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Z dotychczasowych badań wiemy, że w okresie wczesno-
plemiennym zasiedlone zostały jedynie niewielkie enkla-
wy ziemi lubawskiej, które ograniczały się do osadnic-
twa otwartego, słabo jeszcze rozpoznanego w tej streie. 
Najwcześniejsze założenia warowne tego obszaru mo-
żemy odnotować dopiero na przełomie X i XI wieku, co 
należy wiązać ze wzrostem demograicznym (szczególnie 
w XI wieku) i znacznym rozprzestrzenieniem się osiedli 
w sąsiedniej streie chełmińsko-dobrzyńskiej1 oraz w re-
jonie środkowej Drwęcy2. Proces ten poprzedzony zo-
stał rozpadem „naddrwęckiej” wspólnoty plemiennej 
i upadkiem ośrodka grodowego w Gronowie (koniec 
VIII wieku) oraz Żmijewku na Pojezierzu Brodnickim. 
Następstwem tego była migracja okolicznej ludności 
na zachód od Lutryny (Małej Osy), a także migracja czę-
ści ludności z północnych połaci Mazowsza na obszar 
południowej części ziemi lubawskiej3. Dynamicznie roz-
wijające się strefy zasiedlenia na zachód od środkowej 
Drwęcy dały impuls ekspansji osadniczej w kierunku 
północnym, na obszary Garbu Lubawskiego. Wymusza-
ło to jednocześnie budowę grodów na tzw. surowym 
korzeniu i przyłączaniu nowych terenów dotąd nieek-
sploatowanych w większym zakresie, jak na przykład 
ziemi lubawskiej. W wyniku analizy rozplanowania XI-
-XII-wiecznych ośrodków tej strefy stwierdzono, że 
wiele warowni (Nick, Trzcin, Nowe Grodziczno, Nowy 
Dwór Braiański, Świniarc (Zwiniarz), Gutowo, Tarczyny) 
występowało w układzie liniowym, zbliżonym do ośrod-
ków „typu transportowego”, pełniąc jednocześnie rolę 
centrów osadniczych4. Większość tych ośrodków zosta-
ła wzniesiona na obszarach słabo zaludnionych, z reguły 
na obrzeżach dotychczasowych wspólnot plemiennych. 
Zaludnienie nowych terenów odbywało się kosztem 
systematycznej redukcji obszarów zalesionych, których 
powierzchnia zmniejszona została w tym czasie do około 
50-60%5 (ryc. 1). 

1 Chudziak 1999a: 138-139.
2 Grążawski 1999: 18-19.
3 Chudziak 1999b: ryc. 3.
4 Chudziak 1999a: 145.
5 Badania palinologiczne w Grążawach i Świniarcu (Zwiniarzu) prze-

prowadziła dr B. Noryśkiewicz, a ich wyniki publikowane są czę-
ściowo w pracy Grążawski 2009.

Grody ziemi lubawskiej (tabela 1) miały zazwyczaj 
charakter niedużych warowni (o wymiarach 40 x 50-
60 m; całkowita podstawa obwałowań nie przekraczała 
0,5 ha), najczęściej wyżynnych, położonych na półwy-
spach lub cyplach, nad ciekami wodnymi lub jeziorami, 
o owalnych pierścieniowatych wałach wypiętrzonych 
na kilka do kilkunastu metrów, o niewielkiej powierzch-
ni majdanu. Niektóre z nich miały wybitnie wojskowy 
charakter, jak np. gród w Nielbarku czy Trzcinie oraz 
Tarczynach. Charakteryzowała je wewnętrzna dookol-
na rozproszona zabudowa pod wałem oraz konstrukcje 
drewniano-ziemne wałów w układzie przekładkowym, 
skrzyniowym, niekiedy z wałem zaporowym (Gutowo) 
z licem kamiennym od wewnątrz (Świniarc). Zastana-
wiający jest jednak brak silniejszego bezpośredniego 
zaplecza osadniczego przy grodach, jak to miało miej-
sce w większości ośrodków (Nowy Dwór Bratiański, 
Nielbark, Świniarc, Gutowo). Niektóre obiekty miały 
charakter dwuczłonowy (Trzcin), innym zaś towarzyszy-
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Ryc. 1. Ziemia lubawska – lokalizacja na tle mapy hydrograicznej 

Polski

Fig. 1. The Lubawa land – its location on the background of the hy-

drographic map of Poland



Tabela 1. Zestawienie grodów ziemi lubawskiej

Table 1. List of strongholds of the Lubawa Land

Miejscowość
Wielkość
całkowita

Wielkość
Majdanu

Typ/wysokość
wałów/

konstrukcja/ nasyp ziemny, glina, 
kamienie

Zabudowa 
wewnętrzna

Chronologia

Lidzbark 

st. 1, gm. loco
40 x 100 m 4 ary

elipsoidalne/ 10 m/ zniwelowane, na-

syp ziemny
punktowa(?) XIII /XIV w.

Nick/Nowy Dwór, st. 1, gm. 

Lidzbark
50 x 60 m 2 ary

owalne/ 4 m/ przekładkowa/ nasyp 

ziemny

zwarta(?)

dookolna

pierwsza faza XI/XII w.

druga faza XII/XIII w.

Trzcin, st. 1, gm. Grodziczno
40 x 50 m

30 x 40 m
2 ary

podkowiaste z bastionem/ 14 m/?? na-

syp ziemny
brak danych XI/XII w.

Tarczyny, st. 1, gm. Lidzbark 50 x 55 m 1 ar trójkątne/ 12 m/ ?/nasyp ziemny brak danych XI- XIII w.

Wielbark, st. 1, gm. Kurzętnik 50 x 60 m 1 ar owalne/18 m/?/nasyp ziemny brak danych połowa XI w.

Nowe Grodziczno, st. 1, gm. 

Grodziczno
60 x 60 m 3 ary czworokątne/ 15 m/?/nasyp ziemny punktowa(?)

XII/XIII w.

XIV w.

Gutowo, st. 1, gm. Lubawa 60 x 80 m 2 ary
elipsoidalne/ 12 m/ skrzyniowa/wał za-

porowy/bruki kamienne
dookolna

pierwsza połowa XII w.

XII/XIII w.

Grążawy, st. 1 i 2, gm. Bart-

niczka 
70 x 170 m 6 arów

dwuczłonowe

I człon 70 x 70 m

II człon 70 x 100 m

dookolna, punktowa
XII – pierwsza połowa 

XIII w.

Nowy Dwór

Bratiański (Pikówka), st. 1, 

gm. Nowe Miasto Lubawskie

45 x 90 m 2 ary
elipsoidalne / 4 m/bez konstrukcji na-

syp ziemny
punktowa(?)

X/XI w.

XII w.

Świniarc (Zwiniarz), st. 1, gm. 

Grodziczno
70 x 90 m 2 ary

elipsoidalne/ 4 m/ przekładkowa, nasyp 

ziemny, bruki
zwarta dookolna XII do pocz. XIII w.

Radomno, st. 1, gm. Iława 80 x 90 m 2 ary
owalne/1,5 m/ bez konstrukcji, nasyp 

ziemny (stanowisko typu „rondel” ?)
pojedyncze jamy

Okres lateński, kultura 

kurhanów zachodnio-

bałtyjskich/leśna
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ły rozległe osady przygrodowe (Tarczyny) lub położone 
opodal duże osady otwarte (Nick)6 (ryc. 2).

Grody funkcjonujące w XI/XII wieku traktować mo-
żemy jako ośrodki wojskowo-administracyjne i gospo-
darcze aparatu władzy państwowej, jednak w strefie 
rubieży wczesnosłowiańskiego państwa piastowskiego 
ich rola militarna była szczególna. Stanowiły one bazy 
wypadowe wypraw chrysianizacyjnych i handlowych 
oraz ośrodki oporu w czasie odwrotu także najazdów 
odwetowych plemion pruskich.

Właśnie z uwagi na liniowe i peryferyczne położenie 
grodów oraz ich rolę kontrolującą szlaki (ryc. 3), obej-
mując zasięgiem kilka opoli, stanowiły dominantę w or-
ganizacji struktury terytorialnej tej strefy. Ważną rolę 
kolonizatorów nowych ziem mogły spełniać tu biskupie 
kasztelanie majątkowe. W bezpośredniej bliskości zie-
mi lubawskiej funkcjonowała kasztelania w Świeciu nad 
Drwęcą – będąca najpierw fundacją książęcą, a potem 
biskupim centrum włości7. Wsparciem działań koloniza-
cyjnych w tych kasztelaniach mogli być tzw. przypisańcy, 
którym nie wolno było puszczać miejsca osiedlenia na 
nowych terenach kościoła, co z kolei służyć mogło trwa-
łemu osadnictwu powstającemu na „surowym korze-
niu”. Za przełom w budownictwie obronnym omawia-

6 Grążawski 2009: 56.
7 Grążawski 2005: 19-37, 2006: 119-143.

nego obszaru uznać można koniec XII, a w szczególności 
1. ćwierć XIII wieku, kiedy to wiele warowni zostało 
zniszczonych w wyniku najazdów pruskich8.

Grody ziemi lubawskiej funkcjonujące w okresie XI/
XII – 1. połowa XIII wieku możemy traktować jako ośrod-
ki administracyjno-gospodarcze państwa piastowskiego. 
Spełniały one przede wszystkim ważną rolę militarną 
(bez tzw. szerokiego zaplecza osadniczego) jako bazy 
wypadowe wypraw chrysianizacyjnych i handlowych 
oraz warownie strzegące strefy pogranicza polsko-pru-
skiego. Większość z nich została zniszczona około poło-
wy XIII wieku w wyniku odwetowych najazdów pruskich 
i czasowego opanowania przez plemię Sasinów ziemi 
lubawskiej.

