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W XIII-wiecznej przestrzeni budowlanej w Europie Środ-
kowo-Wschodniej pojawiły się tzw. zamki typu przej-
ściowego. Termin ten wprowadził czeski badacz Tomas 
Durdik. Określa on nim obiekty warowne z tradycyjny-
mi ziemno-drewnianymi obwodami wałów obronnych 
z wieżami, poprzedzonymi fosami oraz z wewnętrzną 
zabudową wykonaną techniką szachulcową. Ich zaletą 
były względnie niskie koszty związane z przeprowadze-
niem inwestycji budowlanych. Przykładami zamków 
tego typu w Czechach są np. Hlavačov czy Angerbach1. 

Formy tych budowli rozwinęły się między innymi w XIII 
wieku na Śląsku. Należały do nich obiekty warowne np. 
w Pieszycach, gm. loco, Marczowie, gm. Wleń, Płosz-
czynie, gm. Jeżów Sudecki, Gradówku, gm. Lwówek 
Śląski i Kamiennej Górze, gm. loco. Ich głównymi cecha-
mi są duże rozmiary powierzchni: np. Pieszyce – około 
9000 m2 (ryc. 1), Płoszczyna – około 3500 m2 (ryc. 2), 
Marczów – 9000 m2 (ryc. 3), a także wieloczłonowość: 
występowanie wyniesionej części centralnej, mniejszej 
od najczęściej występujących dwóch przedzamczy, roz-
budowany system wałów poprzedzony fosą i wałem 
zewnętrznym. Brak stosowania w budowie tych obiek-
tów zaprawy wapiennej, a głównym użytym materiałem 
budowlanym był kamień, drewno, glina i ziemia2. Są to 
jednak obiekty jeszcze nie do końca rozpoznane. Warto 
w tym miejscu nieco przybliżyć najlepiej poznany obiekt 
tego typu na Śląsku, czyli zamek w Pieszycach. Zamek 
ten składa się z trzech członów zbliżonych do zachodzą-
cych na siebie okręgów. Każdy z nich miał oddzielony 
od siebie obwód obronny. Część centralna była wynie-
siona w stosunku do przedzamczy. W obrębie tej części 
zamku znajdował się dziedziniec oraz podpiwniczony bu-
dynek mieszkalny wykonany z kamienia, drewna i gliny. 
Na dziedziniec prawdopodobnie prowadziła wysunięta 
przed lico wału ufortyikowana wieża bramna. Na pod-
stawie materiału archeologicznego zamek w Pieszycach, 
jak i inne tego typu obiekty na Śląsku, można datować 
na drugą połowę XIII i XIV wiek3. Inne obiekty tego typu 
z terenów Polski znane są np. z Błonia koło Warszawy 

1 Durdik 1978: 41-52.
2 Boguszewicz 1998: 103-105.
3 Boguszewicz 1998: 104.

oraz z Piekar pod Krakowem4. Głównymi przyczynami 
wznoszenia zamków typu przejściowego był powolny 
rozpad systemu prawa książęcego, feudalizacja stosun-
ków społecznych oraz pojawienie się kolonizacji na pra-
wie niemieckim. Na terenach podległych władzy księcia 
pojawiły się nowe obszary intensywnie zagospodaro-
wywane. W Polsce dzielnicowej dotychczasowe ośrodki 
władzy, czyli grody kasztelańskie, nie były wystarczające 
czy wręcz pozostawały na uboczu tego zjawiska. Dlatego 
też tego typu obiekty powstały wskutek potrzeby szyb-
kiego stworzenia nowej sieci administracyjno-iskalno-
-militarnej na nowo zagospodarowywanych terenach 
w poszczególnych książęcych domenach. Dlatego wyżej 
wymienione zamki były wykonane szybko, małymi kosz-

4 Leńczyk 1939; Kiersnowska 1971.

Daniel Gazda

Między grodem a zamkiem – 
wieloczłonowe obiekty warowne prusko-
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Ryc. 1. Plan zamku w Pieszycach, gm. loco (według Boguszewi-

cza 1998). A – zamek górny; B, C – podzamcze

Fig. 1. The plan of the Pieszyce castle, Pieszyce commune 

(according to Boguszewicz, 1998). A – upper castle; 

