, site II. Aerial 
photograph of the site taken 
in June 1992 (from the archive 
of J. Miałdun)
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2. Źródła historyczne

Prusy krzyżackie i znajdująca się na ich terenie biskupia 
Warmia były ostatnim dużym terytorium, na którym 
odbywał się konsekwentny i systematyczny proces nie-
mieckiej kolonizacji na wschodzie Europy29. Osadnikom 
proponowano korzystne warunki ekonomiczne i wszel-
ką pomoc na etapie pionierskim. W Prusach proces ten 
regulowany był w oparciu o prawo chełmińskie30. Ciężar 
organizacji akcji osadniczej leżał po stronie prywatnych 
„przedsiębiorców”, ponoszących ryzyko inansowe, ale 
liczących na zwrot kosztów i przywileje w przypadku po-
wodzenia takiego przedsięwzięcia31.

W 1243 r. decyzją papieża Innocentego II erygowa-
no biskupstwo warmińskie, będące największą diecezją 
w Prusach, rozciągającą się od Zalewu Wiślanego na pół-
nocnym-wschodzie po Puszczę Galindzką na południo-
wym-wschodzie. Wielka Puszcza była już w tym okresie 
obszarem wyludnionym. Systematyczna niemiecka akcja 
osadnicza rozpoczęła się na dobre około 1280 r., już po 
upadku drugiego powstania pruskiego (1274). Najwcze-
śniej nad brzegiem Zalewu powstały na północy Branie-
wo (1304) i Frombork (1310), a najpóźniej w końcu czter-
nastego stulecia Bisztynek i Biskupiec (1395)32. Proces 
organizacji osadnictwa na prawie niemieckim obejmował 
zwykle takie działania, jak meliorację i odlesianie tere-
nu, budowę obiektów militarnych (zamków i strażnic), 
tworzenie podstaw gospodarczych poprzez organizację 
rolnictwa, zakładanie wsi i młynów, czy w końcu budowę 
miast, centrów handlu i administracji pośredniczących 
w ponadregionalnej wymianie towarowej33. W centrum 
kolonizowanych obszarów powstawały także małe mia-
steczka o lokalnym znaczeniu administracyjnym i gospo-
darczym. Po lokacji dobrego Miasta (1325) akcja osadni-
cza przesuwała się na południe za linię Łyny. W jej toku 
powstały strażnica i osada Wartenberg utworzone na 
północnym brzegu jez. Wadąg w tzw. terra Gunelauke34 

(ryc. 7). takie wysunięte na skraj puszczy ośrodki miały 
również znaczenie militarne, osłaniając skolonizowane 
wcześniej terytorium wewnętrzne przed najazdami li-
tewskimi35. Jest to czas, kiedy Zakon Krzyżacki prowadzi 
zacięte walki z Wielkim Księstwem Litewskim. Na „rej-
zy” przeciw pogańskim Litwinom i Żmudzi każdego roku 
zaciąga się wielu krzyżowców z rzeszy i krajów europej-

29  O średniowiecznej kolonizacji niemieckiej na wschodzie por. 
Schlesinger 1975; Higounet 1990; Biermann 2010: 32–99.
30  O roli zasadźców w Prusach por. Boockmann 1981: 136; Erlen 
1992: 106.
31  Por. Kasiske 1934: 150; Erlen 1992: 101, 113; Herrmann 2015: 12.
32  Herrmann 2014b: 47–104.
33  O osadnictwie krzyżackim w Prusach szczególnie na Warmii por. 
Pollakówna 1953; Boockmann 1981: 115–137; Erlen 1992: 104–119; 
Biskup 1991; Czaja 2008; o budownictwie zamkowym w tym kontek-
ście: Klimek 2013; o długotrwałym polskim i niemieckim dyskursie 
dotyczącym tego procesu: Hackmann 1996.
34  Achremczyk 2010: 422.
35  Erlen 1992: 113.

skich. Przynosi to litewską reakcję w postaci grabieży 
państwa zakonnego, w tym terytoriów biskupich. Po obu 
stronach oblicze tej wojny składa się zasadniczo z pożogi, 
rabunku, okrucieństwa i morderstw na terytorium prze-
ciwnika36. Oiarą jednego z takich odwetów padła w 1354 
r. młoda osada Wartenberg. Wiedza o tym zdarzeniu 
i krótkiej egzystencji miasta oparta jest głównie na dwóch 
cytowanych wcześniej kronikach średniowiecznych z XIV 
w. Źródeł pośrednich jest jednak znacznie więcej, co po-
zwala wykroczyć poza dotychczasowy zakres ustaleń. 

Najstarszą wzmianką o Barczewku jest łaciński przekaz 
krzyżackiego duchownego Piotra z dusburga w Kronice 
ziemi pruskiej (Chronica Terre Prussie), spisanej między 
1324 a 1326 r. na zlecenie wielkiego mistrza Wernera von 
Orseln37. Wiarygodność tego przekazu nie budzi raczej 
wątpliwości, ponieważ żyjący w tym czasie autor Kroniki 
czerpie swe informacje często z pierwszej ręki od świadków 
wydarzeń. Wzmianka o wzniesieniu zamku umieszczona 
jest niejako na marginesie opowieści brzmiącej w polskim 
tłumaczeniu następująco: „W tym samym roku (1325) 
i porze biskup warmiński Eberhard poprzez brata Fryde-
ryka z Liebenzell, swojego wójta, wybudował w ziemi ga-
lindzkiej nad brzegiem rzeki Pisy zamek Barczewo [castrum 
Wartenbergk]. Kiedy po zakończeniu budowy tego zamku 
uroczyście śpiewano mszę ducha Świętego, w czasie ewan-
gelii ukazała się jedna bardzo biała, oswojona gołębica”38.

Na kronice dusburga opierała się spisana kilka lat 
później niemiecka wierszowana wersja kroniki Mikoła-
ja von Jeroschin, w której pojawia się określenie burc 
Wartenberc. Ścisłe tłumaczenie obu źródeł prowadzi do 
konkluzji, że w 1325 r. został założony tylko zamek, a nie 
miasto. Na tym etapie kolonizacji mogła być to z pewno-
ścią niewielka budowla w rodzaju puszczańskiej strażnicy 
typu Wildhaus. Mieściło się to w logice procesu osadni-
czego, zabezpieczając właściwą akcję osadniczą i budo-
wę miasta, która mogła nastąpić kilka lat później. W tym 
miejscu warto podjąć kwestię lokalizacji obu inwesty-
cji. dotychczas w literaturze na ogół utożsamiano oba 
miejsca, uznając, że zamek i miasto funkcjonowały obok 
siebie. Ostatnio jednak pojawiła się hipoteza, zgodnie 
z którą wspominany w kronikach zamek znajdować się 
miał w miejscu oddalonym o 1,6 km od miasta, na pół-
wyspie w zakolu rzeki Pisy (ryc. 8). Miejsce to w starszej 
literaturze i lokalnej tradycji nazywane było Wachthügel 
(wzgórze strażnicze), romowa Góra albo Zamkowa Góra. 
Jest to teren sztucznie uformowany, oblany z trzech stron 
wodami rzeki, z gródkiem wzniesionym jeszcze w czasach 
pruskich. trudno zweryikować ten pogląd, gdyż jeszcze 

