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Część I. Obiekt warowny w  Starym Dzierzgoniu 
(Daniel Gazda i Joanna Jezierska)

1. Położenie
Obiekt warowny w Starym Dzierzgoniu (st. 1, obszar AZP 
22-51) – dawny Alt Christburg – położony jest na Poje-
zierzu Iławskim, w południowo-wschodniej części wo-
jewództwa pomorskiego, 1,5 km na północny-wschód 
od miejscowości Stary Dzierzgoń, na terenie wysoczy-
zny morenowej z najwyższym punktem okolicy – „Górą 
Zamkową”. U stóp wzgórza, od jego zachodniej, północ-
no-zachodniej i południowo-zachodniej strony, w głębo-
kim jarze płynie rzeczka Dzierzgonka, lewy dopływ rzeki 
Dzierzgoń. Teren obiektu aktualnie porasta las mieszany.

2. Historia
Według dotychczasowej wiedzy miejsce castrum zostało 
zasiedlone prawdopodobnie już w okresie halsztackim D 
i trwało do okresu wczesnolateńskiego, co potwierdzają 
znaleziska archeologiczne pochodzące z badań niemiec-
kich z lat 1935-1937 i z lat 2009-2011. Wtedy na wzgórzu 
powstały pierwsze instalacje obronne. Nie jest do końca 
wyjaśnione, co się tu działo do mniej więcej XII wieku, 
kiedy to pojawili się Prusowie, którzy dopiero tuż przed 
przybyciem Krzyżaków mieli rozpocząć budowę wałów 
obronnych. Niewykluczone, że miejsce późniejszej wa-
rowni było użytkowane zarówno w okresie rzymskim, jak 
i we wczesnym średniowieczu. Prusowie wznieśli w tym 
miejscu ufortyfikowany wałami obiekt warowny. Nie 
można wykluczyć, że w jego wnętrzu lub w bezpośred-
nim sąsiedztwie znajdowała się osada. Zimą 1234/1235 
roku ruszyła wielka wyprawa krzyżowa, m.in. z inicjaty-
wy arcybiskupa gnieźnieńskiego Pełki, której celem było 
opanowanie m.in. Pomezanii. W jej skład wchodziło liczne 
rycerstwo polskie, pomorskie i niemieckie, z udziałem pię-
ciu książąt polskich: Henryka Pobożnego, Konrada Mazo-
wieckiego, Świętopełka, Sambora i Władysława Odonica 
oraz Hermana Balka na czele pocztu krzyżackiego; on też 
prawdopodobnie sprawował naczelne dowództwo nad si-
łami krzyżowców. W bitwie nad rzeką Dzierzgonią zosta-
ła rozbita armia Pomezanów, a ich grody i osady zostały 