B, C – baileys
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tami, zaś do ich wznoszenia nie były potrzebne specjali-
styczne warsztaty budowlane, a tylko ludność zobowią-
zana do budowy grodów w ramach powinności prawa 
książęcego. Tego typu obiekty wznoszono np. w cen-
trach poszczególnych kluczy majątkowych, w miejscach 
pobierania wszelkiego typu opłat iskalnych czy w miej-
scach strategicznych5. Podsumowując, tego typu zamki 
nawiązywały do specyicznych XIII-wiecznych stosun-
ków społecznych występujących w Europie Środkowo-
-Wschodniej, gdzie wewnętrzna przestrzeń zamku była 
zorganizowana zgodnie z założeniami obronnej siedziby 
feudała, a jego forma budowlana wywodziła się z ustro-
ju prawa książęcego. Były one formą przemiany starszej 
tradycji wznoszenia warowni z drewniano-ziemnych gro-
dów w murowane zamki. Część budowli tego typu zosta-
ła w późniejszych czasach przebudowana na warownie 
murowane, a część uległa zniszczeniu lub została opusz-

5 Boguszewicz 1998: 105.

czona6. Zamki typu przejściowego pojawiły się także na 
terenie Warmii i Mazur wraz z pojawieniem się państwo-
wości krzyżackiej, jednak ich charakter, funkcje, materiał 
budowlany jak i przyczyny wznoszenia były nieco inne 
niż na pozostałych terenach Europy Środkowo-Wschod-
niej. Złożyło się na to kilka czynników niewystępujących 
na innych obszarach: działalność krzyżowców, a co za 
tym idzie stan permanentnej wojny przerywany krótkimi 
okresami pokoju, działalność misyjna, stan budowy pań-
stwowości od podstaw, czynnik geograiczno-przyrod-
niczy. Także żywotność niektórych z tych obiektów była 
nieco dłuższa, a okres ich powstawania nieco późniejszy 
niż na innych obszarach. W tym miejscu skupię się na 
krótkim omówieniu obiektów tego typu występujących 
na terytorium współczesnej Polski na południe od Zale-
wu Wiślanego, czyli na północnych obszarach pruskich 
terytoriów Pomezanii, Pogezanii i Warmii. Na tym obsza-
rze znamy prawdopodobnie 10 zamków typu przejścio-
wego (ryc. 4), usytuowanych w miejscowościach: Stary 
Dzierzgoń (niem. Alt Christburg), Bogdany (niem. Sun-
nemberg), Gronkowo (niem. Grunenberg, Schlossberg), 
Elbląg (niem. Elbing), Braniewo (niem. Braunsberg), 
Morąg (niem. Mohrungen), Pasłęk (niem. Preussisch 
Holland), Przezmark (niem. Preussisch Mark), Weklice, 
st. 1 (niem. Wekliz), Tolkmicko (niem. Tolkemita). Trzy 
pierwsze z wymienionych są obiektami pewnymi7, z czy-
telnymi do dnia dzisiejszego ogólnymi założeniami. Zosta-
ły w XIII lub XIV wieku opuszczone, częściowo w wyniku 

6 Zob. Boguszewicz 1998.
7 Wcześniej były to pruskie założenia grodowe, zaadaptowane 

przez Krzyżaków lub administrację biskupią. 

Ryc. 2. Plan zamku w Płoszczynie, gm. Jeżów Sudecki (według 

Boguszewicza 1998: 105)

Fig. 2. The plan of the Płoszczyna castle, Jeżów Sudecki com-

mune (according to Boguszewicz, 1998: 105)

Ryc. 3. Plan zamku w Marczowie, gm. Wleń (według Boguszewi-

cza 1998: 104)

Fig. 3. The plan of the Marczów castle, Wleń commune (accor-

ding to Boguszewicz, 1998: 104)
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zniszczenia lub w wyniku zaniku ich funkcji. Natomiast ko-
lejnych pięć zamków8 jest przykładem tego typu obiektów 
przebudowanych pod koniec XIII lub w XIV wieku na zamki 
murowane lub zakończyły żywot w momencie zniszczeń 
i zbudowania zamku murowanego w ich pobliżu. Zamki 
w Tolkmicku i Weklicach posiadają typowy plan zamku 

8 Elbląg, Braniewo, Pasłęk, Morąg i Przemark.

typu przejściowego, jednak ich rozpoznanie – mimo dość 
zaawansowanych prac archeologicznych prowadzonych 
przed II wojną światową – nie daje pełnej odpowiedzi czy 
były to zamki typu przejściowego, czy tylko klasyczne gro-
dziska. Tych 10 obiektów było rozrzuconych na obszarze 
około 350 km2, tworząc w miarę gęstą sieć.

