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Potrzeba kompleksowych archeologicznych prospekcji 
podwodnych w akwenach śródlądowych Niżu Europej-
skiego formułowana była wielokrotnie w polskiej literatu-
rze1. Liczne akweny Polski Północnej zostały rozpoznane 
archeologicznie w bardzo nierównomiernym stopniu2. 
do roku 2012 w badaniach archeologicznych praktycznie 
całkowicie pomijane były jeziora Pojezierza Iławskiego. 
dopiero prace prowadzone we współpracy pomiędzy 
Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie i Zakładem Archeologii Pod-
wodnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu, re-
alizowane w ramach kierowanego przez Z. Kobylińskiego 
projektu Narodowego Programu rozwoju Humanistyki 
Katalog grodzisk Warmii i Mazur3, pozwoliły na lokaliza-
cję pierwszych stanowisk podwodnych w tym rejonie4. 
Prospekcje przeprowadzone w 2012 roku realizowane 
były na następujących akwenach: jezioro Jeziorak, jezio-
ro Kocioł, jezior Silm, jezioro Gulbińskie i jezioro dauby5.

Kontynuacją wspomnianych prac były projekty Nie-
destrukcyjne kompleksowe rozpoznanie zasobów arche-
ologicznych dna jezior i strefy brzegowej w wybranych 
akwenach Pojezierza Iławskiego w ramach podwodnego 
AZP (kierownik P. Urbańczyk) oraz Rozpoznanie zasobów 
archeologicznych jezior i strefy brzegowej Pojezierza 
Iławskiego (kierownik A. Pydyn), realizowane w latach 
2013 i 2014 i będące rezultatem współpracy pomiędzy 
Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, warszawskim oddziałem Sto-
warzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Zakła-
dem Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w toruniu. Projekty te były wspierane inansowo 
przez Narodowy Instytut dziedzictwa. realizowane w tym 
czasie prospekcje objęły wybrane rejony następujących 
akwenów: sezon 2013 – jezioro Jeziorak (gm. Iława, gm. 
Zalewo), jezioro Łabędź (gm. Iława), jezioro trupel (gm. 
Kisielice), jezioro Łodygowo (gm. Kisielice), jezioro Mły-
nek (gm. Zalewo), jezioro Bartążek (gm. Morąg), jezioro 

1  Bukowski 1978;  Kola i Wilke 1985; Gackowski 1995.
2  Pydyn 2010; Chudziak, Kazimierczak i Niegowski 2011.
3  Kobyliński 2013: 228.
4  Pydyn 2013; Popek et al. 2013.
5  Pydyn 2013.

ruda Woda (gm. Miłomłyn), jezioro Ilińsk (gm. Miłom-
łyn), jezioro Klasztorne (gm. Gardeja)6; sezon 2014 – je-
zioro Iławskie (długie) (gm. Iława), jezioro drwęckie (gm. 
Ostróda), jeziora Grażymowskie (Grażymowskie i Matecz-
ne) (gm. Prabuty), jezioro Gil Wielki (gm. Miłomłyn)7. 

Jeziora Pojezierza Iławskiego, podobnie jak prawie 
wszystkie znajdujące się w rejonie Niżu Środkowoeuro-
pejskiego, powstały w okresie recesji lądolodu stadiału 
górnego zlodowacenia Wisły. Utworzona w wyniku tego 
zlodowacenia wysoczyzna morenowa położona jest 
średnio na wysokości 110-120 m n.p.m. Elementem cha-
rakterystycznym jej krajobrazu są liczne jeziora o różnej 
wielkości8. Cechą charakterystyczną większości akwenów 
Pojezierza Iławskiego jest ich relatywnie niewielka głębo-
kość, rzadko przekraczająca 10-12 metrów. 

Większość akwenów Pojezierza Iławskiego to typo-
we zbiorniki eutroficzne o ograniczonej głębokość, du-
żej żyzności, ograniczonym natlenieniu i bogatym życiu 
biologicznym. Masowy rozwój glonów jest obok podłoża 
geologicznego jedną z głównych przyczyn ograniczonej 
przejrzystości w większości tych akwenów. Przejrzystość ta 
zmienia się w zależności od pory roku, ale rzadko przekra-
cza 0,5-1 m bezpośrednio pod powierzchnią oraz 20-30 cm 
na głębokości około 1,5 m. Wyjątkiem od przedstawionej 
sytuacji jest jezior Gil Wielki. Jest to akwen stosunkowo 
głęboki, który w najgłębszym miejscu ma 22 m. dzięki 
temu poziom jego eutroizacji jest mniejszy, niż w pozo-
stałych akwenach, a przejrzystość wyraźnie lepsza.

Struktura osadów dennych w badanych akwenach 
jest bardzo różnorodna. W wielu zbiornikach w streie 
brzegowej występuje zwarte gliniasto–iłowo–piaszczyste 
dno o dużej twardości (np. jezioro Mateczne, w rejonie 
wyspy). W wielu akwenach występują typowe produk-
ty procesów eutroicznych, czyli lotne i miękkie osady 
jeziorne, o miąższości czasami przekraczającej 1 m (np. 
jezioro Iławskie). duża miąższość osadów dennych jest 
poważnym ograniczeniem dla prospekcji archeologicznej 
i ogranicza skuteczność prowadzonych prac. Na jeziorze 

6  Urbańczyk i Pydyn (red.) 2013.
7  Pydyn (red.) 2014.
8  Kondracki 1977.
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Gil Wielki w wielu miejscach dno pokryte było zbitą war-
stwą muszli jeziornych.