Katalog grodzisk badanych wykopaliskowo:
Grodzisko w Gutowie – położone jest w północnej 
części ziemi lubawskiej, gdzie dominuje młodoglacjal-
ny krajobraz polodowcowy (ryc. 4). Grodzisko zajmuje 
kulminację jednego z pagórków morenowych i posiada 
kształt elipsoidalny o wałach o wymiarach 60 x 80 m, 
wypiętrzonych na wysokość 10-12 metrów. Od strony 
północno-wschodniej znajduje się wał zaporowy, od-
dzielony od zasadniczego masywu grodziska suchą fosą. 
Nieckowatego kształtu majdan ma wymiary około 15 x 

8 Powierski 1973: 11.
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30 m i posiada wyraźne wypiętrzenie w centralnej par-
ii oraz zagłębienie w parii północno-wschodniej. We 
wschodniej części korony wału znajduje się siodłowate 
zagłębienie – prawdopodobnie ślad po dawnym przej-
ściu bramnym. Na południe od grodziska znajduje się 
kontynuacja wzniesienia – być może obszar dawnej osa-
dy podgrodowej (prospekcja powierzchniowa nie ujaw-
niła tam żadnych zabytkowych materiałów ruchomych). 
Pierwsze prace weryikacyjno-sondażowe na stanowisku 
przeprowadziła ekspedycja Instytutu Archeologii i Etno-
logii UMK w Toruniu w 1990 roku, które wykazały wcze-
snośredniowieczną metrykę stanowiska, datowanego 
wówczas na XI wiek. W ramach badań prowadzonych 
w 2006 roku (grant MNiI) przez ekspedycję Muzeum 
w Brodnicy, wykopaliskami objęto wewnętrzne stoki 
grodziska (ryc. 5). Otwarto dwa wykopy szeroko płasz-
czyznowe: 1/06 o wymiarach 4 x 8 m w zachodniej części 
wewnętrznej wału oraz wykop 2/06 o wymiarach 4 x 6 
m po przeciwnej stronie majdanu. W obydwu wykopach 
uchwycono dość złożony układ stratygraiczny, sięgający 

miąższością do 160 cm. W wykopie 
1/06 odkryto nawarstwienia kultu-
rowe, na które składały się warstwy 
zniszczeniowo-pożarowe, zawiera-
jące liczne węgle drzewne i kamie-
nie obsunięte z wewnętrznego lica 
wału. Odkryto również dość czy-
telne w proilach umocnienia wału, 
które interpretować można jako po-
zostałości konstrukcji skrzyniowej 
(ryc. 6-7). W wykopie 2/06 odkryto 
mniej złożony układ stratygraiczny 
oraz pozyskano mniej liczny materiał 
zabytkowy (ceramika naczyniowa), 
a także skromniejsze ilości szczątków 
kości zwierzęcych. Wśród materiału 
ceramicznego wyróżniono spory ilo-
ściowo zespół fragmentów naczyń 
pradziejowych (kultura kurhanów 
zachodniobałtyjskich) występujący 
wyłącznie na złożu wtórnym. Zapew-
ne doszło tu do zniszczenia obiektów 
pradziejowych w trakcie budowy 
wczesnośredniowiecznego grodu.

Analiza ruchomego materiału za-
bytkowego wskazuje na występo-
wanie wyłącznie naczyń całkowicie 
obtaczanych o wysokim standardzie 

wykonania i bogatym programie or-
namentacyjnym. Były to przeważnie 
naczynia o znacznie wyodrębnionych 
brzegach z ornamentem strefowym. 
Sporadycznie pojawiały się tzw. pu-
charki na pustej nóżce. Wśród zabyt-
ków wydzielonych należy wymienić 
dwa haczyki na ryby (żelazny i z brą-
zu) oraz oprawkę rogową nożyka. Na 
podstawie układu stratygraicznego 

i zespołu pozyskanych zabytków uznać można, że gród 
funkcjonował jednofazowo i został zniszczony przez po-
żar. Ceramika naczyniowa z grodziska pozwala datować 
ten obiekt na przełom XII i XIII wieku. Nawiązuje ona 
swą stylistyką do północnego Mazowsza oraz Pojezierza 
Brodnickiego9. Brak jest jednocześnie znalezisk obcych 
kulturowo, których można było się spodziewać w streie 
pogranicza polsko-pruskiego.

Grodzisko w Lidzbarku Welskim – obiekt zajmuje natu-
ralne wyniesienie morenowe w północnej części Lidz-
barka, tuż przy dolinie jeziora Lidzbarskiego (ryc. 8). Zaj-
muje obszar około 40 x 100 m i ma kształt zbliżonego 
do owalu wyniesienia o wysokości względnej 10-12 m. 
Badania wykopaliskowe stanowiska prowadzono w la-
tach 2000-2001 przez Muzeum w Brodnicy i UMK w To-
runiu w ramach projektu badawczego Początki Lidzbarka 
Welskiego w świetle badań archeologiczno-historycznych 

9 Zob. Grążawski 2002.

Ryc. 2. Ziemia lubawska – lokalizacja nazw miejscowych i wczesnośredniowiecznych 

obiektów warownych

Fig. 2. The Lubawa land – the location of local names and of Early Medieval fortiied 

sites
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inansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej, a kierowanego przez K. Grążawskiego. Odkryto 
kilka faz użytkowania stanowiska. Pierwszą z nich moż-
na określić jako grodową o krótkotrwałym istnieniu na 
przełomie XIII i XIV wieku.10 Wiążą się z nią umocnienia 
drewnianej palisady, której ślady odkryto w zachodnim 
skraju pagórka. Materiał zabytkowy z tego okresu funk-
cjonowania obiektu znajduje się przeważnie na złożu 
wtórnym, gdyż następny etap egzystencji to budowa 
drewnianego lub szachulcowego kościoła w początkach 
XIV wieku oraz być może szpitala i przytułku przez za-
kon franciszkanów11. Przy kościelne powstał cmentarz, 
funkcjonujący od XIV do XX wieku. Jego groby zniszczyły 
wcześniejsze nawarstwienia stanowiska. W XVIII wieku 
pobudowano drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia 
N.M.P., posadowiony na kamiennych fundamentach12. 

Identyikacja tzw. Górki w Lidzbarku Welskim z grodzi-

10 Grążawski 2001: 29-42.
11 Czaja 2001: 6-28.
12 Kołosowski 2001: 43-59.

skiem jest dość kłopotliwa ze względu na 
późniejsze przeobrażenia obiektu i pra-
ce niwelacyjne w czasach nowożytnych. 
Nie jest też pewna kwesia, kim byli bu-
downiczowie grodu – czy byli to osadni-
cy z Mazowsza czy Krzyżacy. W świetle 
dotychczasowych ustaleń wydaje się, że 
byli nimi ci pierwsi, gdyż Krzyżacy zajęli 
się lokowaniem miasta w latach 1320-
1331, zaś początki domniemanego grodu 
można datować już na schyłek XIII i po-
czątek XIV wieku13.

Grodzisko w Nicku (Nowym Dworze) 
– jego dzieje wiążą się z historią Nicka, 
miejscowości położonej 1,5 km na połu-
dnie od naszego obiektu, znanej od 1334 
roku14. Grodzisko w Nowym Dworze leży 
dziś na północnym brzegu Nidy (ryc. 9). 
Jest to obiekt nizinny, pierścieniowaty, 
o niezbyt regularnym kształcie i śred-
nicy całkowitej 50-60 m oraz średnicy 
majdanu 30-40 m. Bronił go jeden wał 
zachowany obecnie do wysokości około 
4 m nad poziom łąk (ryc. 10). Jak wska-
zuje topografia, widoczna jeszcze na 
XIX-wiecznych mapach pruskich, pier-
wotnie warownia znajdowała się na po-
łudniowym brzegu rzeki, na cyplu obla-
nym nurtami Nidy ze wszystkich – prócz 
południa – stron. Natomiast w drugiej 
połowie XIV wieku grodzisko leżało na 
północnym brzegu rzeki. Owo przesu-
nięcie nurtu rzeki należy wiązać z pra-
cami ziemnymi prowadzonymi przez 
zakon krzyżacki w 1. połowie XIV wieku, 
podczas zmieniania biegu Welu i Wkry15. 

W 1997 roku przeprowadzono w Nicku badania sonda-
żowe16. Wykopy usytuowano w południowo-zachodniej 
części grodziska; wykop 1/97 znajdował się na majda-
nie (3 x 6 m), zaś wykop 2/97 przeciął zewnętrzną część 
wału po tej samej osi co wykop 1/97, natomiast wykop 
3/97 założono w pobliżu krawędzi wykopu 1/97. Na 
podstawie badań stwierdzono, że wał grodu w Nowym 
Dworze wzniesiono w konstrukcji drewniano-ziemnej 
(zapewne przekładkowej), dodając mu od zewnątrz 
kamienne wzmocnienie. Świadczy o tym wiele spra-
sowanych warstw rozłożonego drewna. Układ warstw 
pozwala na wyróżnienie dwóch faz istnienia umocnień. 
W pierwszej występuje ceramika z XI i XII wieku (w nasy-
pie wału odkryto też ceramikę ręcznie lepioną), a tę fazę 
funkcjonowania grodu zamyka pożar, który strawił jego 
umocnienia. W warstwach związanych z odbudową gro-

13 Poliński 2007: 62.
14 Kowalczyk 2003: 128.
15 Kowalczyk 1997: 386.
16 Dulinicz 2000: 145-158.

Ryc. 3. Szlaki handlowe przebiegające przez ziemię lubawską A – via antiqua, B – via ru-

thenicalis, C – via hanzeatica

Fig. 3. Trade routes crossing the Lubawa land: A – via antiqua, B – via ruthenicalis, 

C – via hanzeatica
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du, datowaną na XII-XIII wiek, 
znalazła się wyłącznie ceramika 
całkowicie obtaczana. 

Kres istnienia grodu – wią-
zany z pożarem – umieszczać 
należy na czasy po 1250 roku. 
Znalezione w wykopach nr 2 i 3 
belki wydatowane zostały den-
drochronologicznie (daty ścięcia 
po 1245, po 1251, po 1252 roku) 
przez T. Ważnego (1998).