Ryc. 4. Rozmieszczenie zamków typu przejściowego na tle innych obiektów na południe od Zalewu Wiślanego (podkład mapy według Ja-

godzińskiego 1997): 1 – Morąg; 2 – Przezmark; 3 – Stary Dzierzgoń; 4 – Pasłęk; 5 – Weklice; 6 – Elbląg; 7 – Gronkowo; 8 – Braniewo; 9 – 

Bogdany; 10 – Tolkmicko

Fig. 4. Location of the transition type castles on the background of other sites south of the Vistula Lagoon (map background according to 

Jagodziński 1997): 1 – Morąg; 2 – Przezmark; 3 – Stary Dzierzgoń; 4 – Pasłęk; 5 – Weklice; 6 – Elbląg; 7 – Gronkowo; 8 – Braniewo; 9 – Bog-

dany; 10 – Tolkmicko
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A. Zamki typu przejściowego przebudowane na 
zamki murowane (biskupie, konwentualne, inne, np. 
prokuratorskie)
Braniewo – zamek był położony nad rzeką Pasłęką, nad 
jej wysokim brzegiem, około 10 km od jej ujścia do Za-
lewu Wiślanego. Prawdopodobnie Krzyżacy około 1240 
roku zaadaptowali na swoje potrzeby świeżo opanowa-
ny pruski gród Brausebergue, budując strażnicę. Obiekt 
ten został zniszczony przez Warmów podczas walk 
pierwszego powstania pruskiego. W 1243 roku pierw-
szy biskup warmiński Anzelm obrał Braniewo jako swoją 
główną siedzibę. Braniewo stało się wówczas stolicą au-
tonomicznego w stosunku do Zakonu Krzyżackiego bi-
skupstwa warmińskiego. Można przyjąć, że w tym roku 
musiały powstać przynajmniej podwaliny zamku przej-
ściowego jako punkt administracyjno-militarny dla nowo 
powstałej jednostki terytorialnej oraz miasta (Braniewo 
uzyskało prawa miejskie w 1254 roku po ponownym 
przejęciu swojego dominium przez biskupa z rąk krzy-
żackich po pierwszym powstaniu pruskim). W 1261 roku 
zamek w wyniku drugiego powstania pruskiego został 
zajęty przez Prusów, po uprzednim opuszczeniu go 
i spaleniu przez załogę biskupią9. W 1279 roku biskup 
Anzelm ponownie wydał polecenie lokowania miasta 
oraz rozpoczęto budowę zamku, jednak już w innym, 
dogodniejszym, ale pobliskim miejscu i już jako zamek 
murowany10. Zamek ten osłaniał budowę podwalin ad-
ministracyjnych nowego biskupstwa.

Elbląg – w 1237 roku Krzyżacy założyli pierwszy 
obiekt warowny na terenie współczesnego Elbląga; 
znajdował się on prawdopodobnie na wyspie na rzece 
Elbląg lub na jej brzegu. Jednak najpóźniej do 1239 roku 
warownia została przeniesiona w dogodniejsze miejsce 
do prowadzenia dalszej ekspansji na wschodni brzeg 
rzeki Elbląg. Z tego roku pochodzi informacja, że Elbląg 
posiadał wały. Elbląg musiał posiadać doskonały sys-
tem obronny, jak również i zasoby magazynowe, skoro 
jako jeden z nielicznych zamków odparł ataki Święto-
pełka Gdańskiego w 1244 roku oraz Prusów w trakcie 
drugiego powstania pruskiego. Od 1251 roku staje się 
najważniejszym zamkiem w Prusach, ponieważ tu re-
zydował mistrz krajowy. W drugiej połowie XIII wieku 
zaczyna się przebudowa tego obiektu na zamek mu-
rowany11.

Morąg – zamek był ulokowany prawdopodobnie na 
wysokim wzgórzu cyplowym nad jeziorem. W części 
opracowań można przeczytać, że od 1280 roku znaj-
dowała się tu strażnica, w której rezydował prokurator 
podległy komturowi Elbląga. Jednak tak wysoki urzęd-
nik zakonny nie mógł obrać za swoją siedzibę skromnej 
strażnicy, lecz obiekt o odpowiednim zapleczu militarno-
-administracyjnym. W jego bliskim sąsiedztwie znajdo-
wała się osada, stanowiąca zaplecze dla funkcjonującego 
zamku. Dlatego uważam, że jest to dowód natury histo-

9 Dusburg 140, s. 125.
10 Hatka 1999: 48-49; Dusburg 140, s. 126.
11 Hatka 1999: 80-81. 

rycznej, aby Morąg uznać za zamek typu przejściowego. 
Zamek murowany na tym miejscu zaczęto wznosić w la-
tach 1327-1331 i był budowany przez około 50 lat; nie 
wiadomo jednak czy dokładnie w tym samym miejscu, 
co zamek typu przejściowego12.