opanowane1. Zajęty został również gród określany przez 
kronikarzy niemieckich Castrum Pomesarum, czyli aktu-
alny Stary Dzierzgoń, z którego Krzyżacy stworzyli silny 
punkt warowny służący do dalszej ekspansji oraz kontroli 
podbitego terytorium, rozbudowując w latach 1235-1242 
jego system obronny. Jednak jego rozwój został przerwa-
ny w wyniku I powstania pruskiego. Prusowie w sojuszu 
z księciem pomorskim Świętopełkiem zadali Krzyżakom 
wiele klęsk, odzyskując większość grodów, między inny-
mi Stary Dzierzgoń. Po kilku latach, w wyniku kontrofen-
sywy w 1247 roku Krzyżakom udało się w noc Bożego 
Narodzenia odzyskać obiekt. Tak to wydarzenie opisuje 
Piotr z Dusburga: „Tenże brat i mistrz Henryk, kiedy zo-
stał poinformowany przez braci, ile zła wyrządził Święto-
pełek i jego nowo nawróceni wspólnicy, którzy odstąpili 
w ziemi pruskiej od wiary chrześcijańskiej i od wiernych, 
z całego serca działał na rzecz ich zniszczenia oraz wynie-
sienia wiary. Zebrał więc braci i krzyżowców i wyruszył 
na wojnę. W wigilię Bożego Narodzenia o północy, kiedy 
ludzie już spali, podszedł do zamku Pomezanów, który po-
łożony był wówczas w miejscu, które nazywa się obecnie 
Starym Christburgiem. Następnie bracia przystawili do 
murów drabiny, po kryjomu weszli do środka, zdobyli za-
mek, a wszystkich mieszkańców pojmali i wymordowali. 
Dla pilnowania rzeczonego zamku umieścili w nim bra-
ci i wielu zbrojnych. Zamkowi, ponieważ został zdobyty 
w samą noc Narodzenia Chrystusa, nadano nazwę Chri-
stburg, co znaczy: Zamek Chrystusa…”2. Opis jest jasny: 
Krzyżacy wdarli się do grodu przez zaskoczenie i wymor-
dowali załogę wraz z ludnością cywilną. Niestety, taka in-
terpretacja zdarzenia wystawia złe świadectwo załodze 
pruskiej i jej zdolności przewidywania posunięć strony 
krzyżackiej, która podjęła działania zbrojne w zimie czyli 
w okresie, w którym w dobie średniowiecza ograniczano 
działania militarne. Jednak Krzyżacy często stosowali tak-
tykę ataków zimowych ze względu na łatwość poruszania 
się przez zamarznięte jeziora, bagna i lasy liściaste pozba-
wione poszycia.

Natomiast podana w Kronice ziemi pruskiej etymolo-
gia wydaje się być raczej legendarna, a przynajmniej nie 

1 Dusburg: 3.10-11; Gładysz 2004: 232-239.
2 Dusburg: 3.58.
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powinno się jej łączyć z okresem I powstania pruskiego, 
gdyż już w dokumencie z 1239 roku znajdujemy infor-
mację o miejscu zwanym Kirsburg. Pierwsza źródłowa 
wzmianka o Starym Dzierzgoniu pojawia się w traktacie 
dzierzgońskim z 1249 roku, gdzie występuje on jako an-
iquum Chrisiborc, w odróżnieniu od założonego w 1248 
roku Dzierzgonia, który określony został tu jako novum 
Chrisiborc3. W 1248 roku, jak podaje Dusburg, Święto-
pełek odzyskał gród w dość pomysłowy sposób: „Tenże 
Świętopełek wciąż niesyty krwi chrześcijańskiej nadal 
nie zaprzestawał grzeszyć, by na nowo wzbudzić gniew 
w Bogu Najwyższym. Pozazdrościł, bowiem szczęściu 
braci w tym, że niedawno zdobyli zamek Pomezanów, 
i przemyśliwał, jak mógłby go odzyskać. Zebrał zatem 
całą potęgę swojego wojska i tych, którzy wyrzekli się 
wiary chrześcijańskiej w Prusach, a ponieważ był, jak 
to wcześniej powiedziano, pełen wszelkiego podstępu, 
zawsze działał podstępnie, i dlatego też podzielił swoje 
wojsko na dwa oddziały po to, by pierwszy mógł przystą-
pić do szturmu zamku od przodu, a drugi od tyłu. Przeto 
sam z pierwszym oddziałem swojego wojska przystąpił 
do ataku na przednią i słabszą część zamku i tak bardzo 
był nieustępliwy w walce, że bracia z trudem byli w sta-
nie obronić tę właśnie część zamku. Z tego powodu dru-
gi oddział wojska wtargnął do zamku od tylniej strony, 
nie napotykając żadnego oporu. I jedni z przodu, inni 
od tyłu nacierali na nich, tak iż, mówiąc krótko, wszy-
scy bracia razem ze swoją służbą od miecza zginęli”4. 

