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Relikty grodów pradziejowych, czy też wczesnohisto-
rycznych, są zazwyczaj doskonale czytelne we współ-
czesnym krajobrazie kulturowym. Nic więc dziwnego, 
że wzbudzają niesłabnące zainteresowane przedstawi-
cieli nauk historycznych. Należą również do najczęściej 
badanych wykopaliskowo stanowisk archeologicznych. 
Niestety, obiekty warowne znajdujące się w dorze-
czu górnej Drwęcy nie zostały jak dotychczas objęte 
żadnym szerzej zakrojonym programem badawczym. 
Problematyka osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
z dorzecza górnej Drwęcy nie wzbudzała zaintereso-
wania archeologów-mediewistów, w związku z czym 
zagadnienie kształtowania się struktur zasiedlenia na 
tym obszarze nie doczekało się choćby wstępnego i mo-
delowego opracowania. Właściwie żadne ze stanowisk 
z tego obszaru nie było przedmiotem systematycznych 
prac wykopaliskowych. Zdecydowana większość zna-
nych grodzisk i innych stanowisk o charakterze osadni-
czym datowana jest ramowo na XI-XIII wiek lub ogólnie 
na wczesne średniowiecze. Od czasów ks. Władysława 
Łęgi1, który uważał stanowiska grodowe z omawia-
nego obszaru za pruskie warownie, niewiele nowego 
napisano na ten temat. Ogólnie rzecz ujmując można 
stwierdzić, że stan rozpoznania archeologicznego do-
rzecza górnej Drwęcy jest niedostateczny. W dalszym 
ciągu w odniesieniu do części obszarów AZP nie zostały 
zrealizowane badania powierzchniowe, zaś wartość me-
rytoryczna rezultatów znacznej części z już przeprowa-
dzonych jest niewielka2.

Stan releksji archeologicznej nad kształtowaniem się 
i dynamiką zasiedlenia tego obszaru pozostawia wie-
le do życzenia. W 2011 roku w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęto 
realizację programu badawczego pt. Pogranicze sło-

1 Łęga 1930: 401.
2 Chodzi przede wszystkim o ramowe datowanie większości stano-

wisk na wczesne średniowiecze. Innym ważkim problemem jest 
istnienie (pozornej?) pustki osadniczej na obszarze od łuku Drwę-
cy na południu do jeziora Szeląg Wielki na wschodzie i Jezioraka 
na zachodzie. Stan taki wynika prawdopodobnie z silnego zale-
sienia tych terenów, co wpłynęło negatywnie na wykrywalność 
stanowisk archeologicznych.

wiańsko-bałtyjskie we wczesnym średniowieczu3. Pro-
gram ten wpisuje się w nurt archeologicznych studiów 
osadniczych mających na celu rozpoznanie problema-
tyki zasiedlenia obszaru deiniowanego jako pogranicze 
słowiańsko-bałtyjskie i realizowanych w ostatnich kilku-
nastu latach w różnych ośrodkach naukowych4. Jednym 
z zadań badawczych uwzględnionych we wspomnianym 
programie były badania sondażowo-weryikacyjne wy-
branych grodzisk o metryce wczesnośredniowiecznej. 
Wytypowano do nich grodziska w Domkowie, gm. Grun-
wald, st. 1, Lipowcu, gm. Ostróda, st. 1, Morlinach, gm. 
Ostróda, st. 1 oraz Ornowie-Lesiaku, gm. Ostróda, st. 3 
(ryc. 1). Obszar, na którym usytuowane są omawiane 
stanowiska wchodzi w obręb Doliny Drwęcy oraz Garbu 
Lubawskiego5.

Domkowo, gm. Grunwald, st. 1
Grodzisko, zwane Pogańską Górą, ulokowane na wyso-
kiej krawędzi doliny rzeki Grabiczek, znajduje się niespeł-
na 1,5 km na północny wschód od obecnej wsi (ryc. 1). 
Obszar grodziska jest obecnie zalesiony, mimo to jego 
forma pozostaje dobrze czytelna (ryc. 2). Grodzisko, 
o owalnej formie (65 x 40 m), posiada niewielki majdan 
(33 x 22 m) otoczony wałem, którego wysokość sięga 5 
m. W południowo-zachodniej parii wału zlokalizowano 
wjazd bramny. Od strony południowej obiekt odcięty 
jest od nasady cypla suchą fosą o szerokości 6 m. Wa-
rownia znana była już w XIX wieku6. W 1949 roku prze-
prowadzono tam badania powierzchniowo-weryikacyj-
ne (J. Antoniewicz)7. W 2002 roku stanowisko ponownie 
zostało objęte programem badań powierzchniowo-we-
ryikacyjnych (M. Hofmann, A. Mackiewicz). W ich wy-

3 Program realizowano w ramach grantu Wydziału Nauk Histo-
rycznych UMK w Toruniu o nr 329–NH (2011 r.) oraz 1008–NH 
(2012 rok).

4 Chudziak 1996, 1997, 2000a, 2000b; Bojarski 1998, 2002; Grą-
żawski 1999, 2002, 2006, 2009; Jagodziński 1997, 1998; Mosz-
czyński 2003; Dulinicz i Moszczyński 2007.

5 Zob. Kondracki 1994: 50, 53.
6 Już w 1827 roku prace inwentaryzacyjno-dokumentacyjne na grodzi-

sku przeprowadził Johann Michael Guise; zob. Hofmann i Mackie-
wicz 2004: 12, ryc. 7; zob. też Hollack 1908: 28; Crome 1939: 302.