Pasłęk – zamek był usytuowany na wybitnym północ-
nym cyplu wysoczyzny, opadającej stromo, uskokiem 
o wysokości ponad 20 m, w kierunku zabagnionej rzeki 
Wąskiej i Strugi Młyńskiej. Tylko jedna strona cypla – po-
łudniowa wymagała poważnych instalacji obronnych. 
W tym miejscu wcześniej był ulokowany gród pruski Pa-
zulak. Krzyżacy, po opanowaniu okolicy, zdobyty gród 
zaadaptowali do swoich potrzeb. Przypuszcza się, że 
od około 1249 roku zamek w Pasłęku był siedzibą sa-
modzielnego okręgu zakonnego. Z innych wzmianek 
źródłowych wiemy, że w 1297 roku osada zwana Hol-
lant, znajdująca się koło drewniano-ziemnej fortecy, 
uzyskała prawa miejskie. W niej zamieszkiwali osadni-
cy holenderscy sprowadzeni na te tereny przez mistrza 
krajowego Meinharda z Kwerfurtu. Tak jak w przypadku 
Morąga w opracowaniach pojawia się informacja, że 
była to strażnica. Jednak strażnica nie mogła stanowić 
zaplecza administracyjno-militarnego dla tak ważnego 
pod względem gospodarczym regionu czy być siedzibą 
samodzielnej jednostki terytorialnej. Wiemy, że w XIV 
wieku w Pasłęku urzędował prokurator podległy władzy 
komtura Elbląga. Dlatego musiał funkcjonować w tym 
miejscu zamek typu przejściowego, zniszczony w wyniku 
drugiego powstania pruskiego, następnie odbudowany 
w momencie odzyskania tego terytorium przez Krzyża-
ków, a w latach 1320-1329 zapoczątkowany został pro-
ces przebudowy tego zamku na obiekt murowany13.

Przezmark – obiekt wzniesiony około 1274 roku na 
miejscu pruskiego grodu, na wybitnym półwyspie jezio-
ra Motława Wielka o stromych zboczach dochodzących 
do wysokości około 10 m. Zarządzał nim ekonom krzy-
żacki. Wcześniej prawdopodobnie na przedzamczu, jak 
wskazuje pierwotna nazwa – Prutenicale Forum – funk-
cjonował targ jako miejsce lokalnej wymiany handlowej. 
Zamkiem zarządzał urzędnik niższej rangi – ekonom 
(Pleger, 1312 rok), od 1320 roku – prokurator, a następ-
nie od 1359 roku – wójt komturii dzierzgońskiej. Zamek 
został przebudowywany na zamek murowany w latach 
1316-1331 przez komtura Dzierzgonia Lutera księcia 
Brunszwiku14. 

Ze względu na aktualny stań badań nad tymi konkret-
nymi pięcioma obiektami, praktycznie nic – lub bardzo 
niewiele – możemy powiedzieć o ich układzie przestrzen-
nym czy użytym materiale do ich budowy. Jednak na po-
czątku spełniały one rolę militarną, stanowiąc ochronę 
dla osiedlającej się w tamtym rejonie ludności oraz za-
razem administracyjną i zapewne iskalną, a także z tych 
miejsc można było efektywnie prowadzić dalsze działania 
ofensywne na wolne jeszcze terytoria pruskie.

12 Hatka 1999: 185.
13 Hatka 1999: 225.
14 Hatka 1999: 248, 2010: 106. 
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B. Grody pruskie zaadaptowane na zamki typu przej-
ściowego w  początkowym okresie podboju Prus 
przez Zakon Krzyżacki lub administrację biskupią
Do grupy tych obiektów należą zamki w Bogdanach, 
gm. Frombork i Starym Dzierzgoniu, gm. Ioco15, a także 
w Gronkowie, gm. Braniewo, Tolkmicku, gm. loco i We-
klicach, st. 1, gm. Elbląg.