Ten opis jest czytelny i można prześledzić miejsca walki 
o warownię. Wojsko koalicji pomorsko-pruskiej uderzyło 
na obiekt z dwóch stron. Najpierw na bramę i wały od 
strony wschodniej i po związaniu tam obrońców walką, 
zaatakowano – ku zaskoczeniu obrońców – od strony 
rzeki Dzierzgonki, po sforsowaniu stromego stoku. Stro-
na ta praktycznie była ogołocona z załogi walczącej na 
wale głównym. Ze względu rozległość warowni, nawet 
po stwierdzeniu, że od strony rzeki wdzierają się ata-
kujący, było za późno, aby obsadzić krawędź urwiska, 
chronionego jedynie – jak wykazały niemieckie bada-
nia archeologiczne – parkanem. Ponowne opanowanie 
twierdzy przez Świętopełka świadczy o jej strategicznym 
znaczeniu i ważności dla walczących stron. Krzyżacy do 
końca wojny już nie odzyskali tego miejsca5 i był to praw-
dopodobnie jeden z powodów budowy, 10 km na pół-
noc od warowni, zamku Dzierzgoń na terenie kolejnego 
grodu Pomezanów. Na mocy podpisanego w 1249 roku 
pokoju, zwanego Ugodą Dzierzgońską, ponownie cała 
Pomezania dostała się pod panowanie Zakonu Krzyżac-
kiego wraz ze Starym Dzierzgoniem. Według badaczy 
niemieckich Krzyżacy nie rozbudowywali obiektu; jedy-
nie na głównym wale, w jego najwyższym i najszerszym 
miejscu, wznieśli ceglano-drewnianą wieżę6, która peł-
niła rolę strażnicy oraz punktu kontrolno-administracyj-

3 Szczepański 2008: 11-14.
4 Dusburg: 3.62.
5 Von Seefeld 1937: 5.
6 Von Seefeld 1937: 5.

nego nad miejscową ludnością. W wyniku II powstania 
pruskiego, na początku lat 60. XIII wieku, strażnica zo-
stała spalona7, a obiekt prawdopodobnie ostatecznie 
wyludniony. Jednak tę interpretację trzeba częściowo 
zmodyikować. Wydaje się, że do II powstania pruskie-
go obiekt dalej pełnił swoje funkcje jako zamek typu 
przejściowego, a nie tylko strażnica osłaniająca budowę 
zamku w Dzierzgoniu oraz rozwijające się w tamtym re-
jonie osadnictwo.

W pobliżu zamku, w 1312 roku, została lokowana na 
prawie chełmińskim wieś Stary Dzierzgoń. Natomiast 
sama warownia wtedy nie pełniła już żadnej roli militar-
nej, gdyż w opisie granic występuje jedynie jako punkt 
orientacyjny, nazywany po prostu „grodzisko”. W 1413 
roku rejon grodu już porastał las. Przez kolejne wieki wa-
rownia rozbudzała wyobraźnię ludową i – jako zachowa-
ny w przestrzeni nośnik pamięci dziejowej – otaczana 
była typowym dla tego rodzaju obiektów szacunkiem. 
W XVI-wiecznych kronikach Lukasa Davida i Simona Gru-
naua, w odniesieniu do grodziska używano nazwy Cre-
vose, która to nazwa w mniej lub bardziej zmienionej 
formie funkcjonowała także i w XIX oraz na początku XX 
wieku. Zainteresowanie miejscem pobudzał dodatko-
wo fakt, że niejednokrotnie – podczas różnego rodzaju 
prac – wydobywano tu różnego rodzaju zabytki8.