Brzegi większości akwenów porasta zwarta roślinność, 
głównie w postaci trzciny pospolitej, rzadziej oczeretów 
jeziornych oraz pałki wąsko- i szerokolistnej. duże ob-
szary płytkich jezior o znacznych nawarstwieniach eu-
troicznych pokrywają różne gatunki rdestnic oraz grą-
żeli i grzybieni (lilii wodnych). Zwarta roślinność jeziorna 
w postaci trzcin, jak i rdestnic i grążeli ograniczała dostęp 
do niektórych części płytkich akwenów jeziornych (np. 
jezioro Mateczne)9.

Prospekcje podwodne na Pojezierzu Iławskim reali-
zowane w latach 2013-2014 składały się z kilku etapów: 
• I etap – po kwerendzie archiwalnej wytypowano 

obszary skanowania hydroakustycznego oraz wstęp-
nych podwodnych prospekcji archeologicznych. 
Szczególną uwagę zwrócono na obszary w rejonach 
wysp, półwyspów, przewężeń, wypłyceń oraz inne 
rejony, które ze względu na swoje formę mogły być 
miejscem wzmożonej aktywności minionych spo-
łeczności.

• II etap – sprawdzono anomalie pojawiające się na 
obrazie uzyskanym z sonaru bocznego. Prace prowa-
dzono zarówno bezpośrednio w czasie skanowania 
hydroakustycznego, jak i po jego zakończeniu.

• III etap – na podstawie informacji uzyskanych po za-
stosowaniu metod nieinwazyjnych (echosonda, so-
nar, georadar i proiler denny) oraz zebranych w cza-
sie wcześniejszych prospekcji wytypowano obszary 
o dużym potencjale archeologicznym i poddano je 
ponownym prospekcjom. 

• IV etap – w przypadku niektórych stanowisk, np. 
wypłycenie na jeziorze Gil Wielki i mosty na jezio-
rze Łodygowo przeprowadzono w okresie jesiennym 
dodatkowe prospekcje. Ze stanowiska na jeziorze Gil 
Wielki pobrano również rdzeń niezbędny do wyko-
nania analiz przyrodniczych i środowiskowych10.

Przeprowadzone prospekcje podwodne zmierzały do 
dokumentacji zarówno zabytków ruchomych, jak i nie-
ruchomych zalegających na powierzchni dna. Natomiast 
zebrany z powierzchni materiał archeologiczny, podob-
nie jak w badaniach lądowych AZP, służył określeniu 
przynależności chronologicznej i kulturowej badanego 
obiektu oraz wskazaniu jego zasięgu. Warto przy tym 
zaznaczyć, że część odnalezionych stanowisk podwod-
nych była wykorzystywana wielokrotnie w przeszłości 
i posiada złożoną chronologię. W sezonach badawczych 
2013-2014 w wymienionych powyżej jeziorach zlokali-
zowano 30 punktów AZP11. W poniższym opracowaniu 
przedstawione zostały wstępne wyniki badań z czterech 
najciekawszych stanowisk, z których trzy posiadają zło-
żoną chronologię, potwierdzającą ich wielofazowe wy-
korzystywanie. 

9  Pydyn (red.) 2014.
10  Pydyn (red.) 2014.
11  Urbańczyk i Pydyn (red.) 2014; Pydyn (red.) 2015.

Jezioro Klasztorne (gm. Gardeja)

Zespół osadniczy położony w południowej części jezio-
ra Klasztornego znany jest archeologom przynajmniej 
od lat pięćdziesiątych XX wieku12. Zespół ten składa się 
z dużego półwyspu, na którym znajdują się pozostałości 
nowożytnego klasztoru oraz położonej w pobliżu wyspy, 
na której odnaleziono ślady osadnictwa średniowieczne-
go13. W 1997 roku w pobliżu omawianego zespołu osad-
niczego przeprowadzono pierwsze prospekcje podwod-
ne14. W wyniku tych prac natraiono na niewielką ilość 
materiału ceramicznego pochodzącego zarówno z epoki 
neolitu, jak i średniowiecza. Zlokalizowano również sku-
pisko wbitych w dno pionowych elementów drewnianych 
o niewielkiej średnicy. 

Ponowne prospekcje podwodne realizowane w 2013 
roku pozwoliły na odnalezienie większej liczby drew-
nianych elementów wbitych w dno i na ustalenie ich 
dokładnej lokalizacji (ryc. 1-2). Ustalono, że większość 
z nich posiadała średnicę tylko kilku centymetrów, a usy-
tuowane były nierównomiernie na znacznym obszarze 
zatoki. Pozyskany materiał archeologiczny był bardzo 
zróżnicowany chronologicznie. Jednym z najciekawszych 
zabytków była z rogowa siekiera t-kształtna pochodząca 
z przełomu V i IV tysiąclecia p.n.e. (ryc. 3). daty radio-
węglowe sugerują, że z prawdopodobieństwem 90,8% 
powstała ona pomiędzy latami 4064 i 3964 p.n.e. Sie-
kiery tego typu prawdopodobnie mogły być przejawem 
wpływów tradycji naddunajskich, w tym zwłaszcza wstę-
gowych, na społeczności Niżu Polskiego15. Niemniej były 
one również powszechne w kręgu odziaływania kultury 
Ertebølle16. Znaleziska tego typu znamy między innymi 
ze stanowisk w dudce, Szczepankach (gmina Wydminy) 
i dąbkach (gmina darłowo).