7 Antoniewicz 1950: 70-71, ryc. 19.
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niku pozyskano fragmenty ceramiki 
wczesnośredniowiecznej, która dała 
podstawę do określenia chronologii 
grodziska na okres od VII do XIII wieku. 
Bezpośrednio na południowy wschód 
od grodziska zlokalizowano relikty 

rozległej osady przygrodowej8, która 
była przedmiotem badań wykopali-
skowych w latach 1973-19749. Wyniki 

badań, poza zdawkowym sprawozda-
niem zamieszczonym w „Informatorze 
Archeologicznym”10, nie doczekały się 
ani opracowania, ani też publikacji. 
Niestety, zarówno dokumentacja, jak 
i materiały pozyskane w trakcie tych 
badań zaginęły.

W związku z faktem, że grodzisko 
w Domkowie nigdy nie było objęte 
pracami wykopaliskowymi, głównym 
celem rozpoczętych w 2011 roku ba-
dań była próba ustalenia jego chro-
nologii. W trakcie badań wytyczono 
i wyeksplorowano dwa wykopy o wy-
miarach 4 x 2 m (wykop 1) oraz 2 x 1 m 
(wykop 2) (ryc. 3). Pierwszy wytyczono 
w południowej części obiektu, w dolnej 
części wewnętrznego stoku wału. Drugi 
wykop założono w południowej części 
grodziska w parowie interpretowanym 
jako relikt suchej fosy, znajdującym się 
między wałem obronnym a osadą przy-
grodową. Równolegle przeprowadzo-
no prospekcję powierzchniową osady 
przygrodowej.

W wykopie 1/2011 zarejestrowano nawarstwienia 
kulturowe sięgające od około 0,7 m w części znajdującej 
się na majdanie do około 1,3 m (w południowej części 
wykopu) na stoku wału. Na południowym skraju wyko-
pu zalegały warstwy destrukcyjne – osunięte z wału, za-
wierające znaczne ilości węgli drzewnych oraz polepy. 
W pozostałych pariach wykopu, poniżej humusu zalega-
ła warstwa żółto-szarego gliniastego piasku, pod którą 
zadokumentowano pierwszy poziom bruku kamiennego 
(ryc. 4), utworzonego z kamieni o średnicy od 3 do po-
nad 30 cm. W okolicach bruku występował jasnoszary, 
lekko gliniasty piasek z niewielką ilością drobnych węgli 
drzewnych. Poniżej odkryto kolejne poziomy bruku ka-
miennego, który został zinterpretowany jako umocnie-
nie i zarazem stabilizacja podłoża majdanu. Nie można 
wykluczyć, że bruk jest częścią jakiegoś innego obiektu. 

8 Antoniewicz 1950: 69; Hofmann i Mackiewicz 2004: 11-12.
9 Badania J. Gąssowskiego z Katedry Archeologii Pradziejowej 

i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
10 Informator 1975: 162. Z informacji zawartych w sprawozda-

niu wynika jedynie, że w trakcie dwóch sezonów badawczych 
przebadano obszar 20 x 20 m i odkryto około 30 obiektów, 
w większości o metryce wczesnośredniowiecznej. Wykopy zloka-
lizowane były w północno-zachodniej krawędzi osady.

Bezpośrednio pod brukiem zalegał calec w postaci po-
marańczowej gliny, miejscami zaś stosunkowo luźnego 
żółtego piasku (ryc. 5).

W wykopie usytuowanym w fosie (2/2011) zadoku-
mentowano nawarstwienia kulturowe o miąższości 1 m. 
Poniżej humusu wystąpiła warstwa szarego próchni-
czego piasku. W warstwie tej na kolejnych poziomach 
eksploracji odkryto liczne, dość duże kamienie będące 
prawdopodobnie rozwaliskiem kamiennym zewnętrzne-
go licowania wału.

Podczas badań nie pozyskano żadnych dobrych wy-
znaczników chronologii, w związku z czym podstawą 
datowania jest ceramika naczyniowa. Z wykopu pierw-
szego pozyskano 55 ułamków naczyń wczesnośrednio-
wiecznych. Piętnaście fragmentów należało do kategorii 
naczyń całkowicie obtaczanych, zdobionych żłobkami 
wykonanymi rylcem (ryc. 6:a-c). Ten sposób zdobienia, 
obejmujący często całą powierzchnię naczynia uzupeł-
niany był wątkami: linii falistej wykonanej wielozębnym 
narzędziem czy też odciskami wielozębnego narzędzia. 
Dziewięć ułamków reprezentuje kategorię ceramiki czę-
ściowo obtaczanej (ryc. 6:d). Pozostałe 21 ułamków to 
mało charakterystyczne, niewykazujące śladów obta-
czania fragmenty. Najbardziej interesujący, a zarazem 

Ryc. 1. Lokalizacja badanych stanowisk z dorzecza górnej Drwęcy. 1 – Morliny, gm. 