36  Por. Boockmann 1981: 151–169; Paravicini 1989/1995; trupinda 
2009: 23; Herrmann 2015: 14.
37  De ediicacione civitatum plurium et castrorum […] Eodem anno 
[1325] et tempore Eberardus episcopus Warminiensis per Fratrem 
Fridericum de Libencele advocatum suum in terra Galindie in litore 
fluminis Pisse edificavit castrum Wartenbergk, quod castrum dum 
esset perfectum, et de sancto spiritu missa solempniter cantaretur, 
apparuit infra evangelium una columba albissima domesica.
38  dusburg 2004: 104.
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w latach 20. XX wieku teren został zniwelowany i częścio-
wo zniszczony budową gospodarstwa i budynku miesz-
kalnego w centralnej części obiektu. Na rzecz utrzymania 
hipotezy przemawia strategiczny charakter miejsca i tra-
dycja osadnicza. również współczesny obraz topograii 
tego terenu na numerycznym modelu terenu ukazuje re-
gularnie opracowaną formę gródka. dziwi jednak zupełny 
brak zabytków średniowiecznych, a te pozyskane przez 
C. Engla mają znacznie starszą metrykę. Argumentem 
przeciw jest także niewielka nadająca się pod zabudo-
wę powierzchnia (około 450 m2). również odległość od 
miasta wydaje się być zbyt duża, biorąc pod uwagę fakt, 
że w przypadku wszystkich miast warmińskich siedziby 
feudalne znajdowały się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
Podsumowując ten wątek należy uznać, że identyika-
cja wzgórza Schlossberg lub Wachthügel w zakolu rzeki 
Pisy z dusburgowym zamkiem jest ciągle hipotetyczna. 
W świetle znanych obecnie wyników rozpoznania grodzi-
ska Altstadt wiadomo przynajmniej, że strażnicy nie na-

leży szukać w obrębie wałów grodziska, a zatem kwesia 
jej lokalizacji pozostaje nadal otwarta.

Kolejna informacja pochodzi z dokumentu lokacyjne-
go dobrego Miasta (1329), gdzie wspomniana jest droga 
do Warthberg39, ale nie wyjaśniono, czy chodzi o zamek 
czy miasto. Pierwszym źródłem potwierdzającym istnie-
nie miasta jest dokument ze stycznia 1337 r., w którym 
świadkami zapisu majątkowego są proboszcz Henryk 
i sołtys Jan z Barczewa40. Wynika z tego, że miasto po-
wstało po 1325 r., kiedy istniała tam tylko strażnica, ale 
przed 1337 r., gdy znajdowali się tam już zorganizowani 
osadnicy. Można zatem przyjąć, że stało się to około 1330 
r. Obecność proboszcza świadczy też o istnieniu kościoła 
paraialnego i zorganizowanej wokół przestrzeni, w tym 
z pewnością cmentarza. Z 1337 r. pochodzi także doku-
ment nadania przywilejów dwóm sołtysom z Barczewa. 

39  Iuxta viam qua itur Warthberg. CdW I, Nr. 245 (regest Nr. 376, 142).
40 Sub tesibus domino Heinrico plebanus in Wartberg, Jo(hanne) 
sculteto ibidem. CdW I, Nr. 282 (regest Nr. 442, 166).

Ryc. 7. Lokacje miast na 
Warmii do ok. 1330 r.: Bra-
niewo – drugi przywilej loka-
cyjny ok. 1304 r., Frombork –  
1310 r., Lidzbark Warmiński – 
1308 r., Pieniężno – 1312 r., 
Orneta – 1312 r., Dobre Miasto 
– 1329 r., Alt Wartenburg / 
Barczewko – po 1325 i przed 
1337 r., (wg opracowania C. 
Hermanna na podstawie Gatz 
2009, rys. T.  Kinkeldey)
Fig. 7. Location of the 
towns of Warmia ca 1330: 
Braniewo – second town char-
ter ca 1304, Frombork – 1310, 
Lidzbark Warmińki – 1308, 
Pieniężno – 1312, Orneta – 
1312, Dobre Miasto - 1329, 
Alt Wartenburg / Barczewko – 
between 1325 and 1337 (after 
C. Hermann on the basis of 
Gatz 2009, drawn by T. Kin-
keldey)
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Są nimi bracia Piotr i wspomniany wcześniej Jan. Wyni-
ka z tego dokumentu, że urząd sołtysa sprawowany był 
wspólnie. Przyjmuje się, że bracia byli też pierwszymi 
mieszkańcami Wartenberga41. W dokumencie tym wy-
mieniono szereg nowych przywilejów, które mają wes-
przeć ich działalność gospodarczą. Sytuacja ekonomiczna 
w latach pionierskich musiała być bardzo trudna, skoro 
suweren dokonuje korekty. Bracia - i zarazem sołtysi – 
otrzymali więc 10 włók ziemi na prawie chełmińskim, 
tartak z kołem młyńskim nad rzeką Wadąg, przywilej 
wyrębu drzew w lasach biskupich, przywilej połowu ryb 
w rzece oraz jedną trzecią dochodów z sądownictwa. Na 
osobną uwagę zasługują postanowienia dotyczące tarta-
ku z kołem młyńskim. Wydaje się oczywiste, że wiązać się 
to musiało z olbrzymimi potrzebami pozyskiwania i ob-
róbki drewna niezbędnego do wznoszenia umocnionej 
osady. Jak już wiadomo, miała ona wyłącznie zabudowę 
drewnianą. tartak z kołem młyńskim może oznaczać, że 

41  rohrich 1903: 686; Koziełło-Poklewski 1964: 4; Białuński 2014: 
28-36; Herrmann 2014: 44-45. 

sołtysi mieli możliwość przekształcenia go w dodatkowy 
młyn, kiedy zapotrzebowanie na drewno się zmniejszy. 

Stopniową kolonizację obszaru między Barczewkiem 
a dobrym Miastem dokumentuje akt lokacyjny wsi 
Schönewise z 1346 r. Nazwa tej wsi mogła mieć charak-
ter – jak powiedzielibyśmy dziś – promocyjny, mając na 
celu przyciągnięcie nowych osiedleńców42 i kontynuację 
osadnictwa w terra Gunelauke. Niezbędne doświadcze-
nie z pewnością zbierano w trakcie wznoszenia „miasta” 
i „zamku” pierwszego Wartenberga. 

tragiczny koniec osady znany jest z dwóch skróco-
nych odpisów kroniki krzyżackiego herolda Wiganda 
z Marburga. W nieco dłuższej wersji łacińskiej odnoto-
wano zabicie wszystkich mieszkańców podczas najazdu 
Kiejstuta i Olgierda w 1354 r 43. W polskim tłumaczeniu 
przekaz brzmi następująco: „roku 1354 Kynstut, Olgerd 
z Bojarami spieszą do Wartenberga w ziemi Gunelauken, 

42  Por. Higounet 1990: 257.
43  Anno 1354 Kynstute, Algard cum bayoribus etc. fesinant in War-
tenberg in terram Gunelauken, quam hosili more, igne etc. devastant, 
et nemo evasit manus corum. Por. SrP II, S. 429-452.