Spośród zabytków średniowiecznych i nowożytnych 
odnalezionych na dnie zatoki południowej jeziora Klasz-
torek należy wymienić obok ceramiki inne przedmioty 
(ryc. 4), w tym dobrze zachowany nóż z dekorowaną ko-
ścianą rękojeścią. Analogiczne przykłady zabytków znane 
są między innymi z średniowiecznego Wrocławia17. Innym 
dobrze zachowanym zabytkiem metalowym jest trójkąt-
na kłódka. Z funkcjonującym na półwyspie klasztorem 
powiązane mogą być znaleziska kali ceramicznych.

różnorodność chronologiczna odnalezionych zabyt-
ków pozwala przypuszczać, że rejon zatoki był eksploato-
wany w różnych okresach. Biorąc pod uwagę średnicę ele-
mentów drewnianych, ich rozmieszczenie oraz głębokość 
akwenu wydaje się mało prawdopodobne aby znajdowała 
się tutaj przeprawa mostowa lub tzw. osiedle nawodne, 
jak było to interpretowane po pierwszych badaniach z lat 

12  Kofel, Popek i Pydyn 2014.
13  Bojarski 1997.
14  Niegowski 1997.
15  Bigos 2014.
16  Sznajdrowska 2012.
17  Jaworski 2012: 182-184.
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Ryc. 1. Widok na zatokę 
jeziora Klasztornego, w której 
natraiono na drewniane ele-
menty konstrukcyjne i zabytki 
archeologiczne (fot. A. Pydyn)
Fig. 1. A view on a bay of 
the Lake Klasztorne. In this 
area wooden constructions 
and archaeological inds were 
discovered (photo by A. Py-
dyn)

Ryc. 2. Lokalizacja za-
bytków archeologicznych 
i elementów drewnianych 
odnalezionych w roku 2013 
w południowej zatoce jeziora 
Klasztornego (oprac. P. Sten-
cel)
Fig. 2. Location of archa-
eological inds and wooden 
elements discovered in 2013, 
in southern bay of the Lake 
Klasztorne (elaborated by 
P. Stencel) 

Ryc. 3. Neolityczna siekiera T-kształtna z jeziora Klasztornego 
(rys. B. Lachowicz). 
Fig. 3. A Neolithic T-shape axe from the Lake Klasztorne (drawn 
by B. Lachowicz)
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Ryc. 4. Przykłady zabytków średnio-
wiecznych i nowożytnych z jeziora Klasz-
tornego: a – nr inw. W-KL-Z-Z91; b – nr 
inw. W-KL-Z-Z5/1; c – nr inw. W-KL-Z-Z50/1 
(oprac. D. Kofel).
Fig. 4. Examples of the Medieval and 
Post-Medieval inds from the Lake Klasz-
torne: a – inv. no. W-KL-Z-Z91; b – inv. no. 
W-KL-Z-Z5/1; c – inv. no. W-KL-Z-Z50/1 
(elaborated by D. Kofel)

a

b

c

dziewięćdziesiątych XX wieku18. Natomiast uwzględniając 
prawdopodobne połączenie zatoki z sąsiednim zbiorni-
kiem wodnym, należy przypuszczać, że odnalezione za-
bytki i elementy drewniane są pozostałością cyklicznej 
działalności rybackiej. Miejsce to musiało być na tyle 
sprzyjające pozyskiwaniu ryb, że odmienne społeczności 
eksploatowały je od neolitu po czasy nowożytne.

Przesmyk pomiędzy Jeziorakiem  
a jeziorem Płaskie (gm. Zalewo)

Obszarem wyjątkowo ciekawym pod względem arche-
ologicznym, a zlokalizowanym w trakcie prospekcji pod-
wodnych na jeziorze Jeziorak w roku 2013 jest rejon 
przesmyku na jezioro Płaskie19 (ryc. 5). W bezpośrednim 
sąsiedztwie połączenia tych dwóch akwenów nie są zna-
ne ważniejsze stanowiska lądowe, natomiast prowadził 
tędy szlak komunikacyjny pomiędzy Iławą i Zalewem, 
który funkcjonował jeszcze przed II wojną światową. Po-
czątki tego szlaku muszą sięgać wczesnego średniowie-
cza lub czasów jeszcze wcześniejszych. Pozostałościami 
po średniowiecznych szlakach okazały się relikty dwóch 

18  Niegowski 1997.
19  Urbańczyk i Pydyn (red.) 2013; Kofel, Popek i Pydyn 2014.

przepraw mostowych, biegnących równolegle do siebie, 
oddalonych o około 100 m (ryc. 6). Przebieg pierwszej 
przeprawy (tzw. wschodniej) praktycznie pokrywał się 
z trasą promu, jaki tu pływał w okresie międzywojen-
nym. W rejonie mostu odnaleziono belki jarzmowe i inne 
elementy konstrukcyjne. Przeprawa miała około 150 m 
długości i 3-4 metry szerokości, składały się na nią dwa 
rzędy pali. Całość wykonana była z drewna dębowego. 
12 m od osi przeprawy odnaleziono łódź jednopienną od 
długości 3,9 m i szerokości około 0,5 m (ryc. 7). Jednostka 
posiadała dwie grodzie oraz ślady naprawy burty w po-
staci niewielkiej deski przymocowanej do łodzi kołkami. 
Pod względem konstrukcyjnym jednostka nawiązuje do 
innych znanych wczesnośredniowiecznych łodzi jedno-
piennych20.