W czasie badań uzyskano tak-
że dalsze informacje świadczące 
o istnieniu w pobliżu grodziska 
konstrukcji związanych albo 
z umocnieniami, albo z urządze-
niami komunikacyjnymi (droga?, 
most?, pomost?), bowiem na 
sporządzonym w latach 40. XX 
wieku planie wysokościowym 
zaznaczono podłużną „groblę” 
znajdującą się bezpośrednio 
obok starorzecza Nidy, rysują-
cego się w terenie na wschód od grodziska. Wskazuje to 
na ewentualny kierunek przejścia przez podmokłą doli-
nę rzeki, płynącej jeszcze wówczas na północ od grodu, 
a zatem także na miejsce, gdzie rozpoczynał się szlak 
wychodzący z niego na północ. Przekraczał on zapewne 
rzekę w bród, którego istnienia można się domyślać. By-
łaby to owa via aniqua znana z dokumentu 1260 roku. 
Dodatkowym poparciem tej hipotezy jest poświadczenie 
funkcjonowania grodu jeszcze w 1252 roku, co potwier-
dzają wspomniane wyniki datowań dendrochronologicz-
nych.

Grodzisko w Nielbarku – badane było po raz pierwszy 
przez ekspedycję Instytutu Archeologii i Etnologii UMK 
w Toruniu w 1990 roku. Obiekt, zaliczany do grodzisk 
wyżynnych, zajmuje skraj cyplowatego pagórka oto-
czonego podmokłymi łąkami (ryc. 11), ma kształt niere-
gularnego owalu o wymiarach 50 x 60 m. Jego wały są 
znacznie wyniesione względem łąk na wysokość 16-18 
m oraz 5-6 m nad wypiętrzenie na majdanie, a także do 
10 m ponad zagłębienie dookolnej wewnętrznej kotlin-
ki przywałowej. Wał posiada trzy siodłowate obniżenia: 
w części północnej, południowo-wschodniej oraz w po-
łudniowo-zachodniej. Można określić, że właściwie 
gród ma kształt „krateru”, w którym praktycznie nie ma 
majdanu. Założonych kilka wykopów sondażowych po-
zwoliło na wstępne rozpoznanie stratygraii grodziska. 
Niewielki wykop (70 x 70 cm) na cokołowatym wynie-
sieniu nie ujawnił żadnych śladów osadniczych, poza 
fragmentami ceramiki datowanymi ogólnie na XI wiek. 
Inny sondaż (1,5 x 2 m), w północno-wschodniej części 
grodziska, pozwolił odsłonić stratygraię do głębokości 
250 cm. Kolejne badania weryikacyjne na tym grodzi-

sku przeprowadził K. Grążawski w 1997 roku17, kiedy 
założono dwa wykopy sondażowe; pierwszy (1,5 x 5 m), 
w którym stratygraia sięgała 180 cm oraz drugi w czę-
ści południowej majdanu (1,5 x 3 m) z rumowiskiem ka-
miennym (ryc. 12). Rozpoznaniu stratygraii grodziska 
posłużyły ponadto odwierty geologiczne po oznaczo-
nych osiach. Z obydwu wykopów pozyskano zaledwie 
kilkanaście fragmentów ceramiki całkowicie obtaczanej 
o stylistyce nawiązującej do wytwórczości garncarskiej 
ziemi chełmińskiej i dorzecza środkowej Drwęcy, wska-
zującej na XI wiek18.

Podsumowując dotychczasowe badania możemy stwier-
dzić, że obiekt w Nielbarku nie był zbyt intensywnie 
osadniczo wykorzystywany. Zapewne chaty mieszkal-
ne usytuowane były dalej na wschód, gdzie ma miejsce 
kontynuacja wyniesienia, na terenie domniemanej osa-
dy otwartej. Odsłonięte w nawarstwieniach rumowiska 
kamienne jak i przepalone węgle drzewne oraz fragmen-
ty sprażonej gliny wskazują, że obiekt ten został znisz-
czony przez pożar. Czas zniszczenia grodu w Nielbarku 
można przyjąć wstępnie na połowę XI wieku19.

Grodzisko w Nowym Grodzicznie – to obiekt odkryty 
w 2006 roku podczas archeologicznych badań weryi-
kacyjnych przeprowadzonych przez ekspedycję Muzeum 
w Brodnicy20. Grodzisko usytuowane jest na obszarze 
młodoglacjalnym moreny falistej przylegającej do do-
liny Welu i zajmuje obszar cypla pagórka wcinającego 
się w nieckę Welu, na północny-zachód od niewielkie-
go jeziora o znacznie zarastających brzegach (ryc. 13). 
Obiekt posiada kształt czworoboku o zaokrąglonych 

17 Grążawski 2006: 24-25.
18 Grążawski 2002.
19 Chudziak 2001: 85-101.
20 Grążawski 2006: 119-143.

Ryc. 4. Gutowo, st. 1, gm. Lubawa. Lokalizacja grodziska na mapie

Fig. 4. Gutowo, site 1, Lubawa commune. Location of the stronghold
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narożnikach, zajmującego obszar u podstawy o wymia-
rach 60 x 60 m, zaś po koronie 40 x 40 m. Od północy 
i zachodu masyw grodziska odcięty jest od wysoczyzny 
suchą fosą sięgającą 3 m głębokości. W tym narożniku 
występuje największe przewyższenie wału, zaś w części 
zachodniej plateau występuje owalne lejowate zagłębie-
nie średnicy około 15 m, głębokie na około 2,5 m. Za-
pewne jest to ślad po amatorskich pracach wykopalisko-
wych prowadzonych w okresie II wojny światowej przez 
ekipę niemieckich poszukiwaczy starożytności (ryc. 14). 
Badania weryikacyjne w 1996 roku ograniczyły się do 
wykonania planu sytuacyjno-wysokościowego oraz 
dwóch wykopów sondażowych i prospekcji terenowej 

stanowiska. Wykop 1/96 o wymiarach 2 x 4 m pozwolił 
na odsłonięcie nawarstwień kulturowych sięgających 
miąższością do 120 cm, gdzie natraiono na obiekt osad-
niczy w postaci jamy ze szczątkami kości zwierzęcych, 
jak i dość licznego ruchomego materiału zabytkowego 
w postaci fragmentów ceramiki naczyniowej całkowi-
cie obtaczanej, datowanej na XII/XIII wiek. Wykop 2/96 
odsłonił znacznie bogatszy obiekt, miąższości 140 cm, 
w postaci jamy zawierającej znaczną ilość ceramiki na-
czyniowej (400 fragmentów), którą można datować 
ogólnie na XII/XIII wiek. Mniejszy odsetek stanowiła ce-
ramika późnośredniowieczna (XIV/XV wiek), która wy-
stępowała zarówno w obiektach wczesnośredniowiecz-

Ryc. 5. Gutowo, st. 1, gm. Lubawa. Plan warstwicowy grodziska z wykopami badawczymi

Fig. 5. Gutowo, site 1, Lubawa commune. Contour-line plan of the stronghold with excavation trenches
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nych, jak i poza nimi. Istnieje uzasadniona hipoteza, 
że późnośredniowieczną fazę zasiedlenia tego miejsca 
łączyć można z osobą niejakiego Bertholda z Grodzicz-
na, podwładnego zakonu krzyżackiego, który pojawia 
się w źródłach pisanych w 1403 roku w związku z otrzy-
maniem odszkodowania w wysokości 13 grzywien za 
utratę koni podczas wyprawy na Gotlandię 21, a później 
w 1423 roku otrzymał nadanie ziemskie wsi Grodziczno 
za obowiązek służby w zbroi ciężkiej na rzecz Zakonu22. 

Zatem istnieją wstępne przesłanki do uznania grodziska 

21 Dienstbuch Kulmerlandes: 14.
22 Triginta: 218, 346.

w Nowym Grodzicznie za obiekt o dwufazowym zasie-
dleniu. Pierwsze z nich miało miejsce na przełomie XII/
XIII wieku, zaś drugie to fundacja późnośredniowieczna 
(gródek rycerski) z przełomu XIV/XV wieku.

Grodzisko w Nowym Dworze Braiańskim – usytuowany 
jest na cyplowatym wzniesieniu wysoczyznowym przyle-
gającym do głębokiej doliny o szerokości 100 m, obniżo-
nej w stosunku do wysoczyzny o około 15-17 m. W dnie 
zabagnionej doliny znajduje się jezioro o powierzchni 
około 2 ha, przez które przepływa niewielka struga ucho-
dząca do jeziora Skarlińskiego. Od południa obszar wyso-
czyzny rozcina szeroka dolinka erozyjna, której ujście wy-

Ryc. 6. Gutowo, st. 1, gm. Lubawa. Proil północny wykopu 1/06

Fig. 6. Gutowo, site 1, Lubawa commune. The northern proile of trench 1/06

Ryc. 7. Gutowo, st. 1, gm. Lubawa. Fotoskład proilu północnego wykopu 1/06

Fig. 7. Gutowo, site 1, Lubawa commune. Photocomposition of the northern proile of trench 1/06
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chodzi w kierunku jeziora. Grodzisko oddzielone jest od 
wysoczyzny niewielkim zagłębieniem – prawdopodobnie 
jest to pozostałość po suchej fosie (ryc. 15). 

Grodzisko jest jednoczłonowe w kształcie owalu o wy-
miarach 45 x 90 m i powierzchni około 0,4 ha; otacza 
je podkowiasty wał, otwarty w kierunku jeziora. Wały 
zachowane do wysokości około 4 m, od strony połu-
dniowo-zachodniej, południowej i północno-zachod-
niej łączą się ze stokiem doliny. Wewnętrzny stok wału 
łagodnie przechodzi w nachylony w kierunku południo-
wym majdan, którego powierzchnia wynosi zaledwie 
1 ar (ryc. 16). Pierwsze badania weryikacyjno-sonda-
żowe przeprowadziła tam ekipa Instytutu Archeologii 

i Etnologii UMK w Toruniu w 1990 
roku, zakładając niewielki sondaż 
w wybierzysku ziemi w południo-
wej części majdanu. Kolejne szer-
sze prace badawcze miały miejsce 
w 1998 roku, kiedy to założono 
wykop sondażowy oraz doko-
nano serii odwiertów świdrem 
geologicznym. Wykop 1/98 o wy-
miarach 2 x 5 m zlokalizowano 
w miejscu styku wału z majdanem 
w północno-wschodniej części 
grodziska. W wyniku eksplora-
cji i odwiertów uzyskano wgląd 
w stratygrafię grodziska, która 
swą miąższością sięgała 280 cm 
w wykopie 1/98, gdzie odsłonięto 
pozostałości dwu faz osadniczych 
i obiekt nieckowatego kształtu.