Gronkowo (ryc. 5) – zamek jest położony na wschod-
nim brzegu rzeki Pasłęki, 6 km na południe od Braniewa, 
na wybitnym wąskim cyplu opadającym stromo w kie-
runku rzeki oraz zachodnim i północnym. Cypel był 
dostępny od południa. Według badaczy niemieckich, 
prowadzących tu wykopaliska archeologiczne w latach 
1927-1929, był to obiekt wzniesiony przez Biskupa Fle-
minga na miejscu zaadaptowanego na własne potrzeby 
pruskiego grodu. Jest on wspominany w dokumentach 
pisanych z 1289 oraz 1305 roku. Założenie składało się 
z zamku właściwego oraz przedzamcza okolonego wa-
łem ziemno-drewnianym. Na zamku głównym znajdo-
wał się podpiwniczony budynek o wymiarach 7 x 13 m, 
wzniesiony w konstrukcji szachulcowej. Naprzeciw-
ko znajdował się drugi budynek o wymiarach 5 x 6 m, 
z przybudówką od strony wschodniej o wymiarach 

15 Szczegółowe opisy tych obiektów i wyniki wykopalisk przeprowa-
dzonych na ich terenie zob. Gazda et al. 2013, w niniejszym tomie. 

2 x 3 m. Możliwe że była to kaplica. Od strony południo-
wej założenie ochraniała sucha fosa. W trakcie badań 
archeologicznych wydobyto liczne ułamki ceramiki le-
pionej ręcznie oraz toczonej na kole. Obok zamku po-
wstała osada lokowana jako wieś w 1330 roku16. Praw-
dopodobnie obiekt miał za zadanie osłaniać od strony 
południowej inwestycje związane z budową podwalin 
administracyjno-obronnego biskupstwa warmińskiego 
oraz związane z kolonizacją tych obszarów. Po wybudo-
waniu nowych siedzib biskupich warownia straciła rację 
bytu i została stopniowo opuszczona, najpóźniej na po-
czątku XIV wieku.

Tolkmicko (ryc. 6) – obiekt jest położony około 2 km 
na południowy-wschód od miasta Tolkmicka, na zale-
sionym wzgórzu wciętym między dwa małe strumie-
nie. Miejsce to jest zwane „Zamkową Górą”. Grodzisko 
posiada cztery majdany oddzielone od siebie wałami 
oraz wyodrębnioną część centralną o wymiarach oko-
ło 50 x 60 m, obwiedzioną wysokim dookolnym wałem 
(w dniu dzisiejszym wznosi się on jeszcze do 7 m wyso-
kości). Całość założenia posiada około 340 m długości 
i 110 m szerokości. Główny człon tego obiektu od strony 
zachodniej był chroniony dwoma wałami, a od strony 

16 Jackiewicz-Garniec i Garniec 2006: 160-162; Jagodziński 1997: 
30 – tam dalsza literatura.

Ryc. 5. Plan zamku w Gronkowie, gm. Braniewo (według Jackiewicz-Garniec i Garnca 2006): góra zamkowa („Burg-B.”) i wieś, przed 1945 

rokiem

Fig. 5. The plan of Gronkowo castle, Braniewo commune (according to Jackiewicz-Garniec & Garniec 2006): castle mound (“Burg-B.”), and 

the village, before 1945
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wschodniej jednym, zaś od strony północnej wysokim 
uskokiem. Ponadto, od strony południowej obiektu wa-
rownego biegła do niego droga przechodząca jak gdyby 
przekopem przez dwa wały. W ten sposób ten przejazd 
był chroniony. W trakcie badań archeologicznych pro-
wadzonych w latach 20. i 30. XX wieku oraz w 1959 roku 
w 24 wykopach17 odkryto ślady konstrukcji wału wyko-
nanego w konstrukcji przekładkowej oraz relikty zabu-
dowy wewnętrznej obiektu, jednak nie dającej jasnego 
obrazu zasiedlenia tego miejsca ani chronologii budowy 

poszczególnych elementów warowni (wałów, budyn-
ków zabudowy wewnętrznej). Część centralna obiektu 
funkcjonowała już we wczesnej epoce żelaza jako osada 
obronna, a następnie ponownie nadbudowana została 
we wczesnej fazie wczesnego średniowiecza, zaś osta-
teczny plan założenia, widoczny do dnia dzisiejszego, 
prawdopodobnie pochodzi z 2. połowy XIII wieku. Jed-
nak na taką interpretację nie ma jeszcze wystarczają-
cych dowodów. Na podstawie dotychczasowej wiedzy 
możemy wnioskować o kilku głównych fazach zasie-
dlenia obiektu: wczesna epoka żelaza (V-II w. p.n.e.), 
wczesne średniowiecze – VI-IX wiek oraz XI i XIII wiek18. 