Ryc. 8. Mapa sztabowa 
Barczewka (1. ćwierć XX w.) 
z zaznaczonymi dwoma obiek-
tami archeologicznymi nad 
Orzechówką i Pisą (a) oraz 
plany grodzisk: Alt Stadt nad 
Orzechówka (b) i Wachthügel 

nad Pisą (c) (za: Klimek 2013; 
ryc. 14, 16-17)
Fig. 8. Military map of Bar-
czewko (1st quarter of the 20th 

cent.) showing (a) the two ar-
chaeological sites on the Orze-
chówka and Pisa rivers, as well 
as plans of the strongholds (b) 
Alt Stadt on the Orzechówka 
and (c) Wachthügel on the Pisa 
(after Klimek 2013; igs. 14, 
16-17)
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którą nieprzyjacielskim obyczajem ogniem niszczą i nikt  
z rąk ich nie uszedł”. tekst kroniki powstał na przełomie 
XIV i XV w. a więc relacja dotyczyła wydarzeń odległych 
o około 40 lat. Nasuwa się pytanie, na ile wiarygodna 
była data tego wydarzenia, jednak już w 1356 r. pojawia 
się wzmianka o aniqua civitas Wartberg 44. Jeśli nawet 
zniszczenie Barczewka dokładnie w 1354 r. nie jest pew-
ne, to przesunięcie w czasie może być niewielkie, a sam 
przekaz - wiarygodny. Najpóźniej w 1365 r. około 700 m 
na północ od starego miasta zostaje założona wieś, któ-
ra otrzymuje powtórny dokument lokacyjny w 1376 r. 
Nazwa Aldenwartberg, czyli późniejszy Alt Wartenburg, 
po raz pierwszy wymieniona zostaje w 1369 r. Ze źródeł 
XIV-wiecznych dowiadujemy się jeszcze, że w 1385 r. we 
wsi Aldenwartenberg nadano młyn niejakiemu Lauren-
tiusowi Hunderfrewde. Jest wysoce prawdopodobne, 
że dotyczy to istniejącego już wcześniej młyna nad rze-
ką Orzechówką przy wschodnim stoku grodziska, który 
został odbudowany pomiędzy 1376 i 1385 r.45 Młyn ten 
działał do 1875 r., oznaczany na mapach jako Orzecho-
wo Mühle (ryc. 1). Na tym miejscu do dnia dzisiejszego 
istnieje gospodarstwo rolne z zachowanym układem 
przestrzennym starego młyna. W terenie bardzo dobrze 
czytelny jest przekop z Orzechówki, niewielki staw spię-
trzający wodę i odpływ strugi młyńskiej (ryc. 2).

Miasto Barczewo jako Wartenburg zostaje ponownie 
założone w 1364 r. w miejscu obecnym. Przywilej lokacyj-
ny na prawie chełmińskim nadał Henrykowi z Łajs biskup 
warmiński Jan II Stryprock. Nowa lokalizacja miała lep-
sze naturalne zabezpieczenie obronne, komunikację oraz 
przestrzeń do rozbudowy. Było to zamierzenie o wiele 
większe niż pierwotnie, stanowiąc fundament pod zupeł-
nie nowy rozdział dziejów miasta46.

Brak jest dowodów na istnienie dokumentu lokacyj-
nego Barczewka. Jego strukturę można częściowo rekon-
struować na podstawie analizy porównawczej źródeł dla 
innych miast Warmii. Najbardziej istotne będą przywileje 
lokacyjne miejscowości zakładanych w podobnym okresie 
co Barczewko, a więc dobre Miasto (prawa miejskie 1329), 
reszel (prawa miejskie 1337) i Jeziorany (prawa miejskie 
1338). Początek procesu osadniczego w Barczewku to za-
pewne okres krótko po dacie 1325. Ponieważ zwykle po-
trzebowano kilku lat na rozwój, i sam przywilej pieczętował 
zorganizowaną już strukturę, jego edycję należy upatrywać 
około 1330 r., już pod rządami biskupa Henryka Wogenap 
(1329–1334). Adresatami dokumentu mogli być zapewne 
wspominani lokatorzy, bracia Piotr i Jan. Początki osadnic-
twa w Barczewku zamykają okres śląskiej kolonizacji środ-
kowej Warmii, zapoczątkowanej panowaniem pochodzą-

44  CdW II, nr 235; rohrich 1903: 687; PUB VI, Nr. 293; Białuński 
2014: 27.
45  CdW III, nr 14; Herrmann 2014: 47-49.
46  Kwartały wielkości 250 x 310 m, z dużym rynkiem o wymiarach 
50 x 80 m powierzchni, regularną siecią dróg, kościołem, klasztorem 
franciszkanów i zamkiem jako siedzibą administracji biskupiej w pół-
nocno-wschodnim narożniku miasta (por. Herrmann 2007: 779–782, 
2015: 231).

cego stamtąd biskupa Eberharda z Nysy (+1326). Wskazują 
na to z jednej strony przykłady innych ośrodków zakłada-
nych przez tego biskupa, a z drugiej - utrzymujące się do 
1945 r. lokalne wyspy dialektu śląskiego (breslausch)47.

Powierzchnia gruntów miejskich mogła wynosić około 
100 łanów. Z tego około 60 do 70 łanów przeznaczonych 
było pod uprawę, a około 30–40 łanów stanowiło grun-
ty miejskie. dla sołtysa przypadało z tego odpowiednio 
sześć lub siedem łanów, dodając jeszcze dwa jako dobra 
wyłączne na potrzeby władcy. Proboszcz otrzymywał oko-
ło 4 łanów ziemi. Lokatorom zabezpieczono ponadto ta-
kie przywileje, jak dziedziczenie sołectwa, sąd niższej in-
stancji, jedną trzecią dochodów z sądów wyższej instancji 
oraz obiektów użyteczności publicznej. Nie wykluczone, 
że nabywali także praw do dochodów z młyna. Pośród 
obiektów użytku publicznego znajdowały się na pewno 
łaźnia i dom handlowy ze straganami piekarzy, rzeźników 
i szewców, które wymieniane są w prawie każdym doku-
mencie lokacyjnym miast warmińskich.

3. Przebieg prac wykopaliskowych

Stanowisko archeologiczne Stare Miasto w Barczewku 
znajduje się na wyniesieniu położonym około 0,5 km na 
południe od wsi, w dolinie rzeki Orzechówki i około 350 
m na północny-wschód od brzegu jez. Wadąg. Jest to 
naturalna forma polodowcowa o stromych zboczach, ze 
skłonem od strony północnej w kierunku rzeki, od wscho-
du w kierunku stawu młyńskiego i od południa w kierun-
ku podmokłych łąk nad Wadągiem. Maksymalna wyso-
kość skarp wynosi około 10 m. Jedynie teren od zachodu 
jest wypłaszczony i znacznie się podnosi. Szczególnie z tej 
strony konieczny był system sztucznych umocnień skła-
dających się z fosy i obwałowań. Powierzchnię stanowi-
ska stanowi owal rozciągający się na długość 220 m po 
osi wschód – zachód i 160 m po osi północ – południe. 
do zagospodarowania i zabudowy nadawały się tereny 
na zachód od wzgórza. Być może mógł być to planowa-
ny kierunek ekspansji rozrastającego się miasta. Obszar 
mieściska, z czytelną formą umocnień i obniżeniem bra-
my od zachodu, otoczony jest obecnie łąkami i polami 
uprawnymi. Od wschodu czytelny jest układ przestrzen-
ny młyna, a dalej rozciągają się kompleksy leśne. Całość 
tworzy zachowany od czasów średniowiecznych unikato-
wy kompleks przyrodniczo-kulturowy (ryc. 2).