Ostróda, st. 1; 2 – Ornowo-Lesiak, gm. Ostróda, st. 3; 3 – Lipowiec, gm. Ostróda, 

st. 1; 4 – Domkowo, gm. Grunwald, st. 1 (oprac. S. Wadyl)

Fig. 1. The location of the analyzed sites in the Upper Drwęca River basin. 1 - Morliny, 

Ostróda commune, site 1; 2 – Ornowo-Lesiak, Ostróda commune, site 3; 3 – Lipo-

wiec, Ostróda commune, site 1; 4 – Domkowo, Grunwald commune, site 1 (ela-

borated by S. Wadyl)
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Ryc. 2. Domkowo, gm. Grunwald, st. 1. Widok grodziska od strony wschodniej (fot. T. Kisielewski)

Fig. 2.  Domkowo, Grunwald commune, site 1. The view of the stronghold from the east (photo T. Kisielewski)

Ryc. 3. Domkowo, gm. Grunwald, st. 1. Plan warstwicowy grodziska z lokalizacją wykopów z 2011 roku (oprac. S. Wadyl)

Fig. 3. Domkowo, Grunwald commune, site 1. Contour-line plan of the stronghold with location of archaeological trenches from 2011 

(elaborated by S. Wadyl) 
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najliczniejszy (45 fragmentów) zespół cera-
miki pochodzi w warstwy 4, z poziomu ka-
miennego bruku. Pozyskany zbiór jest dość 
zróżnicowany. W wykopie drugim, usytu-
owanym w fosie, odkryto 10 fragmentów 
(9 brzuśców i dno) ceramiki całkowicie ob-
taczanej. Ceramika pozyskana z powierzch-
ni osady przygrodowej reprezentowana jest 
głównie przez fragmenty naczyń całkowicie 
obtaczanych, które stanowią blisko 60% 
ogólnej liczby. Dwadzieścia dwa ułamki za-
klasyfikowano jako częściowo obtaczane 
(ryc. 6:e, g-h).

Na szczególną uwagę zasługuje odkryty na 
majdanie grodziska bruk kamienny. Trudno 
jednak w tym momencie odpowiedzieć na py-
tanie czy brukowana była powierzchnia całego 
majdanu, czy tylko jakaś jego część. Wyjaśnić 
to mogą jedynie dalsze prace badawcze. Gro-
dzisko ma niewątpliwie metrykę wczesnośre-
dniowieczną. Na spągu bruku wystąpiła cera-
mika całkowicie obtaczana, co sugerowałoby, 
że wzniesienie bruku nastąpiło około przeło-
mu X i XI wieku. Również na powierzchni gro-
dziska odkryto analogiczny materiał. Ustalenie 
precyzyjniejszej chronologii funkcjonowania 
grodu nie będzie możliwe bez dalszych badań 
uwzględniających uzyskanie przekroju wału. 
Interesujące jest, że na powierzchni osady 
oprócz ceramiki całkowicie obtaczanej wystę-
pują starsze materiały częściowo obtaczane. 
Pozwala to datować osadę nieco szerzej, na-
wet cofając jej początki do X, być może nawet 
IX stulecia. Nasuwa się jednak pytanie czy sam 
gród był użytkowany już w tym czasie, czy też 
wzniesiono go w okresie późniejszym.

Ryc. 4. Domkowo, gm. Grunwald, st. 1. Bruk kamienny w wykopie 1/2011 

(rys. P. Kucypera, P. Szczepanik i S. Wadyl)

Fig. 4. Domkowo, Grunwald commune, site 1. Stone pavement in trench 1/2011 

(drawing by P. Kucypera, P. Szczepanik and S. Wadyl) 

Ryc. 5. Domkowo, gm. Grunwald, st. 1. Proil wschodni wykopu 1/2011 (fot. S. Wadyl)

Fig. 5. Domkowo, Grunwald commune, site 1. The eastern proile of trench 1/2011 (photo S. Wadyl)
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Lipowiec, gm. Ostróda, st. 1
Grodzisko w Lipowcu (w literaturze znane pod nazwą 
Świetlin11) znajduje się 1 km na północny wschód od 
północnego brzegu jeziora Lichtajny (ryc. 1). Usytuowa-
ne jest na cyplu wchodzącym od zachodu w głęboki 
parów, którego dnem płynie rzeka Grabiczek. Grodzi-
sko ma kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego 
o wymiarach 70 x 36 m. Grodzisko odcięte zostało od 
nasady cypla potężnym wałem zaporowym o długości 

11 Hofmann i Mackiewicz 2004: 22–23.

32 m i wysokości około 3 m (ryc. 7). Stanowisko zna-
ne było już w XIX wieku12. Wielokrotnie prowadzono 
na nim weryikacje powierzchniowe (m.in. J. Antonie-
wicz w 1950 roku, A. Mackiewicz i M. Hofmann w 2004 
roku). Pierwsze prace wykopaliskowe na tym stanowisku 
prowadzone były w 2012 roku. Głównym ich celem była 
weryikacja wczesnośredniowiecznej metryki warowni.

12 Toeppen 1870: 39-41; Lissauer 1887: 190; Hollack 1908: 70; 
Schnippel 1928: 15. Również na tym obiekcie w 1827 roku prace 
inwentaryzacyjno-dokumentacyjne przeprowadził J.M. Guise.