Jednak są to tylko sugesie i nie znamy wyraźnej granicy 
końca osadnictwa.

17 Z tego 22 wykopy przebadano przed II wojną światową, a 2 
w 1959 roku.

18 Jagodziński 1997: 34-35; Dmochowski 1963: 271-286; Ebert 1927: 
109-117.

Weklice, st. 1 (ryc. 7) – domniemany zamek stanowi 
główne założenie w grupie trzech obiektów warownych 
położonych blisko siebie na południowej krawędzi Wy-
soczyzny Elbląskiej, 1,2 km na zachód od wsi Weklice 
i odpowiednio 0,55 i 0,7 km od grodzisk oznaczonych 
numerami 2 i 4. Wznosi się on na cyplu wyniesionym 
między dwoma jarami, w których płynęły strumienie. 
Jest to obiekt o dwóch głównych członach obwiedzio-
nych wałem zewnętrznym wzniesionym. Człon I, czyli 
południowy, składa się z części centralnej, lekko wynie-
sionej i obwiedzionej dookolnym wałem. Ma on średni-
cę około 45-50 m. Część ta znajdowała się na obszarze 
przypominającym w rzucie prostokąt (o wymiarach oko-
ło 50 x 70 m) z zaokrąglonymi narożnikami, lankowany 
od strony południowej i północnej wałem i fosą. Człon 
II składał się przedzamcza, o rzucie zbliżonym do pro-
stokąta o wymiarach około 100 x 150 m, które było oto-
czone wałem i fosą. Relikty wałów nie są tak imponujące 
jak w Starym Dzierzgoniu i mają około 4 m wysokości 
i do 12 m szerokości. Fosy mają szerokość 5-10 m oraz 
głębokość do 3 m. Pierwsze wykopaliska prowadził tu 
M. Ebert w 1926 roku i według niego Castrum Wekli-
ze wymienione przez Piotra z Dusburga w jego kronice 
można utożsamić z tym obiektem. Archeolodzy nie-
mieccy założyli 15 wykopów archeologicznych, w któ-
rych odkryli resztki konstrukcji drewnianej wału, bram 
i wież bramnych oraz zabudowy wewnętrznej obiektu, 
zwłaszcza na majdanie I, czyli wewnętrznym. W 1985 
roku, w celu weryfikacji wyników badań niemieckich 

Ryc. 7. Plan zamku w Weklicach, gm. Elbląg, st. 1 (według Eberta 1927)

Fig. 7. The plan of the Weklice castle, Elbląg commune, site 1 (according to Ebert 1927)
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archeologów, Antoni Pawłowski przeprowadził kolejne 
badania wyznaczając dwa wykopy w obrębie członu I. 
Na uwagę zasługuje odkrycie w trakcie prac Eberta i Er-
licha w wykopie A i B resztek konstrukcji przekładkowej 
wału z oblicówką kamienną. Natraiono na wieżę bram-
ną o wymiarach 2 x 4 m, w wykopie C na potrójną linię 
fortyikacji, a w wykopie D na relikty drewnianej wieży 
o wymiarach 3 x 4 m wykonanej w konstrukcji zrębowej; 
ponadto na majdanie członu I odkryto bruk. Pawłowski 
natomiast w trakcie swoich prac odkrył relikty półzie-
mianki z zaokrąglonymi narożami, o wymiarach 3 x 4 m; 
w niej znajdowało się palenisko w obstawie kamiennej. 
W świetle dotychczasowej wiedzy obiekt ten funkcjo-
nował w XIII wieku i stanowił jedno z głównych ogniw 
obronnych Prusów przeciwko agresji krzyżackiej. Pod ko-
niec lat 30. XIII wieku obiekt przeszedł w ręce krzyżackie 
i według autorów niemieckich pozostawał w ich ręku do 
momentu krwawego zdobycia go przez Prusów w trakcie 
drugiego powstania Prusów i w tym czasie został przez 
nich rozbudowany19. Jego głównym zadaniem była osło-
na osadnictwa krzyżackiego w tym rejonie, rozwijające-
go się dynamicznie od połowy XIII wieku.

***
Przedstawiwszy pokrótce interesujące nas tutaj obiekty, 
należy zastanowić się obecnie nad ich specyiką w sto-
sunku do podobnych zamków z terytorium Europy Środ-
kowo-Wschodniej.