Analizy dendrochronologiczne wykonane dla prób 
pobranych z tzw. mostu wschodniego sugerują, że prze-
prawa ta w swojej zasadniczej części została zbudowana 
z drewna ściętego w latach 1055-1057, a naprawiana 
była drewnem ściętym w latach 1061-1062. datowanie 
łodzi jednopiennej okazało się bardziej złożone. Próby 
ustalenia dat dendrochronologicznych, jak i radiowę-
glowych dla tej jednostki nie powiodły się. Udało się 
natomiast ustalić szerokie datowanie dla naprawy tej ło-

20  Ossowski 1999.
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Ryc. 5. Połączenie jeziora 
Jeziorak z jeziorem Płaskim 
(fot. A. Pydyn)
Fig. 5. A pass between the 
lakes Jeziorak and Płaskie 
(photo by A. Pydyn) 

Ryc. 6. Obszar prospekcji 
na przesmyku Jeziorak i je-
zioro Płaskie z zaznaczonym 
przebiegiem przepraw mo-
stowych, palami, zabytkami 
i łodzią jednopienną (oprac. 
P. Stencel)
Fig. 6. The area of archa-
eological survey on the pass 
between lakes Jeziorak and 
Płaskie. Archaeological arte-
facts, bridges and a dugout 
are marked (elaborated by 
P. Stencel)

Ryc. 7. Łódź jednopienna 
odnaleziona pomiędzy je-
ziorem Jeziorak a jeziorem 
Płaskie (rys. D. Kofel i W. Tro-
janowski)
Fig. 7. A dugout discovered 
between  the lakes Jeziorak 
and Płaskie (drawn by D. Kofel 
and W. Trojanowski)
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Ryc. 8. Plan mostu wschodniego (a) i zachodniego (b) na połączeniu jezior Jeziorak i Płaskie. Na planie przedstawiono roz-
mieszczenie elementów konstrukcyjnych i zabytków (oprac. P. Stencel)
Fig. 8. A plan of the eastern (a) and the western (b) bridges located between the lakes Jeziorak and Płaskie. On the plan a di-
stribution of wooden constructions elements and archaeological artefacts is presented (elaborated by P. Stencel)

a b

Ryc. 9. Siekiery wykonane z poroża z epoki brązu odnalezione na południowy-zachód od półwyspu Bukowiec: a – nr inw. W-JE-
-PPC-Z1/1; b – nr nw. W-JE-PPC-Z5/1 (rys. B. Lachowicz).
Fig. 9. The Bronze Age antler axes discovered south-west of the Bukowiec Peninsula: a – inv. no. W-JE-PPC-Z1/1; b – inv. no. 
W-JE-PPC-Z5/1 (drawn by B. Lachowicz) 

a b



85GrOdZISKA WArMII I MAZUr 2 • Nowe badania i interpretacje

Wyniki archeologicznych prospekcji podwodnych w jeziorach Pojezierza Iławskiego

dzi. Kołki, którymi mocowano deskę naprawczą, zostały 
wykonane z drewna pochodzącego z prawdopodobień-
stwem 95,4% z okresu pomiędzy 772 a 967. Jednak naj-
bardziej prawdopodobne wydaje się, że naprawy doko-
nano pod koniec VIII lub w IX wieku (ryc. 8). 

Kolejna przeprawa została wzniesiona około 100 m na 
zachód od omawianej powyżej. Niestety pozyskane próby 
drewna zawierały zbyt małą liczbę słoi przyrostu rocznego, 
co uniemożliwiło wykonanie datowań dendrochronolo-
gicznych. Natomiast dwie próby radiowęglowe potwier-
dziły taki sam przedział czasowy. Z prawdopodobień-
stwem 95,5% most powstał w okresie pomiędzy rokiem 
775 a 969. Jest więc wyraźnie młodszy od wschodniej 
przeprawy mostowej. Najciekawszymi zabytkami odnale-
zionymi w rejonie mostu zachodniego były średniowiecz-
ne zabytki żelazne w postaci siekiery oraz grotu włóczni. 

Północny przyczółek mostu zachodniego znajdował się 
w rozległym obszarze występowania materiału pradzie-
jowego. Odnaleziono tu fragmenty ceramiki z wczesnej 
epoki brązu oraz związane z kulturą kurhanów zachodnio-
bałtyjskich z wczesnej epoki żelaza. Natraiono również na  
dwie siekiery rogowe (ryc. 9), z których jedna została wy-
datowana radiowęglowo z prawdopodobieństwem 95,4% 
na okres pomiędzy 1421-1267 p.n.e. rejon połączenia je-
ziora Jeziorak i jeziora Płaskie jest wyjątkowo interesujący 
archeologicznie. Szeroka strefa litoralna na południowy-
-zachód od półwyspu Bukowiec było miejscem aktywno-
ści lokalnej społeczności od epoki brązu po nowożytność. 

Jezioro Łodygowo (gm. Kisielice)

Jednym z najbardziej interesujących obiektów archeolo-
gicznych odnalezionych w trakcie prospekcji podwodnych 
w rejonie Warmii są przeprawy mostowe na wyspę Kur-
hany na jeziorze Łodygowo21. Sama wyspa Kurhany była 
przedmiotem zainteresowań już XIX-wiecznych badaczy 
pruskich. W 1882 roku S.S. Schultze przeprowadził wstęp-
ne badania, jednak dopiero prace realizowane w 1892 
roku przez H. Conwenza przy znaczącym współudziale 
A. rehberga miały charakter wykopaliskowy22. do dal-
szego rozpoznania charakteru osadnictwa na wyspie 
Kurhany i sąsiedniej wyspie dużej przyczyniły się bada-
nia J. Michalskiego z lat 1984 i 1985. Sugerował on, że 
na obydwóch wyspach można wyróżnić dwa horyzonty 
osadnicze. Pierwszy z nich pochodzi z wczesnej epoki 
żelaza i nawiązuje do kultury kurhanów zachodniobałtyj-
skich, a drugi to wyraźne ślady osadnictwa wczesnośre-
dniowiecznego i średniowiecznego23. Osady na obydwu 
wyspach miały charakter obronny. Najnowsze badania 
na wyspach jeziora Łodygowo realizował w latach 2013 
i 2014 zespół Z. Kobylińskiego, w ramach projektu Kata-
log grodzisk Warmii i Mazur. 