Ryc. 6. Domkowo, gm. Grunwald, st. 1. Fragmenty naczyń ceramicznych. A-d – ceramika z warstwy 4 (poziom bruku) wykopu 1/2011; e-m 

– ceramika z powierzchni osady (rys. S. Wadyl)

Fig. 6. Domkowo, Grunwald commune, site 1. Fragments of ceramic vessels. A-d – pottery from layer 4 (pavement level) of trench 1/2011; 

e-m – pottery from the surface of the settlement (drawing by S. Wadyl)
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skłonie wału wykopie powinny zostać odsłonięte na-
warstwienia destrukcyjne, zawierające węgle drzewne, 
fragmenty polepy czy też kamienie tworzące rozwalisko. 
Tymczasem nie natraiono na warstwy o takim charak-
terze, co pozwala poddać w wątpliwość istnienie drew-
nianych konstrukcji na koronie gliniano-ziemnego wału. 
Brak drewnianych elementów – konstrukcji obronnych 
na koronie, brak nawarstwień akumulacyjnych i de-
strukcyjno-rumowiskowych, majdan o nieregularnym 
kształcie oraz bardzo skromna zawartość materiałów 
zabytkowych pozwalają dopuścić jeszcze jedną możli-
wość – gród nie został nigdy ukończony. Należy wyklu-
czyć intensywne użytkowane grodu.

Ornowo-Lesiak, gm. Ostróda, st. 315

Grodzisko położone jest 2 km na południe od Ostródy. 
Usytuowane jest na południowym brzegu cieku łączą-
cego jezioro Cibory z jeziorem Morliny, przy dawnym 
młynie w przysiółku Lesiak, na krańcu wysoczyznowego 
cypla (ryc. 12). Takie położenie grodziska stwarzało wy-
bitnie obronne warunki. Grodzisko ma kształt zbliżony 
do owalu o wymiarach podstawy 50 na 40 m. Majdan 
ma wymiary 32 na 23 m (ryc. 13). Obiekt jest otoczo-
ny wałem obronnym, którego największa zachowana 
wysokość w stosunku do zewnętrznej podstawy sięga 
blisko 5 m. U podnóża założenia, od strony południowo-
-wschodniej, widoczne jest zagłębienie będące reliktem 
suchej fosy. Za fosą znajduje się częściowo zachowany 
wał zewnętrzny odcinający grodzisko od nasady cypla. 
Teren położony bezpośrednio na południowy zachód od 
grodziska został silnie przekształcony z powodu funkcjo-
nującej tam do niedawna żwirowni16. W części północnej 
obiektu czytelne jest wyraźne obniżenie terenu, będące 
być może reliktem bramy. Bezpośrednio na zachód od 
tego miejsca znajduje się najwyższe wyniesienie wału, 
na którym miała się znajdować drewniana wieża.

Grodzisko było znane już w XIX wieku17. Pierwsze pra-
ce dokumentacyjno-inwentaryzacyjne przeprowadził 
tam w 1827 roku J.M. Guise. Powojenne zainteresowa-
nia polskich archeologów rozpoczęły się od badań wery-
ikacyjno-powierzchniowych przeprowadzonych na tym 
stanowisku w 1949 roku przez Jerzego Antoniewicza18. 

W latach 1965-1966, pod kierunkiem Romualda Odoja 
i Bogusławy Wawrzykowskiej, na stanowisku prowa-

15 W dotychczasowej literaturze grodzisko igurowało pod nazwą 
Kajkowo. W przedwojennych opracowaniach niemieckich nosiło 
nazwę Leschaken. Z kolei w dokumentacji AZP określono je jako 
Ornowo-Lesiak Ostródzki, st. 3. 

16 Na południowo-zachodnim stoku cypla zlokalizowana została 
nieistniejąca obecnie osada (Ornowo-Lesiak, gm. Ostróda, st. 4; 
stanowisko zostało całkowicie zniszczone wskutek wybierania 
ziemi), prawdopodobnie związana z omawianym grodziskiem. 
Zniszczenie stanowiska zostało zarejestrowane podczas badań 
powierzchniowych AZP przeprowadzonych w 1988 roku (KESA 
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, Dele-
gatura w Elblągu).

17 Lissauer 1887: 190; Hollack 1908: 89; Crome 1937: 121.
18 Antoniewicz 1950: 70.

W trakcie prac badawczych w parii zachodniej grodzi-
ska, na wysokim wewnętrznym stoku wału wytyczono 
wykop o wymiarach 2 x 4 m. W wykopie tym odsłonięto 
nawarstwienia destrukcyjno-rumowiskowe zawierające 
znaczne ilości węgli drzewnych, spalenizny oraz bryłek 
polepy (ryc. 8). Nawarstwienia wczesnośredniowieczne 
zniszczyły jamę osadniczą z wczesnej epoki żelaza. Ze 
względu na miejsce usytuowania wykopu nie zarejestro-
wano warstwy akumulacyjnej.

Bezpośrednio na zachód od cypla znajduje się osa-
da (stanowisko nie odnotowane w dokumentacji AZP), 
prawdopodobnie związana funkcjonalnie z omawianym 
grodziskiem. Na powierzchni osady znaleziono frag-
menty ceramiki z okresu wczesnego średniowiecza oraz 
z wczesnej epoki żelaza. Zbiór ceramiki z Lipowca składa 
się zaledwie z 9 fragmentów, wśród których stwierdzono 
wyłącznie ułamki wyrobów całkowicie obtaczanych, co 
pozwala warunkowo datować grodzisko na XI-XII wiek.