W wyniku przeprowadzonych 
badań pozyskano istotną próbę 
materiału zabytkowego (211 frag-
mentów ceramiki) określającą 
I fazę datowaną na IX(?) – 2. po-
łowę X wieku, z którą wiąże się 
zasypisko obiektu mieszkalnego 
(miąższości około 1 m i długiego 
na około 4-5 m) odkrytego w son-
dażu. Nie natrafiono jednak na 
ślady żadnych trwałych konstruk-
cji zabudowań. II fazy datowanej 
na XII wiek, związanej z okresem 
wzmożonej ekspansji państwa 
polskiego z Mazowsza w kierunku 
ziem pruskich, nie udało się po-
wiązać z wałem; być może w tym 
okresie zaadaptowano do celów 
mieszkalnych zachowany w do-
brym stanie gród z fazy wcześniej-
szej i zniwelowano nawarstwienia 

fazy wcześniejszej23. Wydaje się 
jednak, że autorzy tych badań 
zbyt schematycznie podeszli do 
datowania I fazy szukając prostych 
analogii w stylistyczno-technolo-

gicznych odniesieniach wytwórczości garncarskiej ziemi 
chełmińskiej24, co dla obszaru peryferycznie położonej 
ziemi lubawskiej nie znajduje uzasadnienia. Skłonny je-
stem datować I fazę podobnie jak w przypadku I fazy 
grodu w Świniarcu (Zwiniarzu) na pocz. XII wieku. Opusz-
czenie grodu mogło nastąpić bez śladów jego zniszczenia 
przez pożar. Odkryty na stanowisku 1b (osada przygro-
dowa) materiał zabytkowy wskazuje na łączność tego 
osiedla z grodem w obu fazach jego funkcjonowania.

23 Chudziak, Bojarski i Weinkauf 1998.
24 Zob. Chudziak 1991.

Ryc. 8. Lidzbark, st. 1, gm. loco. Lokalizacja grodziska na mapie

Fig. 8. Lidzbark, site 1, loco commune. Location of the stronghold

Ryc. 9. Nick, st. 1, gm. Lidzbark. Lokalizacja grodziska na mapie

Fig. 9. Nick, site 1, Lidzbark commune. Location of the stronghold
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Gródzisko w Tarczynach – to badany w latach 70. XX w. 
(badania J. Gąssowskiego 1975-1978) obiekt położony 
na półwyspie jeziora Tarczyńskiego, średnich rozmiarów, 
założony na planie owalnym, o średnicy około 50-55 m, 
o znacznie wypiętrzonych wałach na wysokość 10-12 m 
od powierzchni lustra jeziora Tarczyńskiego oraz o 6-8 m 
od dna fosy odcinającej gród od wysoczyzny w kierun-

ku południowo-zachodnim, gdzie 
położona jest osada otwarta 
(ryc. 17). Wały są znacznie prze-
wyższone o 6-8 m ponad nie-
wielki majdan o powierzchni do 
2 arów, co świadczyć może o jego 
wybitnie militarnym charakterze 

(ryc. 18). Niestety wyniki badań 
grodziska nie zostały opubliko-
wane. Rozległa na 50 arów osada 
przygrodowa, otoczona rowem, 
została przebadana całkowicie25. 

Chronologia funkcjonowania gro-
du nie jest wyjaśniona, bowiem 
znajdowane na powierzchni ma-
teriały dają szeroki przedział cza-
sowy od IX do XIII wieku, co jest 
odpowiednikiem czasu funkcjono-
wania osady.

Grodzisko w Trzcinie – badane 
było wykopaliskowo w 1975 roku 
przez M. Miśkiewicz (Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego), zaś w 1990 i 1998 roku 
przeprowadzone zostały badania 
sondażowo-ratownicze (wykop 1 x 
2 m) przez ekipę Instytutu Arche-
ologii i Etnologii UMK w Toruniu26. 

Wyniki badań z 1975 roku nie do-
czekały się niestety publikacji, ani 
sprawozdania w zasobach konser-
watorskich.

Grodzisko położone jest na 
wschodnim krańcu płaskiego pa-
górka, stanowiącego większy frag-
ment wysoczyzny, ograniczonego 
od zachodu szeroką podmokłą 
równiną, natomiast od wschodu 
głęboką doliną rzeki Wel (ryc. 19). 
Deniwelacje pomiędzy powierzch-
nią cypla a dnem doliny wynoszą 
około 14 m. W podłożu i na sta-
nowisku występuje glina ciężka. 
Forma grodziska jest dobrze czy-
telna, jego całkowita powierzch-
nia, liczona wraz z wałami, wynosi 
niecałe 0,25 ha. Wał pierścienio-
waty, w rzucie nieregularnie owal-
ny (półksiężycowaty), otacza 
niewielki majdan o powierzchni 

około 2 arów. Szerokość wału na całym obwodzie wy-
nosi około 15 m, wysokość od podstawy od zachodu 
wynosi około 5 m, natomiast od strony wschodniej stok 
wału łączy się ze stokiem doliny. W części północno-

25 Maciszewski 2003: 113-120.
26 Chudziak i Bojarski 1998.

Ryc. 10. Nick, st. 1, gm. Lidzbark. Plan warstwicowy grodziska (wg Dulinicza 2007)

Fig. 10. Nick, site 1, Lidzbark commune. Contour-line plan of the stronghold (according to 

Dulinicz 2007)

Ryc. 11. Nielbark, st. 1, gm. Kurzętnik. Lokalizacja grodziska na mapie

Fig. 11. Nielbark, site 1, Kurzętnik commune. Location of the stronghold
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-wschodniej grodziska, za wałem, znajduje się ziemny 
basion, oddzielony od właściwej formy grodziska obni-
żeniem. Wymiary jego wynoszą około 30 x 40 m, a jego 
powierzchnia położona jest około 3 m poniżej korony 
wału. Majdan w kształcie półowalu składa się z dwóch 
części, o podobnej wielkości, ale położonych na różnych 
poziomach. Część północno-wschodnia oddzielona jest 
uskokiem od części południowej i znajduje się około 2 
m niżej. W obrębie majdanu występują liczne dzikie wy-
kopy utrudniające przeprowadzenie planowych badań. 
W 1998 roku założono dwa wykopy sondażowe: wykop 
1/98 o wymiarach 1 x 5 m w części zachodniej oraz wy-

kop 1 x 4 m w części północno-wschodniej, oba na miej-
scu styku wału z majdanem (ryc. 20).

W najbliższym otoczeniu grodziska przeprowadzono 
powierzchniowe badania archeologiczne, pozyskując 
kilka fragmentów ceramiki o wczesnośredniowiecznej 
i późnośredniowiecznej metryce oraz kilka fragmentów 
naczyń pradziejowych.

W obu wykopach stwierdzono występowanie pozo-
stałości obiektów w streie przywałowej, które łączyć 
można z pierwotną zabudową grodu. Budynki mieszkal-
ne(?), zagłębione na głębokość do 1 m poniżej pierwot-
nego poziomu terenu, sprzężone były z konstrukcjami 

Ryc. 12. Nielbark, st. 1, gm. Kurzętnik. Plan warstwicowy grodziska z wykopami

Fig. 12. Nielbark, site 1, Kurzętnik commune. Contour-line plan of the stronghold with excavation trenches
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wału. Być może również w partii środkowej majdanu 
występowały jakieś zagłębione w ziemię budowle, po 
których pozostał ślad w postaci odsłoniętej jamy w czę-
ści wschodniej wykopu 1/98. Nierozstrzygnięte pozo-
stają kwesie istniejącego podziału wewnętrznego gro-
dziska i wzajemnych relacji między częścią południową, 
tworzącą rodzaj cytadeli oraz niższą częścią północno-
-wschodnią. Niestety, może to być trudne do określenia 
ze względu na znaczny stopień zniszczenia substancji 
zabytkowej stanowiska poprzez współczesne wykopy 
rabunkowe w obrębie wnętrza obiektu.

W wyniku przeprowa-
dzonych badań nie jest 
możliwe, jak stwierdza-
ją autorzy badań z 1998 
roku, określenie szczegó-
łowej chronologii grodziska 
w Trzcinie, datowanego 
na podstawie badań po-
wierzchniowych AZP na 

późne średniowiecze27. Od-
kryte w nawarstwieniach, 
mało charakterystyczne 
ułamki naczyń, związane 
z  młodszym chronolo -
gicznie etapem rozwoju 
garncarstwa polskiego, 
wydatowano na podstawie 
wyników analizy porów-
nawczej z ceramiką z ziemi 
chełmińskiej na X-XII/XIII 
wiek. Nie jest jednak pew-
ne czy na cały ten okres 
przypadało funkcjonowanie 
grodu. W części południo-
wej obiektu stwierdzono 

materiał ceramiczny typo-
logicznie odpowiadający 
materiałom ceramicznym 
z X-XI wieku (humus), na-
tomiast w części północnej 
okryto fragmenty naczyń 
pochodzące zapewne z XII-
-XIII wieku (warstwa II) oraz 
z okresu późnego średnio-
wiecza.