3. Opis założenia
Mimo upływu lat założenie jeszcze w tej chwili spra-
wia na odwiedzających imponujące wrażenie. Okalają-
cy główny majdan wał wznosi się na wysokość prawie 
10 m, a porastająca obiekt roślinność i odgłosy żero-
wania zwierząt potęgują dodatkowo jego tajemniczy 
charakter. Obiekt jest zbliżony do cyplowego, o formie 
trójczłonowej, o powierzchni około 4,6 ha. Aktualnie 
warownia posiada dwa główne pierścienie wałów oka-
lające cztery majdany oddzielone od siebie tymi wałami 
lub wałami wewnętrznymi lub zewnętrznymi (ryc. 1). 
Od strony zachodniej znajduje się głęboki jar, w którym 
na głębokości wynoszącej średnio około 37 m w dole 
płynie rzeczka Dzierzgonka. Jar ten elipsoidalnie otacza 
warownię i posiada mocno nachylone zbocza, co w na-
turalny sposób zabezpieczało obiekt od tej strony. Wały 
grodziska tworzyły doskonały system obronny. Wał we-
wnętrzny (nr 1) okalał majdan centralny (A) i tworzył 
nieregularny prostokąt. Jego całkowita długość wyno-
siła około 115 m. Na wschodnim odcinku wału znajduje 
się przejście na majdan środkowy. Wał ten ma aktualnie 
około 4,5 m wysokości i 10 m szerokości u podstawy. 
Wał główny, o długości prawie 300 m (nr 2), elipsoidal-
nie obiega majdan zarówno północny (B), jak i główny 
(C), prawie dochodząc do jaru swoimi przeciwległymi 
końcami. Jego południowe ramię, na około 240 metrze 
od strony północnej, załamuje się pod kątem 90° w kie-
runku rzeki. Wał ten ma aktualnie do 10 m wysokości 
i od 15 do 30 m szerokości u podstawy. Majdany – głów-

7 Von Seefeld 1937: 6.
8 Szczepański 2008: 11-20.
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ny i północny – są oddzielone od siebie podwójnym pa-
sem wałów przedzielonych głęboką fosą, biegnących na 
osi wschód -zachód. Wał północny, długości około 95 m 
(nr 3), ma aktualnie około 4-5 m wysokości i 8-10 m sze-
rokości, a wał południowy (nr 4), o długości około 40 m, 
ma aktualnie około 3 m wysokości i 10 m szerokości. 
Wał północny ciągnie się bezpośrednio od jaru do wału 
nr 2, ale do niego nie dochodzi. Natomiast wał południo-
wy oddzielony jest od wałów 1 i 2 i ciągnie się na prze-
dłużeniu północnego ramienia wału 1. W wale głównym, 
na osi fosy między wałem 3 i 4, znajduje się przejście na 
majdan. Wał główny pierwotnie nie załamywał się pod 
kątem prostym w kierunku rzeki, lecz biegł dalej elipso-
idalnie w jej kierunku. Aktualnie pozostały jego relikty 
(wał nr 5), odcięte od wału głównego sztucznym przeko-
pem. Obszar między tym wałem a wałem głównym moż-
na potraktować jako kolejny majdan (południowy – D), 
aczkolwiek nie ma on tak równej powierzchni jak po-
przednie. W literaturze niemieckiej to miejsce określane 
jest jako podgrodzie i zapewne taką rolę pełniło. Pier-
wotnie te cztery majdany tworzyły jedno plateau, które 
zostało podzielone w różnych przedziałach czasowych 
wałami i fosami. Możliwe, że jar oddzielający majdan D 
od wału głównego jest pochodzenia naturalnego. Przed 
wałem głównym znajduje się prawie na całej jego dłu-
gości, przede wszystkim w parii środkowej, niski elip-
soidalny wał (nr 6), o zróżnicowanej szerokości i wyso-

kości, a na południowy-wschód od niego kolejny krótki 
wał (nr 7); z kolei przed wałem 7 od strony południowej 
znajdował się kolejny wał (nr 8). W odległości około 
120-150 m od strony wschodniej okalał całe założenie 
kolejny, aktualnie wysoki na około 0,5 m, elipsoidalny 
wał (nr 9), dochodzący prawie do jaru rzeki zarówno od 
strony północnej, jak i południowej.

4. Historia badań
Pierwsze badania obiektu w Starym Dzierzgoniu prze-
prowadził w trakcie inwentaryzacji założeń obronnych 
w Prusach w latach 1826-1828 J.M. Guise. Sporządził on 
dokładną rycinę planu założenia pod nazwą Krywosa. 
W 1874 roku grodzisko wizytował i dokonywał oględzin 
Johan Wilhelm Heydeck, a w 1876 roku podczas inspek-
cji Max Toeppen stwierdził na nim liczne fragmenty ce-
ramiki oraz cegieł pochodzących z jakiejś budowli z cza-
sów krzyżackich. Informacje Heydecka oraz Toeppena 
potwierdziły badania dr Christiana Krollmanna, wizy-
tującego grodzisko w 1909 roku. Krollmann, jak i jego 
poprzednicy, nie prowadzili tu jednak systematycznych 
badań wykopaliskowych9.