Morliny, gm. Ostróda, st. 1
Grodzisko w Morlinach zlokalizowane jest około 1,5 km 
na północ od wsi Ornowo (ryc. 1). Usytuowane jest na 
cyplu pomiędzy strumieniem Czerwona Woda a brze-
giem jeziora Morliny (ryc. 9). Obiekt ma kształt owalny, 
a jego średnica wynosi około 30 m. Od wschodu, połu-
dnia i zachodu grodzisko bronione jest wałem, którego 
maksymalna wysokość sięga 6 m. Od południa grodzisko 
odcięte jest suchą fosą o szerokości około 5 m (ryc. 10). 
Grodzisko nie ma klasycznego majdanu – w północnej 
części znajduje się znacznych rozmiarów nieregularne 
zagłębienie, powstałe prawdopodobnie wskutek wy-
bierania ziemi do usypania wałów. Historia zaintereso-
wań grodziskiem w Morlinach sięga XIX wieku.13 W 1949 
roku przeprowadzono tu badania powierzchniowo-we-
ryikacyjne (J. Antoniewicz). W 2002 roku stanowisko 
ponownie było obiektem badań powierzchniowych (M. 
Hofmann, A. Mackiewicz)14.

Pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadzono 
w Morlinach w 2012 roku. W południowej części grodzi-
ska wytyczono wykop sondażowy, o wymiarach 2 x 5 m, 
usytuowany na wewnętrznym, silnie opadającym stoku 
wału. Na głębokości około 60 cm od stropu wykopu za-
rejestrowano układ kamieni przypominający łukowato 
biegnący murek, składający się z kamieni o średnicach 
od kilku do około 30 cm (ryc. 11). We wkopie pod mu-
rek nie natrafiono na materiał zabytkowy. W trakcie 
eksploracji nie zarejestrowano nawarstwień o charak-
terze rumowiskowym ani też akumulacyjnym. Łącznie 
pozyskano bardzo skromny zbiór 5 fragmentów ceramiki 
całkowicie obtaczanej, co upoważnia do datowania sta-
nowiska warunkowo na XI-XII wiek. Zastanawiający jest 
brak nawarstwień kulturowych w tak usytuowanym wy-
kopie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że gród pełnił 
funkcje refugialne. W usytuowanym na wewnętrznym 

13 W 1827 roku prace inwentaryzacyjne przeprowadził na grodzisku 
J.M. Guise; zob. też Müller 1905: 4; Schnippel 1928: 15.

14 Antoniewicz 1950: 70-71; Hofmann i Mackiewicz 2004: 18.
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Ryc. 7. Lipowiec, gm. Ostróda, st. 1. Widok grodziska od strony zachodniej (fot. T. Kisielewski)

Fig. 7. Lipowiec, Ostróda commune, site 1. The view of the stronghold from the West (photo T. Kisielewski)

Ryc. 8. Lipowiec, gm. Ostróda, st. 1. Północno-zachodni proil wykopu (rys. S. Wadyl)

Fig. 8. Lipowiec, Ostróda commune, site 1.  The north-western proile of the trench (drawing by S. Wadyl)
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Ryc. 9.  Morliny, gm. Ostróda, st. 1. Widok grodziska od strony południowo-zachodniej (fot. T. Kisielewski)

Fig. 9.  Morliny, Ostróda commune, site 1. The view of the stronghold from the north-western side (photo T. Kisielewski)

Ryc. 10. Morliny, gm. Ostróda, st. 1. Plan warstwicowy grodziska z lokalizacją wykopu z 2012 roku (oprac. S. Wadyl)

Fig. 10. Morliny, Ostróda commune, site 1. Contour-line plan of the stronghold with location of archaeological trench from 2012 (elaborated 

by S. Wadyl)
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Ryc. 11. Morliny, gm. Ostróda, st. 1. Kamienny „murek” odkryty w wykopie 1/2012 (fot. S. Wadyl)

Fig. 11. Morliny, Ostróda commune, site 1. Stone „wall” discovered in digging trench 1/2012 (photo S. Wadyl)

Ryc. 12. Ornowo-Lesiak, gm. Ostróda, st. 3. Plan warstwicowy grodziska z lokalizacją wykopów z lat 60. XX wieku oraz wykopów i odwiertów 

z lat 2011-2012 (oprac. S. Wadyl)

Fig. 12. Ornowo-Lesiak, Ostróda commune, site 3. Contour-line plan of the stronghold with location of trenches from the 1960s and of 

trenches and drillings from 2011-2012 (elaborated by S. Wadyl)
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dzono pierwsze systematyczne prace wykopaliskowe. 
W trakcie dwóch sezonów badań wytyczono i wyeks-
plorowano dwa wykopy: pierwszy w części północno-
-wschodniej założenia (12 x 2 m) oraz drugi w parii po-
łudniowo-zachodniej (13 x 3 m) (zob. ryc. 12)19. Wyniki 

tych prac nie doczekały się opracowania i publikacji. Nie 
zachowała się również dokumentacja. Ocalały jedynie 
dzienniki badań znajdujące się obecnie w Dziale Arche-
ologii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (teczka Kaj-
kowo).

Przed kilkoma laty Izabela Mirkowska opublikowa-
ła opracowanie materiału źródłowego z tych badań20. 

Mniej więcej w tym samym czasie Waldemar Andrzej 
Moszczyński, powołując się na informację ustną I. Mir-
kowskiej, wyraził pogląd, że „osada w Kajkowie, gm. 
Ostróda […] zasługuje na szczególną uwagę, albowiem 
pozyskana z niej ceramika pozwala wydzielić trzy fazy 
osadnicze. Każda z faz reprezentuje zarazem inny obraz 
kulturowy. Najstarsza nosi wyłącznie cechy kulturowe 
pozwalające identyfikować ją z kręgiem pruskim, na-
stępna zawiera wyłącznie ceramikę słowiańską, a naj-
młodsza charakteryzuje się obecnością hybryd styli-
stycznych mających nawiązania do kręgu pruskiego 
i słowiańskiego”21. Powyższą opinię przytoczył ostat-

19 Mirkowska 2004: 281; Hofmann i Mackiewicz 2004: 16.
20 Mirkowska 2004.
21 Moszczyński 2003: 101.

nio również Kazimierz Grążawski22. W ten sposób teza 
o zmieniającym się udziale etnokulturowym mieszkań-
ców grodu kajkowskiego na stale zaistniała w literaturze 
naukowej.