Odsłonięto ponadto, jak 
wspomniano, pozostałości 
zabudowy mieszkalnej gro-
du w postaci związanych 
z wałem nieckowatych jam 
zagłębionych w podłoże. 
Dywagacje autorów co do 
ich funkcji i konstrukcji jed-
nak zbyt wybiegają poza 
możl iwośc i  poznawcze 
wąskoprzestrzennych wy-
kopów. Niewielka ilość ma-

teriału zabytkowego skłaniała autorów tych badań do 
sugesii o schronieniowej funkcji grodu. Natomiast sto-
sunkowo duża powierzchnia wałów i niewielki majdan 
świadczyć mogą o wybitnie obronnym charakterze tej 
warowni, co dodatkowo potwierdzałoby samo położenie 
grodziska, oddzielonego od wschodu i północy doliną 
Welu oraz stanowiący dodatkowy punkt wzmacniający 
obronność grodu basion ziemny. Funkcje tego ostatnie-
go wiązać należy być może ze strzeżeniem przeprawy 

27 Chudziak i Bojarski 1998.

Ryc. 13. Nowe Grodziczno, st. 1, gm. Grodziczno. Lokalizacja grodziska na mapie

Fig. 13. Nowe Grodziczno, site 1, Grodziczno commune. Location of the stronghold

Ryc. 14. Nowe Grodziczno, st. 1, gm. Grodziczno. Plan warstwicowy grodziska z wykopami sondażo-

wymi

Fig. 14. Nowe Grodziczno, site 1, Grodziczno commune. Contour-line plan of the stronghold with test 

trenches



Kazimierz Grążawski

94 archaeoloGica heredItAS • 2

przez Wel. W miejscu tym te-
ren wysoczyzny łagodnie ob-
niża się w kierunku dna doliny, 
gdzie być może istniał bród(?). 
Prawdopodobnie gród powstał 
w miejscu, gdzie wcześniej – 
w okresie plemiennym – ist-
niała osada otwarta. Samo zaś 
funkcjonowanie grodu wiązać 
można z nasilającą się u schył-
ku XI i na początku XII wieku 
ekspansją osadniczą i militarną 
z Mazowsza.

Grodzisko w Świniarcu (Zwi-
niarzu) – usytuowane jest na 
kulminacji niewielkiego polo-
dowcowego wzniesienia od-
dalonego o około 100 m od 
zachodniego brzegu jeziora 

Zwiniarz (ryc. 21). Do dzisiej-
szych czasów zachowała się 
jedynie zachodnia część obiek-
tu, część wschodnia została 
zniwelowana prawdopodobnie 
w latach 70. XX wieku podczas 
usypywania grobli i budowy 
drogi biegnącej wzdłuż jezio-
ra. Elipsoidalne wały o wymia-
rach 70 x 90 m u podstawy 
mają – licząc po koronie – oko-
ło 40 x 50 m. Majdan grodzi-
ska znajduje się na wysokości 
182,4 m n.p.m., współczesny 
poziom wody w jeziorze Zwi-
niarz to około 170 m n.p.m.; 
różnica między tymi dwiema 
wartościami wynosi około 
12 m; zachowane wały mają 
wysokość około 3 m, mie-
rząc od powierzchni majdanu. 
W najszerszym miejscu maj-
dan ma około 40 m (ryc. 22). 
Walory obronne obiektu pod-
nosi głęboki wąwóz otaczający 
go od wschodu i północnego 
wschodu, który określony zo-
stał przez W. Łęgę28 jako fosa, 
będąca zapewne tworem polo-
dowcowym oraz wypływający 
z jeziora niewielki ciek wodny.

W zachowanym fragmencie 
wału brak obniżenia, które moż-
na by uznać za pozostałość po 
bramie, co wskazuje, że wejście 
mogło znajdować się od strony 
jeziora. Nie byłaby to sytuacja 

28 Łęga 1930: 539.

Ryc. 15. Nowy Dwór Bratiański (Pikówka), st. 1, gm. Nowe Miasto Lubawskie. Lokalizacja grodziska 

na mapie

Fig. 15. Nowy Dwór Bratiański (Pikówka), site 1, Nowe Miasto Lubawskie commune. Location of 

the stronghold

Ryc. 16. Nowy Dwór Bratiański (Pikówka), st. 1, gm. Nowe Miasto Lubawskie – plan warstwicowy 

z wykopem sondażowym

Fig. 16. Nowy Dwór Bratiański (Pikówka), site 1, Nowe Miasto Lubawskie commune – contour-line 

plan of the stronghold with the test trench
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wyjątkowa – właśnie takie rozwiązanie zaobserwowa-
no na grodzisku w Napolu29. Dodatkową przesłanką 
potwierdzającą ten domysł zdaje się być istnienie pół-

29 Poliński 1994: 116.

ki zaczynającej się u podnóża 
wzniesienia, w jego części po-
łudniowo-zachodniej, i biegną-
cej stopniowo, wznosząc się 
dookoła zewnętrznego stoku 
umocnienia, przy północno-
-zachodniej krawędzi wału 
sięgającej niemal jego korony. 
Niewykluczone, że jest to po-
zostałość jedynego możliwego 
podejścia do bramy grodu.

Grodzisko w Świniarcu (Zwi-
niarzu) w starszej literaturze i-
guruje pod nazwą Łążyn, wspo-
minał o nim Gofryd Ossowski30. 

W okresie międzywojennym 
obiekt ten opisał W. Łęga, zali-
czając go do grodzisk o nie za-
mkniętym pierścieniu wałów. 
W 1968 roku stanowisko to 
zostało objęte programem we-
ryikacji grodzisk prowadzonym 
przez A. Kolę. W 1990 roku W. 
Chudziak i P. Gurtowski prze-
prowadzili tam badania sonda-
żowe. W zachodniej części gro-
dziska, u podnóża wału otwarto 
i zadokumentowano wykop 
o wymiarach 1 x 3 m; udało się 
wtedy potwierdzić wczesno-
średniowieczną metrykę grodu 
i odsłonić nawarstwienia przy-
wala. Niewielka skala prac nie 
pozwoliła jednak na uściślenie 
chronologii ani na określenie 
intensywności użytkowania 
grodu.

W 20 05 roku grodzisko 
w Świniarcu (Zwiniarzu) prze-
badano w ramach projektu 
badań nad wczesnośrednio-
wiecznymi grodziskami na po-
graniczu słowiańsko-pruskim, 
prowadzonego przez Muzeum 
w Brodnicy. Otwarto dwa wy-
kopy, skierowane dłuższymi 
bokami wzdłuż osi północno-
-zachodniej – południowo-
-wschodniej,  przecinające 
nawarstwienia wewnętrznej 
części wału i przywala, pomię-
dzy nimi wykonano serię wier-
ceń sondażowych.

Wykop 1/05 o wymiarach 4 x 10 m założono w północ-
nej części grodziska (ryc. 23-24). Pod humusem zalegała 
warstwa polepy o miąższości 5-10 cm, stanowiąca pozo-

30 Ossowski 1881: 7.

Ryc. 17. Tarczyny, st. 1, gm. Lidzbark. Lokalizacja grodziska na mapie

Fig. 17. Tarczyny, site 1, Lidzbark commune. Location of the stronghold

Ryc. 18. Tarczyny, st. 1, gm. Lidzbark. Plan warstwicowy grodziska

Fig. 18. Tarczyny, site 1, Lidzbark commune. Contour-line plan of the stronghold
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stałości płaszcza glinianego wzmacniającego lico wału. 
Poniżej, na skłonie wału odsłonięto średniej wielkości 
kamienie – pozostałości kamiennego lica wału, a u pod-
nóża odsłonięto ciągnący się wzdłuż umocnień rów wy-
pełniony kamieniami, spalenizną i szczątkami organicz-
nymi (prawdopodobnie sondaż z 1990 roku przeciął te 
same nawarstwienia). Wkop ten mógł powstać w wyni-
ku wybierania ziemi, która posłużyła do podwyższenia 
umocnień, później zaś został wypełniony materiałem 
osypującym się z lica wału (nie zarejestrowano śladów 

celowego niszczenia wału) i szcząt-
kami pokonsumpcyjnymi pozo-
stawionymi przez użytkowników 
grodziska (duża liczba kości zwie-
rzęcych i ułamków ceramiki; zna-
leziono także rybie łuski). Ułamki 
naczyń znalezione w wykopie 1/05 
wykazują dużą jednolitość techno-
logiczną, a co za tym idzie zapew-
ne także zwartość chronologiczną; 
dominuje ceramika całkowicie ob-
taczana.

Wykop 2/05 o wymiarach 4 x 8 m 
umieszczono w południowej części 
grodziska. Pod humusem nie zaob-
serwowano zwartej warstwy pole-
py, bezpośrednio pod nim ukazały 
się pozostałości kamiennego lica 
wału (na złożu wtórnym spoczywa-
ły tam dwie połówki bieguna żar-
na rotacyjnego), zachowane nieco 
lepiej niż te widoczne w wykopie 
1/05. Również tutaj u podnóża 
wału uchwycono biegnący wzdłuż 
niego rów; dobry stan lica zdaje się 
tłumaczyć nieco mniejszą ilością 
kamieni w tej części wypełniska 
w porównaniu do wykopu 1/05. 
Materiał masowy nie różnił się od 
pozyskanego w wykopie 1/05, rów-
nież tutaj znaleziono rybie łuski. 
Wśród kamieni znaleziono między 
innymi żelazny toporek, osełkę 
z łupku i żelazne okucie. W wykopie 
2/05 natraiono na dość wyraźnie 
rysujące się w żółtym piasku po-
dłużne, ciemne smugi spalenizny – 
prawdopodobnie pozostałości po 
jakichś elementach drewnianych. 
Pod nimi natrafiono na trzy lub 
cztery niewielkie obiekty (ich gra-
nice były rozmyte, stąd trudności 
w ich rozgraniczeniu), w których 
znaleziono ceramikę przykrawęd-
nie obtaczaną i niewielką ilość 
fragmentów naczyń podobnych do 
pozyskanych z wyższych warstw 
kulturowych – być może są to po-

zostałości wcześniejszej fazy osadniczej, trudno jednak 
ustalić dzielące je relacje czasowe.

Na majdanie grodziska, pomiędzy oboma wykopami, 
na osi przechodzącej przez ich północno-zachodnie boki 
wykonano 9 odwiertów w odstępach co 2,5 m. W każ-
dym z nich sytuacja stratygraiczna przedstawiała się 
podobnie: pod humusem o miąższości od 25 do 40 cm 
natraiano na warstwę ciemnego żwiru słabogliniaste-
go, w pięciu przypadkach na głębokości od 60 do 90 cm 
świder natraiał na blokadę z kamieni.