21  Urbańczyk i Pydyn (red.) 2013; Pydyn 2016.
22  Conwenz 1905.
23  Michalski 1984, 1985.

W XIX wieku dokonano korekty poziomu wody w jezio-
rze Łodygowo. W wyniku tej korekty zauważono, że poło-
żona centralnie wyspa Kurhany musiała być w przeszłości 
połączona przeprawami mostowymi z przeciwległymi 
brzegami. Pierwszą dokumentację pozostałości tych kon-
strukcji wykonał w roku 1892 Alexander rehberg. Cennym 
uzupełnieniem tej dokumentacji rysunkowej są zdjęcia 
wykonane w roku 1909 przez rudolfa Hermanna (ryc. 10). 
Najpowszechniej dostępnym podsumowaniem tego wcze-
snego etapu dokumentacji przepraw mostowych w Łody-
gowie jest publikacja W. La Baume’a z 1938 roku. Autor 
przedstawia w niej nie tylko wyniki własnych badań, ale 
wykorzystuje również wcześniejszą dokumentację24. 

do kolejnych prób inwentaryzacji przepraw mosto-
wych w Łodygowie miało dojść w 1996 roku, niestety 
ich wyniki zostały opublikowane dopiero w 2013 roku25. 
Kompleksowe prace dokumentacyjne na przeprawach 
mostowych w jeziorze Łodygowe przeprowadzono w roku 
2013 w ramach projektu kierowanego przez P. Urbań-
czyka z Instytutu Archeologii UKSW. realizowane wtedy 
prace podzielono na kilka etapów. Przeprowadzono trzy 
prospekcje, które można uznać za kolejne przejścia AZP. 
Prace te uzupełniono badaniami nieinwazyjnymi: skano-
waniem sonarem bocznym i echosondom oraz georada-
rem i proilerem dennym. W wyniku prac zlokalizowano 
i dokładnie namierzono pozostałości dwóch mostów, 
ustalono ich przebieg i z wykorzystaniem urządzenia GPS 
rtK namierzono pojedyncze pale. Pozyskano również licz-
ny materiał archeologiczny w postaci ceramiki i przedmio-
tów metalowych oraz liczne zwierzęce szczątki kostne26. 

Najstarsza dokumentacja mostu biegnącego od wy-
spy Kurhany w kierunku majątku Łodygowo (niem. Klein 
Ludwigsdorf) wskazuje, że pod koniec XIX wieku na jego 
konstrukcję składało się jeszcze około 500 pali pionowych 
lub ukośnych. W roku 2013 udało się zadokumentować 
już tylko 150 pali. Obecne badania potwierdziły, że oma-
wiana konstrukcja miała ponad 250 m długości oraz około 
3,8 m szerokości27. Archiwalne informacje na temat prze-
prawy mostowej biegnącej z wyspy Kurhany dokładnie 
w kierunku wschodnim są jeszcze mniej precyzyjne. Miała 
ona mieć około 100 m długości i 10 m szerokości28. Pro-
spekcje podwodne z 2013 roku wykazały, że omawiana 
przeprawa była tylko nieznacznie krótsza od przedstawio-
nej wcześniej i miała ponad 200 m długości, natomiast 
jej szerokość wynosiła pomiędzy 5 a 5,5 metra (ryc. 11). 

Analizy dendrochronologiczne drewnianych elemen-
tów konstrukcyjnych obydwóch przepraw, przeprowa-
dzone przez t. Ważnego, pozwoliły na dokładniejszą ich 
interpretację29. W świetle uzyskanych wyników można 
stwierdzić, że most pierwszy, biegnący od wyspy Kur-

24  La Baume 1938.
25  Kazimierczak et al. 2013.
26  Pydyn 2016.
27  Pydyn 2016.
28  La Baume 1938.
29  Ważny 2013a, 2013b.
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Ryc. 10. Archiwalne zdjęcia 
mostu biegnącego od wyspy 
Kurhany w kierunku mająt-
ku w Łodygowie, wykonane 
w 1909 przez R. Hermanna (La 
Baume 1938). 
Fig. 10. Archival photos of 
the Medieval bridge that run 
between the Island Kurhany 
and the estate at Łodygowo 
(made in 1909 by R. Hermann, 
according to La Baume 1938) 

hany w kierunku majątku Łodygowo, został zbudowany 
lub w znacznym stopniu przebudowany z drewna dę-
bów ściętych zimą pomiędzy rokiem 1333-1334 rokiem. 
Niemniej, inne daty dendrochronologiczne wskazują, 
że konstrukcja przeprawy rozpoczęła się już w drugiej 
połowie XIII wieku. Z mostu biegnącego od wyspy Kur-
hany w kierunku wschodnim pobrano kilkanaście prób, 
niestety tylko cztery z nich nadawały się do datowania. 
Sugerują one, że most w znaczącej części powstał w XII 
wieku, a dokładnie pomiędzy rokiem 1137 a 113830. Ko-
lejna próba potwierdza jednak, że przeprawa była w uży-
ciu przynajmniej do połowy XIV wieku31.