Badania w ramach polsko-niemieckiego projektu roz-
poczęły się jesienią 2013 r. W pierwszej kolejności głów-
nym celem było wykonanie serii badań niedestrukcyjnych 
zmierzających do potwierdzenia lokalizacji miasta. Były to 
badania geomorfologii terenu z serią odwiertów48, bada-
nia geoizyczne kilku hektarów powierzchni stanowiska 
i jego otoczenia, prace geodezyjne oraz dokumentacja 

47  W sprawie analiz lingwistycznych por. Lehmann 1842; Mitzka 
1937; riemann 1965.
48  Szwarczewski 2013.
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lotnicza wraz z kwerendą dostępnych materiałów archi-
walnych49. Kluczowe rozstrzygnięcie przyniosły badania 
geoizyczne (ryc. 9). Wykonano georeferencję zdjęć lotni-
czych na specjalnie stworzonym podkładzie geodezyjnym 
i zestawiono całość z wynikami analizy geomagnetycznej. 
W ten sposób powstała mapa obiektów typowanych do 
weryikacji w trakcie badań archeologicznych. Prace te-
renowe, trwające łącznie około 4 miesięcy, przeprowa-
dzono w sezonach 2014 i 201550. Skoncentrowały się one 
na rozpoznaniu czterech piwnic budynków mieszkalnych, 
centralnego obszaru rynku z zabudową rzemieślniczo-
-handlową (tzw. mercatorium?), przekroju wału i fosy od 
zachodu oraz sondaży we wschodniej części stanowiska. 
te ostanie przyniosły odkrycie miejsca położenia cmenta-
rzyska. Łącznie w 13 wykopach przebadano powierzchnię 
około 1600 m² (ryc. 10). Uzupełnieniem badań tereno-
wych były analizy specjalistyczne licznego materiału za-
bytkowego, w tym badania numizmatyczne51, archeozo-
ologiczne52, dendrochronologiczne53, archeobotaniczne54, 
antropologiczne55, studia osadnicze56 , kwerenda źródeł 
historycznych57 i konserwacja zabytków58. 

W rezultacie bez cienia wątpliwości zidentyikowano 
stanowisko archeologiczne Stare Miasto w Barczewku 
jako relikty pierwszej lokacji miasta Wartenberg, znane-
go ze źródeł historycznych. Urbanizację terenu oraz ramy 
chronologiczne wydarzeń związanych z początkami osad-
nictwa i tragicznym końcem (1325–1354) potwierdzają 
liczne znaleziska monet, ceramiki, drobnych zabytków 
i seria ponad 60 dat pozyskanych z prób drewna. Termi-
nus post quem wyznaczają najstarsze daty ścięcia drewna 
po 1169 r., z apogeum przypadającym na trzecią deka-
dę XIV w. (1336/1337) i najmłodsze próby z połowy XIV 
w. Ustalono, że głównym materiałem budowlanym był 
dąb59. Zgodny z przekazem źródłowym jest obraz znisz-
czenia ośrodka, odzwierciedlony pogorzeliskiem. dobrze 
zachowane struktury konstrukcyjne dały podstawy do 
wykonania dokumentacji 3d i wstępnej rekonstrukcji 
układu przestrzennego60. Osiedle wzniesiono na suro-
wym korzeniu, a stratygraia kulturowa poza obiektami 
niemal zupełnie nie istnieje. Liczne ślady osadnictwa pru-
skiego w okolicy - grodzisk, wałów podłużnych czy osie-

49  Miałdun 2013, 2014.
50  W kampaniach wykopaliskowych (27.07.–29.08.2014, 01.–
31.08.2015) pod kierunkiem F. Biermanna i A. Koperkiewicza brał 
udział zespół w składzie: K. Martyka, A. Kieseler, N. Posselt, F. Popek, 
E. Sidorowicz, P. Zalecka oraz około 30 współpracowników, wolon-
tariuszy, studentów i doktorantów z uczelni w Gdańsku, Getyndze, 
Erfurcie, Greifswaldzie, Halle i Olsztynie.
51  Paszkiewicz 2015.
52  Makowiecki 2015.
53  Ważny 2016; Heußner 2016.
54  Abramów 2015. 
55  drozd-Lipińska 2015.
56  Szczepański 2014. 
57  Herrmann 2014b.
58  drozdek 2016; Koperkiewicz 2016.
59  Ważny 2016; Heußner 2016.
60  Bloch, Podżorska i Koperkiewicz 2015. 

dli otwartych - wskazują, że na ziemi Gunelauke istniało 
rdzenne osadnictwo pruskie. Jak dotąd jednak relacje 
między autochtonami i osadnikami w trakcie procesu 
kolonizacyjnego nie zostały ustalone61.

Należy wspomnieć, że w odległości około 1,7 km 
w linii prostej na wschód od Starego Miasta w Barczew-
ku, bezpośrednio nad linią brzegową Wadąga, znajduje 
się inny jeszcze obiekt tradycyjnie nazywany Schweden 
Schanze. Forma i lokalizacja sugerują powiązanie tego 
miejsca z osadnictwem pruskim, jakkolwiek szata leśna 
i brak badań nie pozwalają na jednoznaczną ocenę62.

4. Wyniki dwóch sezonów badań  
2013-2015

4.1. Układ przestrzenny założenia

Mapa anomalii wykreślona w trakcie badań geomagne-
tycznych ukazała regularnie rozplanowaną strukturę 
przestrzenną63 (ryc. 9). Zidentyikowano około 25 obiek-
tów, które można interpretować jako zagłębienia piwnic 
budynków. Od strony zachodniej w linii obniżenia wałów, 
interpretowanego jako relikty przejazdu bramnego, czy-
telny jest ciąg pozostałości budynków w dwóch osiach. 
Od strony północnej jest to pięć regularnych zaciemnień. 
Od strony południowej układ jest mniej przejrzysty, ale 
wydzielić można co najmniej sześć tego typu struktur. 
rozpoznanie archeologiczne dwóch obiektów w części 
północnej pozwoliło odsłonić zarysy identycznie roz-
planowanych piwnic budynków, na planie zbliżonym do 
kwadratu o wymiarach około 5 x 5 m. Zachowała się jedy-
nie dolna część tych budynków, w postaci zagłębionej na 
1,2 m piwniczki. Od strony południowo-zachodniej znaj-
dował się niewielki korytarz o wymiarach około 0,8 x 1,2 
m. domy budowano zapewne w konstrukcji szachulcowej 
z pokryciem organicznym, ponieważ na całym stanowisku 
nie znaleziono ani jednego fragmentu cegły lub dachów-
ki. Zachowana konstrukcja piwnicy składa się ze szkieletu 
symetrycznie rozmieszczonych 9 słupów o średnicy ok. 
20 cm, ustawionych na kwadratowej podwalinie i łączo-
nych poziomą belką ramy. Konstrukcja obijana była od 
zewnątrz pionowymi deskami64.

W centralnej części przebadanego obszaru rysuje się 
prostokątne założenie centralnego placu – rynku o wy-
miarach 40 x 60 m, z dłuższą osią w układzie NE–SW. 
Zachodnią pierzeję zamyka ciąg wyraźnie rysujących 
się pięciu obiektów. Przebadany w 2015 r. jeden z tych 
obiektów okazał się budynkiem nieco większym niż opi-

61  Por. Hollack 1908; Crome 1937; Klimek 2008, 2013.
62  Klimek 2014: 61-62.
63  Wroniecki, Jaworski i rzeźnik 2014.
64  Na podstawie analogii obserwowanych na stanowisku 
Freyenstein w Brandenburgii (badania prof. F. Biermanna i prof. 
t. Schenka), piwnice mogą wyznaczać tylko część zabudowy parceli, 
zaś budynek właściwy mógł mieć wymiary znacznie większe i obejmo-
wać wejście do piwnicy (Biermann i Schenk 2014: 72-73).
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sane wcześniej (ryc. 11), wzniesionym analogicznie na 
planie kwadratu o podstawie ok. 5,6 x 5,6 m. W tym 
przypadku wejście do piwnicy stanowiła rampa od stro-
ny zachodniej, o długości 5 m. Na mapie anomalii czytel-
ny jest symetryczny budynek od południa. Oba znajdują 
się w centralnej części pierzei zachodniej. Naprzeciw, od 
wschodu, rysują się dwa analogiczne obiekty z wejścia-
mi sytuowanymi z kolei od wschodu. Usytuowanie wejść 
do piwnic może wskazywać przestrzeń zaplecza budyn-
ków, gdzie czoło skierowane jest do placu rynkowego 
lub ciągów komunikacyjnych. dalej w kierunku wschod-
nim koncentrują się mniejsze anomalie, z których jedna 
okazała się półziemianką o wymiarach 2 x 3 m z piecem 
i brązowym kotłem. Na skraju wysoczyzny od wschodu 
widać jeszcze tylko jeden większy obiekt na planie pro-
stokąta.