Po pierwsze, na ich układ przestrzenny i możliwości 
budowlane miało wpływ środowisko naturalne, w jakim 
powstawały. Terytorium XIII-wiecznych Prus, a co za tym 
idzie obszary Pomezanii, Pogezanii i Warmii, pokrywały 
gęste puszcze, często zabagnione, z licznymi jeziorami. 
Cieki wodne, nawet te wąskie, były trudne do szybkiego 
przebycia ze względu na stromiznę, zalesienie i grzą-
skość ich brzegów. Z drugiej strony był to teren bogaty 
w drewno, pokłady gliny, torf, głazy narzutowe, piasek 
oraz istniały tu – głównie nad brzegami rzek – wynie-
sione cyple morenowe lub wzgórza, które w sposób 
naturalny były oddzielone od pozostałego terenu i tym 
samym nadawały się na punkty obronne. Te zasoby na-
turalne były wykorzystywane w celu wznoszenia obiek-
tów militarnych. Zamki te były wznoszone w miejscach 
z natury obronnych, w większości wypadków docenio-
nych już przez Prusów. Do wznoszenia ich wałów wy-
korzystywano drewno, piasek i glinę, a główne budynki 
wewnętrzne były budowane – jak pozwala to stwierdzić 
nasza dotychczasowa wiedza – w technice szachulco-
wej z wykorzystaniem cegły, dachówek oraz kamienia. 
Wyżej wymienione zamki posiadały plan zbliżony do 
pozostałych obiektów tego typu budowanych na innych 
obszarach, miały z reguły dwa majdany, przedzamcza 
oraz centralną wydzieloną część obwiedzioną wałem 

19 Pawłowski 1988: 1-8; Ebert 1926: 40-69, 1927: 106-117.

(Tolkmicko, Stary Dzierzgoń, Weklice) lub wyniesioną 
i zwieńczoną wieżą (Bogdany, Stary Dzierzgoń). 

Po drugie, przyczyny ich budowy są – jak już wspomi-
nałem nieco wcześniej – odmienne niż na innych tere-
nach Europy Środkowej-Wschodniej. Krzyżacy, rozpoczy-
nając podbój terytoriów pruskich w latach 30. XIII wieku, 
potrzebowali obiektów militarnych, które mogły zapew-
nić im trwały sukces wojskowy. Były one budowane jako 
bazy do dalszej ekspansji, jednocześnie stanowiły zabez-
pieczenie podbitych terenów przed próbą rekonkwisty 
ze strony Prusów, stanowiły punkty refugialne dla oko-
licznej ludności uznającej zwierzchnictwo Zakonu Krzy-
żackiego. Jednocześnie musiały spełniać wymogi akcji 
misyjnej, a co za tym idzie także stanowić punkt oparcia 
dla wypraw krzyżowych. Następnie z czasem stawały się 
punktami życia klasztornego20, administracji państwowej 
czy zapleczem handlowo-gospodarczym. Przyczyny po-
wstania tego typu zamków są wymieniane dość licznie 
w źródłach pisanych. 

Po trzecie, obiekty te musiały być wznoszone bardzo 
szybko ze względu na to, że ich budowa odbywała się 
z reguły na obszarze toczącej się wojny, nieraz jeszcze na 
terytoriach pod panowaniem wroga. W jednym ze źró-
deł możemy przeczytać, że przy wykorzystaniu prymi-
tywnych narzędzi Krzyżacy wznieśli gród w osiem dni21. 
Jednak był to obiekt prawdopodobnie o charakterze 
warownego obozu wojskowego. Oczywiście zamki typu 
przejściowego z rozbudowanym systemem obronnym 
były wznoszone dłużej, ale wydaje się, że budowa pod-
stawowych elementów obronnych przy zaangażowaniu 
ludności miejscowej – czy to zmuszonej do budowy zam-
ków (ludność podbita), czy to wykonującej powinności 
w stosunku do władzy (na przykład część ludności osia-
dła na prawie niemieckim na terytorium Państwa Zakon-
nego) – mogła trwać około miesiąca. Aby przyspieszyć 
budowę Krzyżacy często dowozili na miejsce inwestycji 
uprzednio zgromadzony materiał pochodzący często 
z budowli rozebranych lub zupełnie nowo wytworzony, 
spławiając go najczęściej rzeką lub transportując go dro-
gą lądową, co znacznie przyśpieszało inwestycję22. 