Przeprawy wzniesiono prawdopodobnie przy zastoso-
waniu odmiennych technik. Mimo to, przynajmniej czę-
ściowo, opisywane obiekty funkcjonowały w tym samym 
czasie. Z wykonanej w 2013 roku dokładnej dokumenta-
cji rysunkowej wynika, że obydwie przeprawy posiadały 
wspólny przyczółek, który był zlokalizowany w bezpośred-
nim sąsiedztwie jedynej bramy prowadzącej do założenia 
obronnego na wyspie Kurhany32. Przeprawa mostowa nr 
2, prowadząca w kierunku wschodnim, była ściśle zinte-
growana z rozwojem średniowiecznych systemów obron-
nych na wyspie. Natomiast most nr 1 był prawdopodobnie 

30  Ważny 2013a.
31  Ważny 2013a.
32  Pydyn 2016.

nieco młodszy i został dodany do wcześniejszych założeń 
architektoniczno-przestrzennych. Wspólny przyczółek dla 
dwóch mostów jest założeniem unikatowym, nie znanym 
z innych przepraw zachodniej Słowiańszczyzny i Prus.

Przeprowadzone prospekcje podwodne pozwoliły na 
odnalezienie znacznej ilości materiału archeologicznego 
i archeozoologicznego w rejonie omawianego przyczół-
ka mostowego. Analiza zwierzęcych szczątków kostnych 
(436 fragmenty) dostarczyła bardzo interesujących wy-
ników33. Biorąc pod uwagę chronologię stanowiska bar-
dzo zaskakujący wydaje się wynoszący ponad 47% udział 
szczątków zwierząt dzikich w analizowanym materiale. 
Należały one do dziewięciu gatunków łownych: żubra, 
tura, jelenia, łosia, sarny, dzika,  niedźwiedzia, bobra 
i innych zwierząt drapieżnych (prawdopodobnie wydry). 
Wśród szczątków zwierząt hodowlanych (prawie 53% ca-
łego analizowanego materiału) dominowały pozostałości 
bydła (ponad 53% szczątków zwierząt hodowlanych), ale 
występowały również pozostałości kostne świni, konia 
i małych przeżuwaczy. Znaczna część analizowanego ma-
teriału posiadała ślady zabiegów rzeźniczych. Podsumo-
wując, należy zaznaczyć, że skala wykorzystania zwierząt 
dzikich, a zwłaszcza dużych przeżuwaczy, przez mieszkań-
ców założenia obronnego na wyspie Kurhany jest niespo-

33  Gręzak 2014.
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Ryc. 11. Przebieg mostów łączących wyspę Kurhany z przeciwległymi brzegami jeziora Łodygowo, na podstawie prac wyko-
nanych przez Zakład Archeologii Podwodnej, UMK w 2013 roku (rys. P. Stencel)
Fig. 11. Location of two bridges that connected the Island Kurhany with the lake shores. The plan is based on the work con-
ducted in 2013 by the Department of Underwater Archaeology from UMK (drawn by P. Stencel)

Ryc. 12. Przykłady zabytków ceramicznych z rejonu przyczółku mostowego na wyspie Kurhany (rys. M. Siwczak i M. Dzięgie-
lewska).
Fig. 12. Examples of pottery discovered in the area of bridges near the Island Kurhany (drawn by M. Siwczak and M. Dzięgie-
lewska)
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tykana na tle innych stanowisk z tego okresu, znanych 
z terenu ziem polskich34.

Odnaleziony w trakcie prospekcji materiał archeolo-
giczny reprezentuje głównie ceramika (ryc. 12) oraz liczne 
zabytki metalowe. Ich chronologia jest zbliżona do chro-
nologii przepraw mostowych i obejmuje okres od począt-
ku XII wieku do połowy XIV wieku. Jest prawdopodobne, 
że część pozyskanego materiału ceramicznego mogła po-
chodzić nawet z XI wieku. Całość zbioru wymaga szczegó-
łowej analizy, ale wydaje się, że reprezentuje on materiał 
bardziej charakterystyczny dla obszarów słowiańskich niż 
pruskich35. Zabytki metalowe reprezentowane są przez 
różnorodną kategorię przedmiotów. Zaliczyć do nich 
można powszechnie spotykane na stanowiskach średnio-
wiecznych gwoździe i okucia, ale również militaria w po-
staci grotów oraz wędzidła, ostrogi, podkowy, jak również 
części pasa – sprzączki, przewleczki i sierpy36. 

Kompleks osadniczy w rejonie jeziora Łodygowo jest 
wyjątkowo interesujący. Założenie obronne na wyspie 
Kurhany wraz z omawianymi przeprawami mostowymi 
są unikatowe na terenie Słowiańszczyzny Zachodniej i ob-
szarach pruskich. Stosunkowo nieduża wyspa, o średnicy 
mniejszej niż 80 m, była prawie przez cztery stulecia waż-
nym ośrodkiem władzy politycznej lub symboliczno-re-
ligijnej. duże założenia konstrukcyjne, w postaci dwóch 
mostów o długości ponad 200 m, wymagały wysoce zor-
ganizowanej władzy i to w okresie szybko rozwijającego 
się państwa zakonnego37.

Jezioro Gil Wielki (gm. Miłomłyn)

W sezonie badawczym 2014 w ramach prospekcji pod-
wodnych udało się zlokalizować wyjątkowo interesujące 
stanowisko pradziejowe położone w północnej zatoce je-
ziora Gil Wielki38. Już w latach 1980. w sąsiedztwie miej-
scowości Ostrów Wielki, w wodach omawianego akwenu, 
odnaleziono dwa harpuny rogowe pochodzące prawdo-
podobnie z epoki kamienia. W latach 1990., w miejscu 
odnalezienia tych zabytków, krótkich prospekcji podwod-
nych dokonał Zakład Archeologii Podwodnej Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika. Prace, którymi kierował dr Woj-
ciech Szulta, nie dostarczyły jednak kolejnych zabytków. 