W północno-wschodniej części rynku obecny jest je-
den obiekt, bądź kompleks obiektów, również na planie 
prostokąta. Przypuszczalnie w tym obszarze należałoby 
poszukiwać pozostałości kościoła, tym bardziej że na 
wschód od niego zlokalizowano najpewniej cmentarzysko 
i pojedyncze pochówki ludzkie. Od strony południowej 
plac centralny zamknięty został kompleksem budynków 
na planie prostokąta o wymiarach 14 x 24 m (ryc. 12). 
Linię północną stanowi zwarta zabudowa drewniana, 
z przerwą o szerokości 2 m. W narożniku NW znajdował 
się drewniany budynek o wymiarach 4 x 5 m, zaś w na-
rożniku NE także budynek drewniany, ale podpiwniczo-
ny, o wymiarach 4 x 8 m. resztę zabudowy stanowiły 
najpewniej wiaty i zadaszenia ze ścianami okalającymi 
dziedziniec otwarty na południe. W linii południowej 
zidentyikowano trzy piecowiska. Na całej powierzchni 

Ryc. 9.  Barczewko, gm. Bar-
czewo, st. II. Mapa anomalii geo-
izycznych grodziska Stare Miasto 
na podkładzie numerycznego mo-
delu terenu (oprac. P. Wroniecki)
Fig. 9. Barczewko, community 
of Barczewo, site II. Map of the 
geophysical anomalies of the 
stronghold Stare Miasto upon 
a digitally generated model of 
the terrain (elaborated by P. Wro-
niecki)

Ryc. 10. Barczewko, gm. 
Barczewo, st. II. Planigraia sta-
nowiska i lokalizacja wykopów 
w sezonie 2014-2015 (oprac. A. 
Koperkiewicz)
Fig. 10. Barczewko, community 
of Barczewo, site II. Plan of the 
archaeological site showing the 
location of the trenches in the 
seasons 2014-2015 (elaborated by 
A. Koperkiewicz)
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znajdowano liczne pozostałości szlaki pozostałej z wyto-
pu żelaza. Być może to właśnie miejsce należałoby trak-
tować jako wymieniane w wielu źródłach mercatorium - 
miejsce centralne, gdzie funkcjonowało rzemiosło, mogły 
być wystawiane ławy i odbywać się wymiana handlowa. 
taki charakter potwierdzają liczne znaleziska drobnych 
przedmiotów, jak np. kluczy, kłódek, ceramiki, okuć za-
wiasów drzwi i znaleziska monet65. Hipoteza ta zyskuje 
na wiarygodności, jeśli wziąć pod uwagę, że tu właśnie 
wystąpiła największa koncentracja monet, a obok zna-
leziono przedmioty luksusowe, jak np. złocone aplikacje 
odzieży, groty włóczni i ostrogę.

65  Zbiór z Barczewka liczy obecnie 119 egzemplarzy brakteatów 
dokumentujących wczesny etap nasycenia pieniądzem tych terenów. 
W kolekcji dominują egzemplarze wybijane przez mennice państwa 
krzyżackiego, choć najprawdopodobniej daje się dostrzec również 
udział monety biskupiej (Paszkiewicz 2015).

4.2. Obronny charakter założenia 

Nowy ośrodek, wzniesiony daleko na przedpolu zwar-
tego już osadnictwa na północy, zagrożony był najazda-
mi ze wschodu. Budowniczowie kierowali się zapewne 
względami strategicznymi, wybierając miejsce nieprzy-
padkowe, które pozwalało wykorzystać naturalne wa-
lory obronne przy początkowo minimalnych nakładach. 
Ośrodki tworzone na pograniczach jako pierwsze brały 
na siebie ciężar agresywnych akcji przeciwnika. Pozornie 
można uznać, że lokalizacja była chybiona, wobec póź-
niejszej tragedii i w konsekwencji przeniesienia miasta. 
Śledząc plastyczne odwzorowanie topograii na podsta-
wie analizy numerycznych modeli terenu widać, że wzgó-
rze Starego Miasta jest skryte za cyplem wysoczyzny (ryc. 
13 a-b). Jeśli przyjąć, że najazd litewski nastąpił z kierun-
ku wschodniego, to wojska Kiejstuta musiały najpierw 
natknąć się na wysuniętą strażnicę (castrum Warten-
berg?) w zakolu Pisy. do osady Wartenberg napastnicy 

Ryc. 11. Barczewko, gm. 
Barczewo, st. II. Zwęglona, 
drewniana konstrukcja wej-
ścia, stropu i ścian piwnicy 
domu nr 3 (wykop 7/15, ob. 
158) z odsłoniętym fragmen-
tem glinianej podłogi i leżący-
mi na niej przedmiotami (fot. 
F. Popek i A. Koperkiewicz)
Fig. 11. Barczewko, com-
munity of Barczewo, site II. 
Entrance, ceiling, and cellar 
walls of house no. 3 (trench 
7/15, feature 158) together 
with an exposed fragment 
of the clay loor with objects 
lying on it (photo by F. Popek 
and A. Koperkiewicz)

Ryc. 12. Barczewko, 
gm. Barczewo, st. II. Zarys 
kompleksu budynków w wy-
kopie nr 5 zlokalizowanych 
w południowej części placu, 
interpretowanych jak budynek 
centralny mercatorio (fot. 
A. Koperkiewicz)
Fig. 12. Barczewko, com-
munity of Barczewo, site II. 
Outline of the complex of 
buildings in trench no. 5, 
located in the southern part 
of the area, interpreted as the 
central building of the merca-

torio (photo by  
A. Koperkiewicz)
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Ryc. 13. Numeryczny model terenu północno-wschodniego brzegu jez. Wadąg w okolicach Barczewka: 
a – formy terenowe, które mogły być brane pod uwagę jako punkty strategiczne w procesie zakładania 
miasta i rekonstrukcja możliwego kierunku natarcia wojsk litewskich w r. 1354 (1355): 1 – grodzisko, st. 
II – Stare Miasto; 2 – kopiec strażniczy oraz Wachthügel; 3 – niezbadana forma terenowa nad Orzechówką, 
b – zbliżenie topograii grodziska „Stare Miasto” nad Orzechówką, c – topograia niebadanej formy terenu 
na NW od grodziska, d - topograia gródka Wachthügel nad Pisą (oprac. A. Koperkiewicz)
Fig. 13. Digital model of the terrain on the NE bank of Lake Wadąg near Barczewko: a – the features of 
terrain which could have been taken into account as strategic points when the town was founded, and a re-
construction of the possible directions of attack of Lithuanian forces in 1354 (1355): 1 – the stronghold, site 
II – Stare Miasto; 2 – the watch-mound as well as the Wachthügel; 3 – the non-investigated terrain feature 
on the Orzechówka River; b – a close-up of the topographical feature on the stronghold Stare Miasto on the 
Orzechówka River; c – the topography of the non-investigated terrain feature to the NW of the stronghold; 
d – the topography of the small mound Wachthügel on the Pisa River (elaborated by A. Koperkiewicz)
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dotarli poruszając się zapewne wzdłuż pierwszej terasy 
Pisy, mijając od południa jej rozlewiska, północny brzeg 
jeziora Wadąg oraz teren młyna od północy (ryc. 13 a). 