Ryc. 19. Trzcin, st. 1. gm. Grodziczno. Lokalizacja grodziska na mapie

Fig. 19. Trzcin, site 1, Grodziczno commune. Location of the stronghold

Ryc. 20. Trzcin, st. 1 gm. Grodziczno. Szkicowy plan grodziska z wykopami sondażowymi

Fig. 20. Trzcin, site 1, Grodziczno commune. The schematic plan of the stronghold with test 

trenches
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Badania grodziska w Świniarcu (Zwi-
niarzu) pozwoliły wydatować obiekt na 
XII–XIII wiek. Chronologia ta opiera się 
na analizie ceramiki, pozyskane zabyt-
ki wydzielone nie mogły być bowiem 
uznane za dobre wyznaczniki chronolo-
giczne. Nie ustalono różnic czasowych 
pomiędzy dwiema stwierdzonymi fa-
zami osadniczymi, ślady starszej fazy 
są raczej nikłe. Udało się stwierdzić, że 
od wewnątrz wał grodziska licowano 
kamieniami i (przynajmniej na jakimś 
odcinku) polepą. Wydaje się, że umoc-
nienie zostało podwyższone ziemią 
wydobytą z podwala, śladem po tym 
może być dookolny rów, którego frag-
menty były widoczne w obu wykopach 
jak też w sondażu z 1990 roku. Wydaje 
się, że grodzisko nie było zamieszki-
wane zbyt długo, ale ilość i charakter 
materiału masowego wskazuje na in-
tensywne jego użytkowanie, którego 
charakter może przybliżyć analiza po-
zyskanych z tego stanowiska szczątków 
zwierzęcych31.

Grodzisko w Grążawach – położone 
w widłach Drwęcy i Brynicy (ryc. 25) to 
obiekt dwuczłonowy. Pierwszy człon 
obiektu ma kształt elipsoidalnego wału 
zajmującego obszar około 60 x 70 m 
i jest wyniesiony maksymalnie około 
5-6 m względem otaczającego tere-
nu. Zagłębiony nieckowaty majdan, 
o powierzchni około 40 x 40 m, po-
siada w środkowej części nieznaczne 
wypiętrzenie. Na zachód od I członu 
grodziska występują ślady dawnej 
fosy, za którą występuje „bastion” 
kształtem zbliżony do równobocznego 
trójkąta o boku 70-80 m, stanowią-
cy naturalne zakończenie półwyspu 
wcinającego się w zabagnioną dolinę 
Brynicy. Między członem I i II znajduje 
się nieckowate obniżenie terenu, iden-
tyikowane z dawną fosą. Wał II członu 
posiada kształt podkowiasty, założony 
na planie dość regularnego prostokąta 
o wymiarach 70 x 100 m, jest przewyższony na około 
5-6 m. Wał u podstawy osiąga szerokość około 25 m. 
Jego majdan, w środku nieznacznie przewyższony, zaj-
mujący powierzchnię około 60 x 60 m jest nieznacznie 
zagłębiony na obrzeżach. Po jego zewnętrznej, połu-
dniowo-wschodniej stronie, występuje nieckowate za-
głębienie – ślad po dawnej fosie, odgradzającej gród 
od osady podgrodowej, zajmującej obszar co najmniej 

31 Grążawski, Marcjanek i Wasilewski 2007: 221-230.

2 ha. Przylegający do rzeki II człon wału, wznoszący się 
na około 9-10 m nad poziom wody, ulega ciągłej stopnio-
wej denudacji na skutek silnie erodującej w tym miejscu 
Drwęcy (ryc. 26-27).

Pierwsze prace badawcze na omawianym zespole 
osadniczym przeprowadzone zostały w 1969 roku przez 
ekspedycję Katedry Archeologii UMK w Toruniu i Mu-
zeum Grudziądzu32. Skoncentrowały się one głównie na 
obszarze osady przygrodowej, gdzie założono 12 wyko-

32 Boguwolski i Kola 1972: 78-81.

Ryc. 21. Świniarc (Zwiniarz), st. 1, gm. Grodziczno. Lokalizacja grodziska na mapie

Fig. 21. Świniarc (Zwiniarz), site 1, Grodziczno commune. Location of the stronghold

Ryc. 22. Świniarc (Zwiniarz), st. 1, gm. Grodziczno. Plan warstwicowy grodziska z wyko-

pami badawczymi

Fig. 22. Świniarc (Zwiniarz), site 1, Grodziczno commune. Contour-line plan of the 

stronghold with the test trenches
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Ryc. 23. Świniarc (Zwiniarz), st. 1, gm. Grodziczno. Proil północno-wschodni wykopu 1/05

Fig. 23. Świniarc (Zwiniarz), site 1, Grodziczno commune. The north-east proile of trench 1/05

Ryc. 24. Świniarc (Zwiniarz), st. 1, gm. Grodziczno. Proil północno-wschodni wykopu 1/05

Fig. 22. Świniarc (Zwiniarz), site 1, Grodziczno commune. The north-east proile of trench 1/05
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pów badawczych, każdy o wymiarach 4,5 x 4,5 m (co 
dało 2,5 ara powierzchni badawczej), w których zado-
kumentowano 10 obiektów osadniczych w postaci jam 
o charakterze mieszkalno-gospodarczym33.

W 1969 roku wyeksplorowano po jednym wyko-
pie, o wymiarach 4,5 x 4,5 m, na każdym z majdanów 
obydwu członów grodziska. Ujawniły one na I członie 
nawarstwienia o miąższości 0,6-0,7 m, zalegające na 
piaszczystym calcu, świadczące o jednofazowości tej 
części zespołu warownego. Na środku majdanu II czło-
nu grodziska odkryto ślady owalnej jamy o wymiarach 
0,95 x 0,75 cm, o miąższości 30-40 cm.

Bardziej złożony układ stratygraiczny, o miąższości 
do 1,5 m, odkryto w 1990 roku w niewielkim sondażu 
(2 x 2 m) w części południowo-zachodniej (przywało-
wej) majdanu II członu grodziska. Wyróżniono w nim 
nawarstwienia dwu faz osadniczych, z których pierwszą 
datowano na okres wczesnośredniowieczny, drugą zaś 
na czasy późnego średniowiecza i przełom nowożytno-
ści34. Podjęte przez Muzeum w Brodnicy kolejne kampa-
nie wykopaliskowe latach 1996 i 2002-2004 realizowane 
były w ramach grantów KBN oraz WSHE we Włocławku 
i pozwoliły na rozpoznanie układu stratygraicznego na 
obydwu członach grodziska, a także osady przygrodowej 
oraz przeprawy mostowej35 (ryc. 28-30).

33 Kola 1974: 9-42.
34 Kola 1974: 56-59.
35 Badania w 1996 roku przeprowadzono w ramach grantu KBN 

W południowo-wschodniej części I członu grodzi-
ska w wykopach 1/96 (3 x 7 m) oraz 1/02 (1,5 x 1,5 m) 
oraz 1/04 (4 x 8 m) zadokumentowano nawarstwienia 

(1 H01G 05708) pt. Przemiany kulturowe pogranicza polsko-pru-

skiego we wczesnym średniowieczu. Dorzecze środkowej Drwęcy, 
kierowanego przez autora niniejszego opracowania. Koncentro-
wały się one na obydwu członach grodziska. Badania w latach 
2002-2003 inansowano z grantu uczelnianego WSHE we Wło-
cławku pt. Kształtowanie się struktur państwa piastowskiego na 
polsko-pruskiej rubieży osadniczej. Kasztelania świecka i micha-

łowska. Odnosiły się one do badań na grodzisku, osadzie przygro-
dowej oraz skupiały się na poszukiwaniach tzw. przeprawy mo-
stowej. Prace badawcze kontynuowano w 2004 roku w ramach 
grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji - Departament Badań 
Naukowych (1 H01H 064 27) pt. Pogranicze polsko-pruskie we 

wczesnym średniowieczu. Ziemia lubawska, gdzie skoncentrowa-
no się na badaniach obydwu członów grodu. 

Ryc. 25. Grążawy, st. 1 i 2, gm. Bartniczka. Lokalizacja grodziska na mapie z początku XX wieku, tzw. Schwedenschanze, i obecnie (rycina 

poniżej)

Fig. 25. Grążawy, site 1 & 2, Bartniczka commune. The location of the stronghold on a map from the beginnings of the 20th century, the 

so-called Schwedenschanze, and at present (igure below)
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zniszczeniowo-pożarowe do 1,6 m miąższości, w któ-
rych zachowało się rozsuwisko przepalonych bierwion 
drewnianych, stanowiących pozostałość przekładkowej 
konstrukcji wału (ryc. 31). Po przeciwnej stronie majda-
nu I członu grodziska w wykopach 2/04 (4 x 8 m) oraz 
4/04 (2 x 6 m) odsłonięto ślady spalonych drewnianych 
umocnień wału, a także sięgające miąższości około 2 m 
nawarstwienia zabudowy mieszkalnej w postaci śladów 
drewnianego domostwa odkrytego zapewne w 2/3 swej 
powierzchni (przypuszczalnie zajmującego około 16-
18 m2) ze śladami zniszczonego pieca kamiennego (pale-
niska). W wypełnisku obiektu mieszkalnego znajdowało 
się niezwykle dużo fragmentów naczyń ceramicznych 

i pokonsumpcyjnych szczątków zwierzęcych (kości). Za-
gadkowym znaleziskiem okazały się odkryte w spągu 
tegoż wypełniska niekompletne szczątki szkieletu ludz-
kiego, zalegającego w układzie poza anatomicznym. Być 
może to szkielet jednego z mieszkańców grodu, który zo-
stał przygnieciony zawalającymi się konstrukcjami ścian 
domostwa i umocnień wału(?).