Informacje z dziennika badań o odkrytej konstrukcji ka-
miennej (bruk) zalegającej pod wałem dopuszczały ewen-
tualność wydzielenia przedgrodowej fazy osadniczej, 
datowanej na starsze fazy wczesnego średniowiecza. Jed-
nakże brak informacji odnośnie rodzaju pozyskanej z tego 
miejsca ceramiki nie umożliwiał rozwikłania tej kwesii, 
zaś istnienie fazy przedgrodowej mogłoby być zweryiko-
wane jedynie przez dalsze prace wykopaliskowe.

Głównym celem wznowienia badań była weryikacja 
dotychczasowych poglądów odnoszących się do chro-
nologii funkcjonowania grodu. Kwesią szczególnie wy-
magającą wyjaśnienia było zagadnienie „trzyfazowości” 
tego założenia grodowego, co zdaniem części badaczy 
miało się manifestować w materiale źródłowym.

W pierwszym sezonie badań (2011 rok) założono i wy-
eksplorowano dwa wykopy o wymiarach 7 x 2 m (wy-
kop 1) oraz 1 x 1 m (wykop 2), a także wykonano serię 
odwiertów wzdłuż osi północ-południe i prostopadłej do 
niej osi wschód-zachód (ryc. 12). Wykop nr 1 wytyczono 
w południowej części obiektu, na styku wału i majda-
nu grodziska. Wykop nr 2 założono w północnej części 
grodziska, w miejscu gdzie zaobserwowano znaczne ob-
niżenie korony wału, interpretowane jako relikt bramy. 

22 Grążawski 2008: 252, 2009: 50.

Ryc. 13. Ornowo-Lesiak, gm. Ostróda, st. 3. Widok na grodzisko od strony północno-zachodniej (fot. T. Kisielewski)

Fig. 13. Ornowo-Lesiak, Ostróda commune, site 3. The view on the stronghold from the north-western side (photo T. Kisielewski)
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W wykopie 1 odkryto nawarstwienia sięgające miąższo-
ści do 2,4 m na stoku wału oraz do 1,6 m na majdanie. 
Poniżej humusu stwierdzono rozwalisko kamienne i war-
stwy destrukcyjne wału. W części południowej wykopu 
zarejestrowano nawarstwienia jądra wału oraz relikty 
konstrukcji przekładkowej. W północnej części wykopu, 
na styku stoku wału i majdanu, wystąpiły nawarstwienia 
związane z użytkowaniem grodu. Z tego miejsca pocho-
dzi gros pozyskanego materiału zabytkowego. W wyko-
pie 2, poniżej humusu, zarejestrowano rozwalisko ka-
mienne, pod którym odkryto blisko 40-centymetrowej 
miąższości nawarstwienia, składające się z węgli drzew-
nych, spalenizny, popiołu oraz fragmentów polepy. Pra-
ce prowadzone w pierwszym sezonie badań pozwoliły 
poddać w wątpliwość tezę o trzech fazach zasiedlenia 
omawianego grodu.

W 2012 roku kontynuowano prace. Podobnie jak 
w pierwszym sezonie badań, założono dwa wykopy. 
Pierwszym wykopem (1/2012) o wymiarach 10 x 3 m 
i usytuowanym w zachodniej parii grodziska przecięto 
wał obronny. Zadokumentowano nawarstwienia kulturo-
we sięgające od 0,55 m (na majdanie) do 2,6 m w części 
zachodniej (ryc. 14). W zachodniej parii wykopu, poni-
żej humusu zarejestrowano rumowiskowo-destrukcyjne 
nawarstwienia zawierające duże ilości węgli drzewnych 
oraz polepy. Poniżej zalegały warstwy składające się z sil-
nie przepalonej gliny oraz rumoszu pomarańczowej pole-
py. Nawarstwienia o podobnym charakterze zaobserwo-
wano na wewnętrznym stoku wału. Poniżej nawarstwień 

o charakterze rumowiskowym zadokumentowano prze-
krój wału. Jądro wału usypano z kilku warstw gliniastego 
piasku, na którym ułożono przekładkową konstrukcję 
z krzyżujących się pod kątem prostym bierwion drewna. 
Konstrukcja przekładkowa najbardziej czytelna była na 
zewnętrznym stoku wału (ryc. 15)23.

W tzw. kotlince przywałowej odsłonięto obiekt miesz-
kalny w postaci ziemianki (ryc. 14). Obiekt rozciągał się 
pomiędzy 5 a 9 m, licząc od zachodniej krawędzi wy-
kopu. Ziemiankę zarejestrowano fragmentarycznie, 
w związku z czym dokładne jej wymiary oraz kształt 
w partii stropowej nie są możliwe do określenia. Za-
chowana miąższość obiektu wynosiła 1,3 m. Miała on 
dość wyrównane dno z jednym czytelnym zagłębieniem 
o średnicy około 30 cm i głębokości 40 cm znajdującym 
się w zachodniej części. W zachodniej części obiektu 
zadokumentowano owalne palenisko o średnicy 60 cm 
składające się z niewielkich kamieni. W obrębie paleni-
ska stwierdzono liczne węgle drzewne oraz ślady spa-
lenizny.