System obronny miasta uzupełniała zapewne sieć roz-
lokowanych w terenie strażnic. Wspomniano wcześniej 
o lokalizacji w zakolu Pisy obiektu nazywanego w trady-
cji lokalnej Wachthügel66. Pomijając kwesię możliwości 
identyikacji tego obiektu z castrum Wartenberg, jego 
lokalizacja zdaje się być przemyślanym zabezpieczeniem 
przeprawy między rzeką i linią brzegową jeziora Wadąg. 
W chwili obecnej jedynie ukształtowanie wzgórza, czytel-
ne na opracowaniu numerycznego modelu terenu, pod-
kreśla jego domniemaną dawną funkcję militarną. 

rozpoznania wymaga jedno z wyniesień usytuowa-
nych od północnej strony grodziska Stare Miasto, w me-
andrze rzeki Orzechówki. Jego formę tworzą regularne 
płaszczyzny stromych stoków, z niewielkim plateau 

na wierzchołku o powierzchni nie większej niż 10 m2 

(ryc. 13 a, c). Miejsce to wydaje się być dogodnym punk-
tem obserwacji i obrony. 

trzeci interesujący punkt w terenie znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie wjazdu (ryc. 2, 10, 13 b). Jest to 
niewielkie wzgórze od strony południowo-zachodniej, 
które mogło zabezpieczać bramę wjazdową. także ten 
teren wymaga jeszcze weryikacji wykopaliskowej, po-
dobnie jak jeden z najważniejszych elementów fortyika-
cji, czyli obszar bramy wjazdowej. Wymienione obiekty 
tworzą interesujące formy topograiczne, choć częściowo 
uformowane naturalnie. Nie zmienia to faktu, że nawet 
bez dodatkowych konstrukcji i umocnień mogły one sta-
nowić skuteczne miejsce obserwacji, kontroli i stawiania 
oporu. trudno nie wspomnieć, że w najwcześniejszej fa-
zie zajmowania terytorium Prus nawet ufortyikowane 
dęby odegrały swoją rolę67.

W przypadku miast uzupełniających sieć warowni i zam-
ków, proces fortyikowania musiał być znacznie rozłożony 
w czasie68. W Barczewku możemy zaobserwować jedynie 
początkowe jego stadium. dostęp na wzgórze utrudniały 
od północy, wschodu i południa strome skarpy o wyso-
kości około 10 m. Najsłabszym punktem obrony, a jedno-
cześnie umożliwiającym komunikację z otoczeniem, była 
część zachodnia, która w pierwszej kolejności wymagała 
wzmocnienia. dlatego tu właśnie wał musiał być szczegól-
nie mocny i wysoki. do dziś rysują się jego pozostałości, 
usypane w półksiężyc. W centralnej części wału znajdowa-
ło się obniżenie o szerokości około 10 m, słusznie chyba 
identyikowane jako relikt wjazdu i bramy. Na przedpolu 
wału wykopano fosę, która z czasem została zniwelowana. 
Przekop wykonany na linii wschód – zachód, i prowadzący 
do rzeki Orzechówki, dobrze zachował się od strony pół-
nocnej. Jego długość wynosi około 120 m, szerokość około 
8 m u podstawy, a zachowana głębokość około 5 m. 

66  Klimek 2013: 217-229.
67  Poliński 2007; Arszyński 1995: 117. 
68  Chęć 2007: 204.

Próbę rozpoznania systemu fortyikacji podjęto w po-
łudniowo-zachodniej części wału (ryc. 10). Założono tu 
podłużny wykop sondażowy o długości 27 m. Wykopem 
przecięto nasyp o zachowanej wysokości ponad 1 m oraz 
domniemaną fosę u jego podstawy. Na podstawie wyko-
nanych wcześniej proili geologicznych wiadomo było, że 
obniżenie przed wałem zachodnim było znacznie głębsze. 
do głębokości około 3 m zalegały przemieszane warstwy 
piasków z rozproszoną materią organiczną oraz poziomy 
akumulacyjne gleby kopalnej69 (ryc. 14). W przekroju ar-
cheologicznym, na kulminacji wału zarejestrowano nasyp 
o szerokości podstawy ok. 5,5 m oraz zachowanej wyso-
kości 1,2 m (ryc. 15). Pierwotnie wał mógł być znacznie 
wyższy. Od strony majdanu występuje sekwencja warstw 
układających się ukośnie, równolegle do wewnętrznego 
stoku podstawy wału. Całość przykrywa poziom warstwy 
użytkowanej rolniczo, o grubości około 30 cm. Na uwagę 
zasługuje najniższy poziom kulturowy. Jest to warstwa pia-
sku zaciemniona spalenizną i oddzielająca nawarstwienia 
kulturowe od poziomu nawarstwień naturalnych. Ma ona 
miąższość około 5 cm i występuje na całej długości od-
słoniętego proilu wewnętrznego. Wydaje się, że w tym 
przypadku jest to nie tyle pamiątka tragicznego końca 
Wartenberga, co raczej ślad początkowej akcji budowla-
nej i przygotowania terenu. Przykład podobnego działania 
zarejestrowano w trakcie badań zamku w Bezławkach70. 
Wydaje się naturalne, że duże akcje budowlane musiał po-
przedzać karczunek drzew i zarośli. Nie wspominają o tym 
źródła, ale takie działanie mogło być zasadne na samym 
początku procesu inwestycyjnego w trakcie przygotowa-
nia placu budowy, choćby ze względu na potrzebę rozmie-
rzania terenu71. Zastosowanie ognia niewątpliwie przy-
śpieszało ten żmudny proces. Od zachodu, u podstawy 
stoku wzgórza, odsłonięto idealnie V- kształtny przekrój 
fosy. Jej maksymalna szerokość wynosiła 8 m, a głębokość 
sięgała około 2,8 m. Przekop wypełniony był warstwami 
spływowymi, co można było prześledzić w stratygraii zbo-
cza. Na samym dnie rowu zalegały ciemne warstwy osa-
dów biogenicznych związanych z okresowym zastoiskiem 
wody lub ciekiem przy wysokich stanach rzeki. W zasypie 
fosy nie odnotowano żadnych znalezisk ruchomych. Fakt 
ten, w powiązaniu z układem nawarstwień, świadczy za-
pewne o krótkotrwałym funkcjonowaniu fosy.