W części południowej przywałowej parii wału II czło-
nu grodziska, nawiązując do wykopu 1/90, otwarto wy-
kop 3/04 (4 x 10 m), w którym odsłonięto nawarstwie-
nia znacznej miąższości, sięgającej około 2 m, przy czym 
obok wyróżnionej fazy późnośredniowiecznej/nowożyt-
nej zadokumentowano poniżej dwie wczesnośrednio-

Ryc. 26. Grążawy, st. 1 i 2, gm. Bartniczka. Plan warstwicowy zespołu osadniczego z wykopami i oznaczeniem przebiegu fosy na osadzie 

przygrodowej

Fig. 26. Grążawy, site 1 and 2, Bartniczka commune. The contour-line plan of the settlement complex with trenches and indicated course of 

the moat in the neighbouring settlement

Ryc. 27. Grążawy, st. 1 i 2, gm. Bartniczka. Fotograia lotnicza z lat 60. XX wieku ( a – zespół osadniczy, b – przeprawa mostowa)

Fig. 27.  Grążawy, site 1 and 2, Bartniczka commune. The aerial photograph of the 1960s (a – settlement complex, b – bridge passage
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Ryc. 28. Grążawy, st. 2, gm. Bartniczka. Przekrój obiektu osadniczego na „przyczółku” osady otwartej (przygrodowej) z widocznym żarnem kamiennym

Fig. 28. Grążawy, site 2, Bartniczka commune. The section of a settlement feature located on the “bridgehead” of the open settlement, with visible 

quern-stone

Ryc. 29. Grążawy, st. 2, gm. Bartniczka. Przekrój przez fosę oddzielającą dwie fazy osady przygrodowej

Fig. 29.  Grążawy, site 2, Bartniczka commune. The intersection of the moat dividing two phases of the settlement 
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wieczne fazy osadnicze, które wyraźnie oddzielone 
były niwelacyjnymi warstwami żółtego piasku. Na-
warstwienia te jednak nie dają podstaw do upatry-
wania tam zabudowy wewnętrznej grodu. Przynaj-
mniej pierwsza faza osadnicza odkryta w wykopie 
3/04 w tej części grodziska odnosić się może do fazy 
przedgrodowej, która wystąpiła też w postaci jamy 
w centralnej parii majdanu.

W południowo-wschodniej części II członu grodzi-
ska w wykopie 2/96 (3 x 7 m) odsłonięto dość zło-
żony układ stratygraiczny sięgający miąższości do 
2,9 m w lico wału.

W nawarstwieniach obydwu członów grodziska 
w wykopach z 1996 roku nie znaleziono śladów 
zabudowy, a pozyskany tam nieliczny materiał za-
bytkowy (ceramika naczyniowa) oraz osteologiczny 
wskazywał na wybitnie refugialny charakter wa-
rowni. Jednak w kontekście ostatnich odkryć z 2002 
roku hipoteza ta musi ulec weryikacji. Odnosi się to 
nie tylko do odkrytego domostwa na I członie gro-
dziska, ale i do intensywnie nasyconych materiałem 
zabytkowym i osteologicznym nawarstwień w połu-
dniowej części majdanu II członu grodziska.

Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa 
pochodząca zarówno z grodziska, jak i z osady przy-
grodowej w Grążawach w swej stylistyce i techno-
logii reprezentuje nurt wytwórczości garncarskiej 
odpowiadającej IV fazie rozwoju ustalonej dla re-
jonu środkowej Drwęcy36. Charakteryzuje ją wystę-
powanie zespołu naczyń całkowicie obtaczanych, 
o kształtach baniastych, esowatych i dwustożkowa-
tych, ze znacznie wychylonym brzegiem oraz dość 
powszechnie występującym ornamentem dookolnie 
rytych rowków i nakłuć grzebykiem i ornamentem 
strefowym. Stylistyka tego zespołu pozwala widzieć 
analogie wśród zespołów naczyń z grodzisk w Osie-
ku Rypińskim, Szczuce czy Brodnicy-Michałowie, 
datowanych na XII-XIII wiek.

Wśród zabytków wydzielonych, pozyskanych 
w ostatnich sezonach badawczych, na uwagę zasłu-
gują 4 egzemplarze żelaznych grotów do łuku, 3 eg-
zemplarze żelaznych raków do chodzenia po lodzie 
oraz kilka fragmentarycznie zachowanych żelaznych 
nożyków, a także fragmenty gwoździ. Z przedmiotów 
wykonanych z gliny – 4 okazy przęślików oraz znale-
ziony na osadzie w obiekcie nr 12 paciorek szklany.

W kontekście innych materiałów zabytkowych i da-
towań radiowęglowych chronologię funkcjonowania 
grodu określamy na XII do pierwszej połowy XIII wieku. 
Nie przeczy to zasadniczo wymowie źródeł pisanych.

Problematyka datowania grodów
Podstawowe znaczenie dla poszukiwania odnie-
sień typologiczno-stylistycznych stanowisk wielo-
fazowych na Niżu Polskim, w szczególności zaś na 
Pomorzu Gdańskim, ziemi chełmińskiej i Pojezierzu 

36 Grążawski 2002, 2003, 2005.

Ryc. 30. Grążawy, st. 1, gm. Bartniczka. Rzut poziomy tzw. dworu kasztelana 

na I członie grodziska

Fig. 30. Grążawy, site 1, Bartniczka commune. Plan of the so-called castel-

lan’s mansion, in the irst segment of the stronghold

Ryc. 31. Grążawy, st. 1, gm. Bartniczka. Proil zachodniego wykopu 1/04 

na II członie grodziska, ilustrujący trzy fazy osadnicze grodziska

Fig. 31. Grążawy, site 1, Bartniczka commune. The proile of the we-

stern trench 1/04 in the second segment of the stronghold, 

illustrating stronghold’s three settlement phases
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Brodnickim ma znalezienie związków chro-
nologiczno-przestrzennych wytwórczości 
garncarskiej. Wstępnie udało się wyróżnić 
3 fazy rozwoju wczesnośredniowiecznego 
garncarstwa na ziemi lubawskiej.

I faza (VIII-X wiek) (ryc. 32)
Najstarsze zespoły garncarskie odkryte na 
ziemi lubawskiej pochodzą z osady podgro-
dowej w Tarczynach i datowane są na VIII/
IX – początek XI wieku, gdzie obok form 
baniastych przykrawędnie obtaczanych, 
niezdobionych lub zdobionych ornamen-
tem wielokrotnej rytej linii falistej, nawią-
zujących do zachodniopomorskich typów 
Feldberg, występują także formy dwustoż-
kowate zbliżone do typu Menkendorf37. Ta 
faza jest jeszcze słabo rozpoznana. Liczne 
analogie tego typu naczyń występują w re-
gionie Pomorza Gdańskiego z Klasztorka38, 
Pomorza Środkowego z Gołańczy39 czy zie-
mi chełmińskiej z Lubicza oraz Jedwabna40. 

Bliskie analogie do zespołu tarczyńskiego 
znaleźć można na Mazowszu, a bliżej na 
grodziskach w Leszczu czy Nicku oraz na 
osadzie Trzcinie.

II faza (pierwsza połowa XI – pierwsza 
połowa XII wieku) (ryc. 33)
Kolejny etap to pojawienie się od razu na 
większą skalę ceramiki całkowicie obtacza-
nej, szczególnie na osiedlach obronnych 
zakładanych na tzw. surowym korzeniu 
(Nielbark, Świniarc), a jednocześnie prze-
żywa się ceramika częściowo obtaczana, 
której udział dochodzi niekiedy do 16-18% 
zespołu (Świniarc I faza, Nowy Dwór Bra-
iański I faza). W zespołach tych przeważa-
ją egzemplarze esowate z wysoko umiesz-
czonym załomem brzuśca z ornamentem 
strefowym, z wyodrębnioną szyjką, a tak-
że puchary na pustej nóżce41. Znaczny odsetek naczyń 
całkowicie obtaczanych, schudzanych średnioziarnistym 
tłuczniem świadczył o przejściowym charakterze tej wy-
twórczości, co zauważyć możemy w ceramice kruszwic-
kiej42. Od pierwszej połowy XII wieku zaczyna się przewa-
ga naczyń średniościennych, co udokumentowano także 
na ziemi chełmińskiej43. W tym czasie pojawiają się naczy-
nia z cylindryczną szyjką (Szczuka, Grążawy) z ornamen-
tem plastycznych żeberek i listew. Fazę tę możemy zsyn-

37 Łosiński i Rogosz 1986: ryc. 4.
38 Bojarski 1997b: ryc. 8.
39 Łosiński 1972: 56.
40 Chudziak 1991: 65-72.
41 Zob. Grążawski 2002: 49-50; Dąbrowski 1999: 227-256.
42 Dzieduszycki 1982: 99.
43 Poliński 1996: 212.

chronizować z zespołami z Wieldządza 44oraz Szynwałdu45, 
a także Klasztorka 46 odpowiadającymi III fazie rozwoju 
garncarstwa chełmińskiego (raczej końcowi tej fazy) oraz 
fazie IIIB garncarstwa rejonu środkowej Drwęcy47.

III faza (druga połowa XII – pierwsza połowa XIII 
wieku) (ryc. 34)
Do tej fazy zaliczono materiały pochodzące z najmłod-
szych faz osadniczych grodów w Trzcinie, Gutowie, Świ-
niarcu (Zwiniarzu), Tarczynach i Nicku. Składały się na nie 
wyłącznie okazy naczyń całkowicie obtaczanych, bania-
stych, esowatych i dwustożkowatych, ze znacznie wy-

44 Boguwolski i Poliński 1997: 156.
45 Bojarski 1997a: 182-183, 1998: 199-210.
46 Bojarski 1997b: 213, 2002: 9-28.
47 Grążawski 2002: 48-49.

Ryc. 32. I faza rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego na ziemi lubawskiej

Fig. 32. Phase I of Early Medieval pottery development in the Lubawa Land

Ryc. 33. II faza rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego na ziemi lubawskiej

Fig. 33. Phase II of Early Medieval pottery development in the Lubawa Land
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chylonym brzegiem, o wysokim standardzie wykonania, 
przeważnie z ornamentem dookolnych żłobków, najczę-
ściej schudzane drobnym piaskiem, średniościenne. Ana-
logie do nich znajdujemy w zespołach naczyń z rejonu 
środkowej Drwęcy w Grążawach, Brodnicy-Michałowie 
czy Osieku Rypińskim48. Dalsze podobieństwa zauważa-
my w materiałach z ziemi chełmińskiej z Kałdusa49 oraz 

z Pomorza Gdańskiego z Ostrowitego50 i z Klasztorka 51. 