23 W zachodniej części wykopu, pod nawarstwieniami związanymi 
z wałem, zarejestrowano układ dość dużych kamieni, pod którymi 
w dwóch miejscach zarejestrowano skupiska ceramiki. Poniżej za-
dokumentowano bruk kamienny składający się niewielkich kamieni 
o długości boku około 7 cm. Konstrukcję (obiekt) zarejestrowano 
jedynie fragmentarycznie, niemniej jednak liczny materiał źródło-
wy, w postaci fragmentów ceramiki oraz kamienna siekierka, wska-
zują na związek z neolityczną kulturą amfor kulistych. Odkrycie to 
rzuca pewne światło na znaleziska z badań z lat 60. XX wieku.

Ryc. 15. Ornowo-Lesiak, gm. Ostróda, st. 3, wykop 1/2012. Plan przekładkowej konstrukcji wału (fot. S. Wadyl)

Fig. 15. Ornowo-Lesiak, Ostróda commune, site 3, trench 1/2012. Plan of the interleaved wooden construction of the rampart (photo S. Wadyl)
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W środkowej części wykopu, bezpośred-
nio na północ od ziemianki, odsłonięto 
trudny do zinterpretowania obiekt z kamie-
niami (ryc. 16-17). Miał on kształt zbliżony 
do prostokąta o wymiarach 2 x 1,5 m. Jego 
miąższość wynosiła około 1 m. W treści wy-
pełniska przeważały liczne, różnej wielko-
ści kamienie oraz ślady spalenizny, popiołu 
i węgli drzewnych. Wielce prawdopodobny 
wydaje się związek owego obiektu z zie-
mianką. Być może było to dużych rozmiarów 
palenisko. Wśród kamieni wystąpiły liczne 
fragmenty ceramiki.

Drugi wykop badawczy usytuowano na 
zewnętrznym stoku zewnętrznego wału 
oporowego, w odległości 25 m na południo-
wy wschód od korony wału, w południowej 
parii założenia. Poniżej humusu odnotowa-
no warstwę luźnego piasku o barwie ciemno-
szaro-żółtej. Stratygraia zadokumentowana 
na proilach pozwoliła na stwierdzenie faktu 
prowadzenia prac ziemnych, które doprowa-
dziły do uzyskania formy wału wraz z suchą 
fosą. Brak nawarstwień rumowiskowych 
pozwala poddać w wątpliwość istnienie 
drewnianych konstrukcji na tym wale, które 
w wyniku zniszczenia musiałyby pozostawić 
ślady w postaci spalenizny i węgli drzew-
nych. Z wypełniska fosy pozyskano zaledwie 
2 fragmenty ceramiki.

W trakcie dwóch sezonów badań na gro-
dzisku w Ornowie-Lesiaku pozyskano 481 
fragmentów ceramiki naczyniowej z okresu 
wczesnego średniowiecza (ryc. 18: a-s). Prze-
prowadzono szczegółową analizę technolo-
giczno-stylistyczną. W związku ze stwierdze-
niem jednej fazy osadniczej, wszystkie źródła 
można traktować jako jeden zbiór. W zbio-
rze tym dominowała ceramika całkowicie 
obtaczana (86,5%). W strukturze tej kolekcji 
znaczny odsetek stanowiły garnki przykra-
wędnie obtaczane (7,2%) oraz obtaczane do 
największej wydętości brzuśca (9%). Cerami-
ka częściowo obtaczana może być synchro-
nizowana z fazą IIIa rozwoju garncarstwa na 
ziemi chełmińskiej. Z kolei garnki całkowicie 
obtaczane można synchronizować z podfa-
zą IIIb

1

24
 
wyróżnioną dla ziemi chełmińskiej, 

czy też fazą II rozwoju garncarstwa na zie-
mi lubawskiej25

.
 Nie ma jednak reperowych 

zbiorów z dorzecza górnej Drwęcy, do któ-
rych można by odnosić materiały z Orno-
wa-Lesiaka. Najbliższe związki widoczne są 
w materiale z grodziska w Domkowie, gm. 
Grunwald, st. 1.

24 Chudziak 1991: 121-124, ryc. 51, 2002: 140.
25 Grążawski 2009: 45-46.

Ryc. 16. Ornowo-Lesiak, gm. Ostróda, st. 3, wykop 1/2012. Plan spągu 8 poziomu 

eksploracji (fot. S. Wadyl)

Fig. 16. Ornowo-Lesiak, Ostróda commune, site 3, trench 1/2012. The plan of the 

thill of the 8th level of exploration (photo S. Wadyl)

Ryc. 17. Ornowo-Lesiak, gm. Ostróda, st. 3, wykop 1/2012. Plan obiektu z kon-

strukcją kamienną (fot. S. Wadyl)

Fig. 17. Ornowo-Lesiak, Ostróda commune, site 3, trench 1/2012/. The plan of a 

feature with stone construction (photo S. Wadyl) 
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Poza ceramiką znaleziono dwa zabytki, tzw. wydzie-
lone: żelazny nożyk oraz szydło kościane (ryc. 18: t, u). 
Są to przedmioty codziennego użytku o ponadregional-
nym zasięgu występowania oraz o szerokim zakresie 
czasowym, nie mogą być zatem uznane za dobre da-

towniki. W związku z czym analiza ceramiki naczynio-
wej stanowi podstawę datowania. Struktura zbioru ce-
ramiki z Ornowa-Lesiaka pozwala określić chronologię 
grodziska do czasu od ostatnich dekad X po połowę(?) 
XI wieku.