Prospekcje podwodne realizowane w 2014 roku mia-
ły miejsce w różnych częściach akwenu, co miało wpływ 
na specyikę realizowanych prac. W południowej części 
jeziora zachodnie brzegi opadały stosunkowo stromo, co 
powodowało zmniejszenie szerokości strefy przybrzeżnej. 
Natomiast wzdłuż prawie całego wschodniego brzegu (za-
równo na południu, jak i północy akwenu) występowały 
liczne rozległe wypłycenia, których dokładna prospekcja 

34  Gręzak 2013.
35  Pydyn 2016.
36  Maciejewski 2015. 
37  Pydyn 2016.
38  Pydyn (red.) 2015.

wymaga ponownych badań. Właśnie w rejonie tych wypły-
ceń w latach 1980. natraiono na dwa harpuny kościane. 

W północno-wschodniej części omawianego jeziora 
natraiono na zaskakująco rozlegle wypłycenie, znajdujące 
się w centralnej części dużej zatoki (ryc. 13-14). Złożoność 
ukształtowania dna w tym rejonie potwierdziły skanowa-
nia echosondą i sonarem. W trakcie prospekcji w rejonie 
wspomnianego wypłycenia, jak i sąsiedniego półwyspu 
znajdującego się po wschodniej części zatoki, natraiono na 
pradziejowy materiał ceramiczny (ryc. 15). Na północ od 
tego obszaru, w streie brzegowej wyspy odnaleziono cię-
żarek rybacki z późnego średniowiecza lub nowożytności39.

Analiza wyników skanowania echosondą i sonarem 
oraz studia nad materiałem archeologicznym pozyskanym 
w trakcie prospekcji, pozwoliły wytypować północną zato-
kę jeziora Gil Wielki do ponownych badań podwodnych. 
drugi etap tych prospekcji objął całą strefę przybrzeżną 
omawianej zatoki oraz centralne wypłycenie. Wyjątkowo 
interesujące okazało się wspomniane wypłycenie, na któ-
rym odnaleziono między innymi ceramikę związaną z kul-
turą ceramiki sznurowej. W badanym rejonie wyznaczono 
pasy badawcze, których powierzchnia była przeszukiwana 
z centymetrową dokładnością. W rezultacie prac pozy-
skano liczny materiał archeologiczny, na który składały 
się głównie fragmenty naczyń ceramicznych i kości zwie-
rzęce. W omawianym materiale bardzo znaczącą grupę 
stanowiły zabytki związane z późnym neolitem i wczesną 
epoką brązu. Występowała też ceramika, która może być 
łączona z kulturą kurhanów zachodniobałtyjskich40. 

Nieinwazyjny charakter prospekcji utrudniał pozyska-
nie dalszych informacji na temat odkrytego stanowiska. 
Niemniej skanowania hydroakustyczne i georadarem 
potwierdzają występowanie licznych anomalii w rejonie 
omawianego wypłycenia (ryc. 16-17).

dla pozyskanego w trakcie badań materiału próbowa-
no wykonać datowania radiowęglowe. Niestety wszystkie 
wytypowane szczątki kostne posiadły zbyt małą ilość ko-
lagenu, aby umożliwić tego typu datowanie. Otrzymano 
natomiast daty z osadów znajdujących się po wewnętrz-
nej stronie naczyń ceramicznych. Uzyskana chronologia 
jest bardzo szeroka. Najstarsza data pochodzi z połowy 
czwartego tysiąclecia p.n.e., a najmłodsze z połowy dru-
giego tysiąclecia p.n.e. Analizy archeozoologiczne suge-
rują, że 60% zwierzęcych szczątków kostnych pochodzi 
od zwierząt dzikich, a 40% od udomowionych41. Wszystko 
to sugeruje, że mamy do czynienia z wielofazowym przy-
brzeżnym stanowiskiem pradziejowym, którego ważną 
fazę stanowi horyzont ceramiki sznurowej. Należy tutaj 
zaznaczyć, że osiedla ceramiki sznurowej są praktycznie 
nieznane na terenie ziem polskich, stanowią one jedno-
cześnie ważny horyzont alpejskich osiedli palaitowych.

39  Pydyn (red.) 2015.
40  Pydyn (red.) 2014.
41  Gręzak 2014.
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Ryc. 13. Wypłycenie 
w północnej zatoce jeziora 
Gil Wielki, w rejonie którego 
znaleziono stanowisko arche-
ologiczne (fot. A. Pydyn)
Fig. 13. A shallow area in 
the northern bay of the Lake 
Gil Wielki. The place where an 
archaeological site was disco-
vered (photo by A. Pydyn)

Ryc. 14. Dokłada batyme-
tria centralnej części zatoki 
w północno-wschodniej czę-
ści jeziora Gil Wielki (oprac. 
P. Stencel)
Fig. 14. A precise bathym-
etry of the central part of the 
north-eastern region of the 
Lake Gil Wielki (elaborated by 
P. Stencel)

Ryc. 15. Przykłady cerami-
ki pradziejowej z wypłycenia 
w zatoce północnej na jezio-
rze Gil Wielki (rys. B. Lecho-
wicz i R. Mieszek)
Fig. 16. Examples of the 
prehistoric pottery discove-
red in the northern bay of 
the Lake Gil Wielki (drawn by 
B. Lechowicz and R. Mieszek)
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*

Prospekcje podwodne realizowane w sezonach 2013-
2014 na Pojezierzu Iławskim pozwoliły na odnalezienie 
szeregu wcześniej nieznanych stanowisk, co w połącze-
niu z wynikami prac realizowanych w roku 2012 ukazuje 

potencjał badawczy akwenów znajdujących się w tym re-
gionie. Należy jednocześnie zaznaczyć, że odnajdywane 
stanowiska pełniły odmienną funkcję i posiadają bardzo 
różnorodną chronologię. Potwierdza to potrzebę dal-
szych badań podwodnych w akwenach Pojezierza Iław-
skiego, jak i w innych regionach kraju. 