Niestety, w analizowanych zespołach z ziemi lubawskiej 
trudno doszukać się typowych okazów charakterystycz-
nych dla ceramiki „pruskiej”, scharakteryzowanej wstęp-
nie przez W. Wróblewskiego i T. Nowakiewicza52.

Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat 
periodyzacji rozwoju ceramiki obszaru ziemi lubawskiej 
można zauważyć pewne przesunięcie czasowe w prze-

48 Grążawski 2002: 50.
49 Chudziak 1996a: 30.
50 Janowski 2002: 215.
51 Bojarski 1997b: 210-211.
52 Wróblewski i Nowakiewicz 2003: ryc. 3.

nikaniu progresywnych trendów, jakie zaobserwować 
możemy na obszarze ziemi chełmińskiej. Upowszech-
nianie się ceramiki całkowicie obtaczanej występuje tu 
dopiero około połowy XI wieku, przy czym w XII wieku 
występuje spory odsetek naczyń częściowo obtacza-
nych (współwystępowanie dwóch nurtów technicznych 
w głąb XII wieku). Około pół wieku później niż na ziemi 
chełmińskiej, czyli od XIV wieku, pojawia się na ziemi lu-
bawskiej ceramika siwa, związana z kolonizacją krzyżac-
ką tych terenów. Należy zatem uwzględnić te zjawiska 
w powszechnie stosowanej komparatystyce materiałów 
ceramicznych jako wyznacznika chronologii. Precyzyjno-
ści datowania nie sprzyja niestety brak datowań dendro-
chronologicznych, a nawet radiowęglowych. Wiele usta-
leń pozostać musi na obecnym etapie badań na poziomie 
wstępnych opracowań. Stąd stworzony powyżej model 
periodyzacyjny materiałów ceramicznych pozostać musi 
z przyczyn obiektywnych na poziomie pewnej hipotezy 
naukowej wymagającej w przyszłości weryikacji w wy-
niku poszerzenia bazy źródłowej badanego obszaru, jak 
i skorygowania jej poprzez datowania absolutne.

Ryc. 34. III faza rozwoju garncarstwa wczesnośredniowiecznego na ziemi lubawskiej

Fig. 34. Phase III of Early Medieval pottery development in the Lubawa land
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Problem identyikacji grodów
Kwestia interpretacji tych obiektów 
w literaturze przedmiotu wymaga 
szerokiej dyskusji o pogłębionej re-
leksji źródłoznawczej, począwszy od 
nazewnictwa w źródłach pisanych 
(castrum, oppidum, castellum) i nie-
wątpliwie odnosić się musi zarów-
no do kontekstu historycznego, jak 
i obiektywnej krytyki źródła, w jakim 
się owa nazwa pojawia. Kiedy mamy 
do czynienia z byłymi grodami – qu-
ondam castra znanymi z tzw. do-
kumentu z Lonyz (1222) – możemy 
mówić o „grodziskach”, czyli niefunk-
cjonujących już wówczas pozosta-
łościach po grodach53. Problem od 

lat dyskutowany: „gród czy zamek”, 
musi znajdować swe adekwatne in-
terpretacje w konkretnym kontekście 
przestrzenno-czasowym. Nie ma tu 
jednego schematu, tak jak nie ma go 
w przypadku lokowania zamków krzy-
żackich na byłych grodach pruskich – 
co obrosło w literaturze upowszech-
nianym bezreleksyjnie mitem54.

W kontekście tych rozważań mieści 
się także inny przykład grodów uzna-
wanych za wczesnośredniowieczne/
późnośredniowieczne na ziemi cheł-
mińskiej. W miejscowości Płowęż 
(gdzie są dwa grodziska) jeden z „gro-
dów” okazał się kopcem widokowym 
z XIX wieku, a drugi grodziskiem 
ludności kultury łużyckiej. Inny gród 
w Jaguszewicach – rzekomo późno-
średniowieczny – okazał się natural-
nym ostańcem morenowym55.

Casus „grodziska w  Radomnie” 
(ryc. 35-36)
Stanowisko to po raz pierwszy pojawi-
ło się w pracy Gustava Lieka56, w któ-
rej opisuje on jego położenie i ogólną 
fizjografię. Później pojawia się ono 
w pracy ks. W. Łęgi, który określa je 
jako grodzisko wczesnośredniowiecz-
ne z trzema wałami57. Brak materia-
łu zabytkowego z tegoż stanowiska 
pozostawiał jego datowanie w sferze 
dość dowolnych hipotez. Pierwsze 
powierzchniowe prace weryfikacyj-

53 Grążawski 2005: 68; Chudziak 1996b.
54 Andrzejewski, Kajzer i Lewandowski 2001.
55 Kola 1971: 170-170; Grążawski 2005: 68.
56 Liek 1892: 14.
57 Łęga 1930: 539.

Ryc. 35. Radomno, st. 1, gm. Iława. Lokalizacja „grodziska” na mapie

Fig. 35. Radomno, site 1, Iława commune. Location of the „stronghold”

Ryc. 36. Radomno, st. 1. gm. Iława. Plan warstwicowy „grodziska” z  wykopami sondażowymi

Fig. 36. Radomno, site 1, Iława commune. Contour-line plan of “the stronghold” with test 

trenches
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ne stanowiska po II wojnie światowej przeprowadzili 
W. i R. Odojowie z Muzeum Warmii i Mazur w Olszty-
nie w sierpniu 1959 roku, kiedy to – jak odnotowano na 
karcie muzealnej –na południowo-wschodnim brzegu 
wyspy znaleziono 2 fragmenty naczyń „schudzanych 
tłuczniem” uznając je – być może za sugesią W. Łęgi czy 
Lieka – za wczesnośredniowieczne. W 1992 roku miały 
miejsce sondażowe prace weryikacyjne przeprowadzo-
ne przez Instytut Archeologii i Etnologii UMK w Toru-
niu. Wówczas zapisano, że stanowisko ma kształt owalu 
o średnicy około 50 m. W wyniku prac sondażowych 
nie stwierdzono występowania nawarstwień kultu-
rowych, nie udało się również pozyskać ruchomych 
materiałów zabytkowych z trzech sondaży (jeden na 
środku „majdanu”, drugi kilkanaście metrów od niego, 
trzeci pomiędzy wałami, gdzie w „jamie” znaleziono 
kilka fragmentów „naczyń z epoki brązu”). Natomiast 
w 2007 roku ekipa podwodna z IA UMK znalazła 3 frag-
menty ceramiki kultury amfor kulistych, 6 fragmentów 
naczyń kultury łużyckiej oraz 3 fragmenty kości zwierzę-

cych w okolicach między górką podwodną położoną na 
południowy-wschód od wyspy a jej brzegiem58. Nadal 
trudno jednoznacznie stwierdzić czy odkryte obiek-
ty kulturowe z wczesnej epoki żelaza są współczesne 
trójpierścieniowatym wałom założenia jako element 
założenia o funkcji kultowej (tu ślad po praktykach re-
ligijno-magicznych). Wydaje się, że tego wykluczyć nie 
można. Natomiast mało prawdopodobnym wydaje się 
kwesia wiązania tego założenia z wczesnym średnio-
wieczem, wobec braku jakichkolwiek materiałów za-
bytkowych z tego okresu, a także braku analogii tego 
typu założeń (obronnych, refugialnych czy kultowych) 
dla wieków średnich tak w streie słowiańskiej, jak i bał-
tyjskiej (pruskiej). Analizując odkrycia stanowisk typu 
„rondel” mamy prawo domniemywać, że ta neolitycz-
na tradycja – przeżywając się także na innych terenach 
Niżu Środkowoeuropejskiego po wczesną epokę żelaza 
– dotarła także w strefę pogranicza bałtyjskiego, choć 
nadal pozostawia otwartą dyskusję nad jej identyikacją 
i proweniencją kulturową.

58 Chudziak, Kazimierczak i Niegowski 2007; chronologię określił dr 
A. Bokiniec z IA UMK w Toruniu.
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Kazimierz Grążawski

Recent researches on strongholds at the Slavic-Prussian borderland

Summary

This aricle is a short summary of selected aspects of the 
two research projects: “Cultural changes of Polish-Prussian 
borderland in Early Medieval times. The basin of the mid 
Drwęca river” (financed by KBN in 1995-1997), and “Pol-
ish-Prussian borderland at Early Medieval imes. The Lubawa 
land” (inanced by the Ministry of Science and Computeriza-
ion in 2005-2007), accomplished by the Brodnica Museum, 
and managed by the author. During the realization of the 
projects the changes in potery manufacture in the Luba-
wa land were invesigated, mainly based on the results of 
excavaion of strongholds (Świniarc/Zwiniarz, Gutowo, Nick, 
Nielbark, Nowy Dwór Braiański, Trzcin, Nowe Grodziczno, 
Lidzbark Welski and a setlement at Tarczyny). Three phases 
of potery development were disinguished: phase I (the 8th 

– 10th century), phase II (1st half of the 11th century – 1st half 
of the 12th century), and phase III (2nd half of the 12th century 

– 1st half of the 13th century). The interdisciplinary character 
of the projects, beside excavaions (including underwater), 

focused on the analyses of paleoecology and natural envi-
ronment reconstrucion (macrorudiments, archaeozoolo-
gy, palynology, natural and potenial lora reconstrucion, 
anthropogenic degradaion, photointerpretaion). They al-
lowed to deine the economic setlement development in 
chronological-spaial structure, and the scope of anthropo-
pressure changes.

The Lubawa land strongholds funcioning in the period of 
the 11th/12th century ill the 1st half of the 13th century may 

be treated as administraive-economical centers of the Piast 
state. Above all other funcions they served an important mil-
itary role (without the so-called broad setlement faciliies), 
they were base camps for Chrisianizaion crusades as well 
as trading expediions. Besides that they were strongholds 
guarding the Polish-Prussian borderland zone. Most of them 
were destroyed around the half of the 13th century due to 

retaliatory Prussian invasions and temporary capture of the 
Lubawa land by the Sasins tribe. 
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