Po czwarte zamki te były nadrzędne w stosunku do 
innych obiektów militarnych lub pół-militarnych wzno-
szonych na tych terenach: siedzib rycerskich, warow-
nych kościołów, strażnic czy zwykłych warownych obo-
zów wojskowych. Te obiekty można więc śmiało nazwać 
zamkami kolonizacyjnymi, stworzonymi dla konkretnego 
działania osadzonego w konkretnym czasie i konkretnym 
terytorium, czyli podboju i kolonizacji nowego obszaru 
w XIII i XIV wieku.

20 Około 1250 roku w wielu obiektach (zamkach, grodziskach) na 
terytorium Państwa Zakonnego kwitło życie monastyczne – zob. 
Arszyński 1995: 124.

21 Radzymiński (red.) 2005: 136; Arszyński 1995. 
22 Radzymiński 2005 (red.): 127-128; Arszyński 1995.
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Daniel Gazda

Between stronghold and castle – mulisegment Prussian-Teutonic  foriied sites south of the 
Vistula Lagoon

Summary

In the 13th century architecture in Mid-Eastern Europe the 
so-called transiion type castles appeared. These were fori-
ied sites with tradiional imber-earthen perimeters of ram-
parts with towers, preceded with moats and internal built-up 
constructed with watle-and-daub or imber framing technol-
ogy. Their advantage at the same ime was relaively low cost 
of construcion investment.  

The transiion type castles were being erected also in the 
Warmian-Masurian area at the ime the Teutonic statehood 
emerged. However, both their character, funcions, construc-
ion material, and the reasons for their erecing, were slightly 
diferent from those in the other areas of Mid-Eastern Europe. 
This was caused by a few unique factors, non-present in the 
other areas: these were the objecives of Teutonic acivity, 
which implied the state of permanent war with intermitent 

peace periods, missionary acivity, statehood building from 
scratch, as well as geographical-environmental factor. In the 
area discussed in this article we can distinguish 10 transi-
ion type castles: Stary Dzierzgoń (Alt Christburg), Bogdany 
(Sunnemberg), Gronkowo (Grunenberg, Schlossberg), Elbląg 
(Elbing), Braniewo (Braunsberg), Morąg (Mohrungen), Pasłęk 
(Preussisch Holland), Przezmark (Preussisch Mark), Weklice 
St. 1 (Wekliz), and Tolkmicko (Tolkemita). First three of them 
are certain, with general layout legible ill today. They were 
abandoned in the 13th or the 14th century, parially due to their 
destrucion or their funcions vanishing. The ive following 
castles, however, are the examples of sites rebuilt by the end 
of the 13th century or in the 14th century into bricked castles, 
or they disappeared due to destrucion and erecing a bricked 
castle in their surrounding. Tolkmicko and Weklice present a 



daniel Gazda

134 archaeoloGica heredItAS • 2

typical plan of transiion type castle though, however their 
exploraion – despite quite advanced archaeological works 
conducted before World War II – does not give full answer to 
the inquiry whether they were transiion type castles, or just 
typical strongholds.   

These objects possessed some common traits, at the same 
time distinguishing them from similar ones in Mid-Eastern 
Europe region. Their spaial arrangement and construcion 
possibiliies were inluenced by the natural environment in 
which they were built. These castles were erected in natu-
rally defensive locaions, in most cases already appreciated 
by the Prussian tribes. Wood, sand and clay were used for 
erecing their ramparts. Main buildings were constructed – as 
our knowledge so far allows us to state – in imber framing 
technology with the use of brick, iles and stone. The above 
menioned castles had plans similar to the other objects of 
this type in other areas, they usually had two plaforms, bai-
leys, and a central separated part enclosed with a rampart 
(Tolkmicko, Stary Dzierzgoń, Weklice), or raised and crowned-

with a tower (Bogdany, Stary Dzierzgoń). The castles were 
constructed as bases for further expansion, at the same ime 
they were protecing the conquered areas from the Prussian 
tribes atemping to recapture their land, and they were also 
serving as refugee points for local socieies acceping the Teu-
tonic Order supremacy. They had to meet the requirements 
of missionary acivity, and consequently they established sup-
poring points for crusades. In the low of ime they were be-
coming the centers of monastery life, state administraion, or 
trade and economy faciliies. They had to be erected very fast 
as they were constructed on the area of wars going in, and 
someimes even in the territories under enemy’s supervision. 
These castles were superior to other military or half-military 
objects erected in those areas, that is namely to knights seats, 
foriied churches, watchtowers, or ordinary military foriied 
camps. These objects thus may be called colonizaion castles, 
created for certain acivity in certain ime and certain place, 
so they were an element of conquest and colonizaion of new 
territory in the 13th and the 14th century.
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