Ryc. 18. Ornowo-Lesiak, gm. Ostróda, st. 3. Fragmenty naczyń ceramicznych z wykopu 1/2011 i 1/2012 (wybór) oraz nożyk żelazny (u) i szydło 

kościane (t) (rys. i fot. S. Wadyl)

Fig. 18. Ornowo-Lesiak, Ostróda commune, site 3. Fragments of ceramic vessels from trenches 1/2011 and 1/2012 (a selection), and an iron 

knife (u) and bone awl (t) (drawing and photo S. Wadyl)
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Rezultaty badań przeprowadzonych w latach 2011-
2012 zmuszają do zakwesionowania sugerowanej w lite-
raturze przedmiotu szerokiej chronologii grodziska26. Jak 
wynika z analizy stratygraii zadokumentowanej w prze-
kopie przez wał i stratygraii horyzontalnej nawarstwień 
kulturowych oraz analizy technologiczno-stylistycznej 
materiału źródłowego, nie do utrzymania jest również 
pogląd o trzech fazach zasiedlenia. Nie ulega wątpliwo-
ści, że gród był założeniem jednofazowym. Po zniszcze-
niu i spaleniu konstrukcji znajdujących się na wale gród 
nie został odbudowany27. Analiza ceramiki naczyniowej 

pozwoliła zawęzić chronologię funkcjonowania grodu do 
okresu od ostatnich dekad X, po połowę(?) XI wieku.

26 Zob. Mirkowska 204: 282; Hofmann i Mackiewicz 2004: 16.
27 O gwałtownym zniszczeniu grodu świadczą nawarstwienia 

pożarowo-rumowiskowe zawierające bardzo duże ilości węgli 
drzewnych, spalenizny i polepy zarejestrowane w wykopach usy-
tuowanych w sąsiedztwie wałów grodziska.

***
Realizowane w ostatnich latach badania omówionych 

wyżej stanowisk obronnych z dorzecza górnej Drwę-
cy wnoszą nowe wiadomości do studiów nad historią 
zasiedlenia tego obszaru we wczesnym średniowieczu. 
Poza tymi grodziskami żadne inne stanowiska nie do-
czekały się jednak badań wykopaliskowych, co powo-
duje znaczne trudności przy podejmowaniu szerzej za-
krojonych studiów osadniczych. Wiele pytań pozostaje 
w dalszym ciągu bez odpowiedzi i tylko dalsze prace ba-
dawcze oraz opracowania gabinetowe mogą przynieść 
ich rozwiązanie. Chodzi przede wszystkim o kwestie 
takie jak: początki osadnictwa wczesnośredniowiecz-
nego na tym obszarze, kształtowanie się słowiańsko-
-bałtyjskiej rubieży granicznej, a także kształtowanie się 
struktury terytorialno-osadniczej znanej z kart historii 
ziemi plemiennej Sasinów.
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Sławomir Wadyl

The veriicaion and test excavaion of Early Medieval strongholds in the basin of the upper 
Drwęca River (Domkowo, Lipowiec, Ornowo-Lesiak, Morliny)

Summary

In the years 2011-2012 at the Insitute of Archaeology at 
UMK Toruń University a research program enitled: Slavic-Balt 

borderland in Early Medieval imes was realized. This program 
it in the trend of archaeological setlement studies, aiming at 
recognizing the problems of setlement of the area deined 
as the Slavic-Balt borderland. Four defense sites were sub-
ject to veriicaion and test excavaion, of certain or alleged 
Early Medieval chronology (strongholds at Domkowo, Grun-
wald commune, site 1; Lipowiec, Ostróda commune, site 1; 
Morliny, Ostróda commune, site1; and Ornowo-Lesiak, Ostró-
da commune, site 3). The main goal of the examinaions was 
the veriicaion of the strongholds’ chronology, as well as an 
atempt to determine their place in the setlement structure 
of the upper Drwęca River basin.

The examinations conducted in the stronghold at Dom-
kowo allowed to deine the chronology of the stronghold to 
the 1st half of the 11th century. Special attention should be 
paid to the cobblestone pavement revealed in the strong-
hold’s plaform. It is hard to state, however, if the whole plat-

form was covered with cobblestone, or was it only a part of 
it. The research works held in the strongholds at Lipowiec and 
Morliny allowed to posiively verify their Early Medieval chro-
nology. The results of the examinaions allow to preliminary 
deine their chronology as the 11th-12th century.

The most spectacular results were obtained by the exami-
naions held at Ornowo-Lesiak. They allowed to quesion the 
view on the chronology of this setlement exising so far. Ac-
cording to the latest researches, this stronghold is a relic of 
one-phase setlement dated to the period of last decades of 
the 10th century and the 1st half of the 11th century.

The examinaions of the menioned defense sites of the upper 
Drwęca River basin, realized in recent years, deliver new informa-
ion to the studies on the history of setlement of this area in Ear-
ly Medieval imes. Beside these strongholds, no other sites were 
subject to archaeological excavaions, which makes it diicult to 
undertake broader comprehensive setlement studies. A lot of 
quesions remain unanswered, and only further ieldwork and 
analyical studies can bring an answer to them.
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