Idealnie wymodelowany kształt przekopu wydaje się 
być zjawiskiem obcym dla środowiska pruskiego, choć 
prawdą jest, że niewiele tego typu założeń zostało prze-
badanych. tak ukształtowaną fosę widać na rysunkach 
przekroju wału głównego grodziska w Starym dzierzgoniu 
autorstwa Hansa Schleifa72, czy na przekroju geologicznym 
założenia obronnego na wyspie Wielka Żuława na Jeziora-
ku73. Przeprowadzone tam ostatnio badania archeologicz-

69  Szwarczewski 2013: 18.
70  Koperkiewicz 2013: 61-62. 
71  Arszyński 1995: 160.
72  Von Seefeld 1937: ryc. 9; Gazda et al. 2013: 143, ryc. 8.
73  Ntrychoruk i Welc 2013: 264.
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Ryc. 14. Barczewko, gm. 
Barczewo, st. II, wykop 1/14. 
Przekrój zachodniego odcinka 
wału i fosy (fot. F. Biermann 
i A. Koperkiewicz)
Fig. 14. Barczewko, com-
munity of Barczewo, site II, 
trench 1/14. Section of the 
western part of the embank-
ment and ditch (photo by F. 
Biermann and A. Koperkie-
wicz)

Ryc. 15. Barczewko, gm. Barczewo, st. II,  wykop 1/14. Południowy proil zachodniego odcinka wału i fosy (rys. F. Biermann, 
oprac. A. Koperkiewicz)
Fig. 15. Barczewko, community of Barczewo, site II, trench 1/14. Southern section of the western portion of the embankment 
and trench (elaborated  by A. Koperkiewicz, drawn by F. Biermann)

ne potwierdziły, że jest to wczesna forma warowni krzyżac-
kiej. Kształt fosy widoczny na przekroju archeologicznym 
jest uformowany podobnie jak w Barczewku. Miąższość 
nawarstwień fosy jest nieco mniejsza, co wynika z dobre-
go zachowania obiektu, z czytelnym do dziś korytem fosy. 
Chronologię założenia potwierdza identyczny zestaw zna-
lezisk74. Proilowane, V-kształtne rowy charakterystyczne 
były dla wczesnośredniowiecznych założeń obronnych 
zachodniej i środkowej Europy, chociaż obecne były jesz-
cze także w późnym średniowieczu75. Ostatnio w dolnej 
Saksonii odkryto analogicznie kształtowaną fosę tzw. Spitz-
graben o szerokości 11,5 m i głębokości 3 m76. to może 
być kolejna przesłanka, która pozwala przykład Barczewka 
identyikować z zachodnią tradycją wznoszenia obwało-
wań i umocnień. W nawarstwieniach fosy nie odnalezio-
no żadnych śladów szalunków i konstrukcji drewnianych, 
które mogły tam wpaść wraz z jej erozją. Można się jednak 
domyślać, że na koronie wału istniała jakaś forma drewnia-

74  Wysocki i Klęczar 2013: 330-334.
75  Por. Zeune 1999: 227; Schütz 2007: 330; rosmanitz 2009.
76  Brückner 2016: 49.

nego ogrodzenia, płotu lub palisady. W systemie umocnień 
miast Europy Środkowej często występowała kombinacja 
drewnianego szkieletu z nasypem ziemnym77. 

Przy okazji analizy systemu fortyikacji osady Warten-
berg uwagę zwraca wyizolowany budynek na wschodnim 
skraju stanowiska, tuż nad stromizną stoku (ryc. 12). re-
gularna anomalia widoczna jest na echogramie badań 
geofizycznych. Obiekt rozpoznano jedynie powierzch-
niowo, odkrywając i dokumentując zarys warstw stropo-
wych w jednym z wykopów sondażowych. Na tle innych 
przebadanych budynków tutaj zwraca uwagę wyjątkowa 
duża ilość kamienia, zupełnie nieobecnego gdzie indziej. 
Pośród materiału ceramicznego znajdowano stosunko-
wo liczne fragmenty ceramiki przedlokacyjnej, tradycyj-
nej. Przyjęto roboczą hipotezę, że mógł być to element 
najstarszej części założenia, wzniesiony skrajnie daleko 
od wjazdu, w miejscu trudno dostępnym, a przez to ła-
twiejszym do obrony od wschodu. Mógł być to również 
dobry punkt do obserwacji terenowej, z którego ponad 
linią drzew widać rozległą panoramę obszarów nad Wa-

77  Plate 2000: 7n.; Stephan 2010: 234, 2011: 91.
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dągiem. W tej części stanowiska brak jest śladów sztucz-
nych nasypów, które można byłoby identyikować jako 
pozostałość obwałowań. Przy ostrym nachyleniu stoku, 
jedynym zabezpieczeniem mogło być drewniane ogro-
dzenie. Badania wczesnych warowni krzyżackich ziemi 
chełmińskiej potwierdzają, że często obwody fortyiko-
wane były niewielkimi nasypami wzmocnionymi palisa-
dowo-płotową konstrukcją drewnianą. tradycyjnie zało-
żeniom obronnym w państwie krzyżackim przypisywano 
skłonność do monumentalnych i zgeometryzowanych 
kształtów, postrzeganych przez pryzmat późnej kasztelo-
wej architektury murowanej. Formy wczesnych założeń 
obronnych wydają się bardzo zróżnicowane. Często my-
lone bywają z założeniami pruskimi, co wynika ze słabe-
go rozpoznania większości z nich. Niełatwo jest zdeinio-
wać tę architekturę, bo są to czasem rozległe twierdze, 
składające się grodu i podgrodzia (np. Weklice), monu-
mentalne systemy obronne (np. Stary dzierzgoń), bądź 
gródki o niewielkiej powierzchni typu mote (np. Gruta 
lub równina dolna)78. Czasami, jak w przypadku rogóź-
na, torunia czy Pokrzywna, warownie drewniano-ziem-
ne przekształcono w murowane. Na Warmii nie widać 
wielu przykładów wczesnych warowni wieloczłonowych 
i tak monumentalnych, jak np. na Sambii. W wielu przy-
padkach wykorzystywano tam stare założenia obronne, 
wznoszono zamki o owalnej formie na fundamentach 
gródka czy z dawnego grodziska tworzono przedzamcze. 

78  Poliński 2007: 43, 48-49, 56.

W trakcie trwających ostatnio projektów badawczych 
w Obwodzie Kaliningradzkim dostrzeżono, że również 
tam nie wszystkie grodziska „pruskie” są pruskie79. Bar-
czewko, podobnie jak wiele innych tego typu obiektów, 
postrzegane było w literaturze jako pozostałości grodów 
plemiennych, adaptowanych potem przez krzyżaków80. 
dopiero badania archeologiczne (np. Olsztyn, Barcia-
ny, Bezławki i wiele innych) wykluczają taki scenariusz. 
W przypadku Barcian i Bezławek grodziska znajdowały 
się w oddaleniu od zamku, przy czym nadal brak jest 
pewności, czy na pewno osadnictwo pruskie było tam 
głównym żywiołem. tak przynajmniej wynika z badań ob-
warowania nad dajną w Bezławkach, gdzie także istnieje 
podstawa do sądu, że to głównie krzyżackie działania in-
żynieryjne fortyikowały teren81. 

Charakterystyczną cechą wczesnych założeń jest 
drewniana zabudowa o konstrukcji szkieletowej, któ-
ra całkowicie dominuje w Barczewku. Badacze zgodnie 
przyjmują, że ta forma architektury przybyła na obszary 
ziem polskich, południowej strefy Bałtyku i do Prus wraz 
z osadnictwem niemieckim, rozprzestrzeniając się wsku-
tek procesów osadniczych. Zabudowa drewniana miast 

79  roman Shiroukhov, Ziemne piramidy Prusów – wszystko o grodzi-
skach Sambii i nie tylko. Wykład wygłoszony 17.11.2016 r. w Olsztynie 
oraz informacje na temat ostatnio prowadzonych projektów badaw-
czych w Obwodzie Kaliningradzkim. 
80  Klimek 2008: 14.
81  Nowakiewicz 2013.

Ryc. 16. Barczewko, gm. Barcze-
wo, st. II. Żelazny grot bełtu kuszy 
o prawdopodobnej wschodniej lub 
północnej proweniencji (a) oraz 
częściowo nadtopiony na całej po-
wierzchni srebrny brakteat (fot. A. 
Koperkiewicz)
Fig. 16. Barczewko, community 
of Barczewo, site II. Iron head of 
a crossbow bolt of probable eastern 
or northern provenance (a), as well 
as a silver bracteate partly melted 
over its whole surface (photo by A. 
Koperkiewicz)
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jest dominująca w XIII i XIV w.82, a nawet później jest cha-
rakterystyczna dla siedzib urzędników niższej rangi jesz-
cze nawet w XV w.83 Słupowa konstrukcja nośna charak-
teryzuje wczesne budowle obronne ziemi chełmińskiej, 
takie jak np. Pień i Słoszewy84.