Ryc. 16. Mozaika sonarowa 
dla stanowisk archeologicz-
nych w północnej zatoce 
jeziora Gil Wielki (oprac. 
P. Stencel)
Fig. 16. A sonar mosaic for 
the site in the northern bay of 
the Lake Gil Wielki (elabora-
ted by P. Stencel) 

Ryc. 17. Anomalie uzy-
skane w trakcie badań geo-
radarowych w północnej za-
toce jeziora Gil Wielki (oprac. 
P. Stencel)
Fig. 17. Georadar anoma-
lies from the northern bay of 
the Lake Gil Wielki (elabora-
ted by P. Stencel)
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Andrzej Pydyn

Results of underwater archaeological surveys  
in lakes of the Iława Lake District in 2013-2014

Summary

In 2013-2014 a number of lakes in the Iława Lake district were 
archaeologically surveyed. Lakes in this region are usually shal-
low and have very limited visibility. Surveys carried by divers were 
preceded by archive studies, bathymetric (sonar) surveys, ground-
penetraing radar and sub botom proiler surveys. Majority of 
work concentrated in the litoral zone near peninsulas, islands and 
shallows. As a result of the work 30 new potenial archaeological 
sites were discovered. Four out of them is discussed in this paper. 

In the southern bay of the Lake Klasztorne t-shape axe 
from 5-4 millennium BC was found, together with a number 
of prehistoric, Medieval and post-Medieval artefacts and some 
wooden structures. the area of the bay was used in diferent 
chronological period to catch ish. 

Another site with complex chronology was discovered be-
tween lakes Jeziorak and Płaskie. Antler exes and Prehistoric 

pottery was found there, near the southern end of the Bu-
kowiec Peninsula. Also there wooden remains of two Early Me-
dieval bridges were discovered. Similar chronology has a well 
preserved dugout found near one of the bridge.

Another two Medieval bridges were located in the water 
of the Lake Łodygowo. this two bridges connected a strong-
hold on a small island with opposite shorelines. Near the island 
a large number of the Medieval artefacts were discovered. 

In the northern part of the Lake Gil Wielki, in a large shal-
low remains of Prehistoric setlement of complex chronology 
were found. A very important phase of this setlement can be 
associated with populaion of the so-called Corded Ware Cul-
ture. 

       

 translated by the author





Noty o autorach

ArchAeologicA
HEREDITAS 7

387-388

Felix Biermann – dr hab., archeolog, docent Instytutu 
Historii Uniwersytetu w Greifswaldzie 

Maciej J. Bojanowski – dr hab., petrograf i geochemik, 
profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Geologicznych 
Polskiej Akademii Nauk

Urszula Czarniecka - dr, petrograf, adiunkt w Instytucie 
Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Marcin Engel – dr, archeolog, kustosz w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Arkadiusz Gąsiński – dr, mineralog, adiunkt na Wydziale 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Paulina Gątarek - mgr inż. chemik, doktorantka w Insty-
tucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej na Wydziale Chemicz-
nym Politechniki Łódzkiej

Christofer Herrmann - prof. dr hab., historyk sztuki, wy-
kładowca Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdań-
skiego

Petras Jokubauskas – mgr, petrograf i mineralog, asy-
stent na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskie-
go

Joanna Kałużna-Czaplińska – dr hab. inż, chemik, profe-
sor Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Łódzkiej

Robert Klimek - mgr, politolog, Ośrodek Badań Nauko-
wych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Urszula Kobylińska – mgr, archeolog, emerytowany pra-
cownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie

Zbigniew Kobyliński – prof. dr hab., archeolog i zabytko-
znawca, teoretyk zarządzania dziedzictwem kulturowym, 
profesor zw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, Instytut Archeologii

Arkadiusz Koperkiewicz – dr, archeolog, adiunkt w In-
stytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Łukasz Kruszewski – dr, mineralog, adiunkt w Instytucie 
Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Maria Lityńska-Zając – dr hab., archeobotanik, profesor 
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie

Magdalena Moskal-del Hoyo – dr, archeolog, archeobo-
tanik, adiunkt w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Pol-
skiej Akademii Nauk w Krakowie

Jerzy Nitychoruk – prof. dr hab., geolog, profesor zw. 
Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, Wydział 
Nauk Ekonomicznych i technicznych, Zakład Budownic-
twa

Andrzej Pydyn – dr hab., archeolog, adiunkt w Instytucie 
Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu

Kamil Rabiega – mgr, archeolog, doktorant w Instytucie 
Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie

Jacek Radkowski – mgr, archeolog, absolwent Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Angelina Rosiak - mgr inż. chemik, doktorantka w Insty-
tucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej na Wydziale Chemicz-
nym Politechniki Łódzkiej

Magdalena Rutyna – mgr, archeolog, doktorantka w In-
stytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie

Cezary Sobczak - mgr, archeolog, adiunkt w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Tomasz Stępnik – dr, archeolog, Pracownia Archeologicz-
na Uni-Art w Poznaniu



388

Noty o autorach

ARcHAEoloGIcA HErEdItAS • 7

Dariusz Wach – dokumentalista w Instytucie Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie

Fabian Welc – dr, archeolog i geoarcheolog, adiunkt w In-
stytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie

Jacek Wysocki – dr, archeolog, adiunkt w Instytucie Ar-
cheologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie

Katarzyna Zeman-Wiśniewska - dr, archeolog, adiunkt 
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie

Magdalena Żurek - dr, archeolog i historyk sztuki, ad-
iunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