Zarówno prace wykopaliskowe, jak i prospekcja po-
wierzchniowa z użyciem detektorów metali przyniosły 
znaleziska setek zabytków, a w tym także militariów. Z tych 
ostatnich największą grupę stanowiły groty bełtów kuszy 
i groty strzał. Niektóre z nich tkwiły jeszcze w belkach 
zwęglonych konstrukcji. W kolekcji kilkudziesięciu zabyt-
ków znajduje się zupełnie nietypowy okaz grotu strza-
ły z trzpieniem i długości 7 cm (ryc. 16a). Składa się on 
z trzech części: graniastej podstawy kolca, seksagonalnej 
tulei i ostrego trzpienia. tego typu okazy znane są od XI 
(być może nawet od IX) wieku85 i znajdują szerokie analo-
gie od Skandynawii na północy po Mandżurię na wscho-
dzie. Obecne są one także na Litwie pośród znalezisk 
z drugiej połowy XIV w86. Groty takie miały traić na ruś 
za pośrednictwem Mongołów (typ 24 wg Medvedeva ?)87. 
Niewykluczone, że jest to jeden z najbardziej namacalnych 
dowodów obecności pod Barczewkiem Kiejstutowej dru-
żyny, dobrze korespondujący ze śladami pożaru, obecnymi 
także na przepalonych monetach (ryc. 16a, b).

82  Nawrolska 2012: 105.
83  Poliński 2013: 168-177.
84  Poliński 2007: 56.
85  Wegraeus 1973: 191-208.
86  rackevičius 2002: 167, ryc. 42 – tu potraktowany jako grot bełtu kuszy.
87  Medvedev 1966: 61, tabl. 30:24. Za uwagi na ten temat dzięku-
jemy dr. Marcinowi Englowi.

Na powierzchni stanowiska groty bełtów kuszy znaj-
dowane były luzem, co nie dziwi w takim stopniu, jak 
znalezisko dźwigni spustowej kuszy i haków naciągo-
wych. tej broni raczej nie gubiono, co ponownie daje 
mocne przesłanki do stwierdzenia obecności śladów bi-
twy. Większość przedmiotów znajdowana była w nawar-
stwieniach piwnic. topór, groty włóczni i strzał czy pugi-
nały nożowe miały charakter uniwersalny. Służyły w życiu 
codziennym88, jak i mogły zarazem stanowić uzbrojenie 
defensywne (ryc. 17). Inne przedmioty pozostałe in situ 

w pogorzelisku, spieczone monety (ryc. 16 b) i naczynia 
(ryc. 18), pług i topór (ryc. 19) w piwnicy, czy szczątki 
dziecka pod zwaloną konstrukcją, świadczą o nagłym 
charakterze zdarzenia. trudno spekulować jak wygląda-
ła obrona miasta i które jej elementy zawiodły. Z całą 
pewnością można jednak zamknąć te rozważania kon-
kluzją, że Barczewko / Alt Wartenburg jest kapsułą czasu 
z początków pierwszego osadnictwa zorganizowanego na 
Warmii (ryc. 20). Stanowisko Stare Miasto w Barczewku 
i jego zrozumienie wpisuje się w nurt badań, w którym 
proces odkrywania i rozumienia następuje dzięki połą-
czeniu metod niedestrukcyjnych - fotografii lotniczej, 
badań geoizycznych i wykopalisk archeologicznych89.

Prace przeprowadzone w latach 2013–2015 przede 
wszystkim potwierdziły prawdę przekazu historycznego 
i pierwszej lokalizacji biskupiej osady Wartenberg. Przy-
czyniły się do zrozumienia różnych aspektów planowania, 

88  Na kościach zwierzęcych z piwnicy domu nr 1 (ob. 16/14) zidenty-
ikowano liczne ślady obróbki rzeźniczej, które można próbować paso-
wać do konkretnego narzędzia (por. Makowiecki 2015), bowiem w tym 
samym obiekcie i kontekście znajdowały się m.in. tasak i puginał.
89  Por. Andrzejewski i Wroniecki red. 2015. 

Ryc. 17. Barczewko, gm. Barczewo, st. II. Wybór żelaznych militariów i ozdobny kluczyk gotycki (fot. M. Pacholec)
Fig. 17. Barczewko, community of Barczewo, site II. Selected iron inds connected with military activities, and a decorative 
Gothic key (photo by M. Pacholec)
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Ryc. 18. Barczewko, 
gm. Barczewo, st. II. Wybór 
ceramiki. Zwracają uwagę 
egzemplarze zdeformo-
wane w wyniku wysokiej 
temperatury (fot. M. Pa-
cholec)
Fig. 18. Barczewko, 
community of Barczewo, 
site II. Selected ceramics. 
Note the examples distor-
ted by exposure to high 
temperatures (photo by 
M. Pacholec)

Ryc. 19. Barczewko, 
gm. Barczewo, st. II. Wybór 
żelaznych narzędzi (fot. 
M. Pacholec)
Fig. 19. Barczewko, 
community of Barczewo, 
site II. Selection of iron 
implements (photo by 
M. Pacholec)
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Ryc. 20. Ilustracja w kodeksie 
prawa, tzw. Zwierciadle Saskim 
(Sachsenspiegel) ukazująca proces 
zakładania wsi ok. 1300 r. (wg: 
Oldenburger Sachsenspiegel)
Fig. 20. Illustration in the legal 
codex known as the Saxon Mirror 
(Sachsenspiegel) showing the set-
tlement of a village ca 1300 (after 
the Oldenburger Sachsenspiegel)

architektury, organizacji i podstaw ekonomicznych wcze-
snego rozwoju miasta. Udokumentowano pozostałości bu-
dynków o funkcji mieszkalnej, gospodarczej i usługowej 

oraz odnaleziono setki artefaktów pochodzących z wąskie-
go przedziału chronologicznego (ok. 1330-1354 r.) i two-
rzących kompletny obraz kultury materialnej tego okresu.
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Felix Biermann, Christofer Herrmann and Arkadiusz Koperkiewicz

The Medieval deserted town of Alt Wartenburg / Barczewko  
with focus on its foriicaion

Summary

Castle and town of Alt Wartenburg (Barczewko, Warmian-Masu-
rian Province) were founded ca 1325 by the bishop of Ermland in 
the province of Galinden, as a military outpost and urban centre 
in the colonisaion of so-called “Great Wilderness”. Nevertheless, 
in 1354 the town was destroyed by Lithuanian Grand-dukes and 
renewed later in a distance of some kilometres (nowadays Barc-
zewo). the place of irst foundaion, a ringfort called Old town at 
the shore of lake Wadąg, remained deserted and preserves the 
relics of a Medieval town in the Prussian lands, exising hardly 
three decades. the site was invesigated interdisciplinary within 

the scope of a Polish-German research project in 2013-2015, 
providing comprehensive insights into the foundaion and struc-
ture of the town, the foriicaion, house building, infrastructure 
as well as the economic and living condiions of the inhabitants. 
this paper gives an overview to the results and discusses them 
in their historical context, with a focus on the town’s foriica-
ion: an earthen rampart probably with wooden construcions, 
a V-shaped ditch and probably wooden towers, too.

   translated by the authors
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