Latem 1933 roku do Kamieńca (niem. Finckenstein) 
przybył z wizytą do lokalnych arystokratów nowo wy-
brany kanclerz Niemiec Adolf Hitler. Towarzyszył mu 

9 Szczepański 2009b: 5.

Ryc. 1. Stary Dzierzgoń, st. 1. Plan obiektu warownego w Starym Dzierzgoniu z zaznaczeniem numerów wałów oraz majdanów. Plan war-

stwicowy z archiwum WUOZ Delegatura w Elblągu; numeracja wałów i majdanów autorów

Fig. 1. Stary Dzierzgoń, site 1. The plan of fortiied site at Stary Dzierzgoń with ramparts’ and baileys’ numbers marked. The contour-line 

plan from the WUOZ Elbląg Delegacy archive; the numbering of the ramparts and baileys by the authors
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Ryc. 2. Stary Dzierzgoń, st. 1. Plan niemieckich wykopów z lat 1935-1937 (Von Seefeld 1937; Kartoteka Schleifa; Antoniewicz 1964, tabl. IV) 

z zaznaczonymi na kolor czerwony wykopami z lat 2009-2011

Fig. 2. Stary Dzierzgoń, site 1. The plan of German trenches of 1935-1937 (Von Seefeld 1937; Schleif’s File ; Antoniewicz 1964, plate IV) with 

trenches from 2009-2011 marked red
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m.in. Heinrich Himmler, zapalony miłośnik starożytno-
ści germańskich. Ówczesny właściciel dóbr w Słobitach, 
baron Alexander zu Dohna-Schlobiten, pokazał Him-
mlerowi grodzisko, ten zaś obiecał, że zostaną na nim 
przeprowadzone prace archeologiczne. Pierwsze bada-
nia sondażowe, jak informuje w swoich pamiętnikach 
baron zu Dohna, miały miejsce wiosną 1935 roku i nie 
przyniosły według niego rewelacji. Dopiero jesienią te-
goż roku rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę prace 
prowadzone przez specjalną jednostkę SS – „Ahnener-
be”. Postęp prac oceniał sam Himmler podczas wizytacji 
stanowiska10. Do prac polowych wykorzystano jednost-
kę Reichsarbeitsdienst [Służby Pracy Rzeszy], w liczbie 
kilkudziesięciu ludzi11.

Badania prowadzone z ramienia „Ahnenerbe” trwa-
ły do 1937 roku. Rozpropagowano je na szeroką skalę, 
dostosowując ich wyniki do potrzeb nazistowskiej pro-
pagandy, która wykorzystywała archeologię do celów 
politycznych na niespotykaną do tej pory skalę. Badania-
mi kierował SS-Untersturmführer Hans Schleif12, a asy-
stowali mu baron Wolf von Seefeld i prof. dr Alexander 
Langsdorf oraz SS-Unterscharführer Johann Lohausen13. 

Przy wyborze całego zespołu badawczego kierowano się 

10 Szczepański 2009b: 5-6.
11 Von Seefeld 1937: 1.
12 Od 1937 roku SS-Obersturmführer; Szczepański 2009a: 54.
13 Szczepański 2009a: 56.

kluczem partyjnym – umiejętności naukowe schodziły 
na dalszy plan, ponieważ ich głównym celem było udo-
wodnienie pierwotnej germańskości tych ziem.

W przeciągu trzech sezonów wykopaliskowych założo-
no 66 wykopów oraz przeprowadzono w trzech tzw. re-
jonach badania szeroko płaszczyznowe, pokrywając nimi 
około 1/3 powierzchni grodziska (ryc. 2). Rejony te były 
z kolei podzielone na działki. Ponadto można wydzielić 
jeszcze dwa dodatkowe obszary, gdzie przeprowadzo-
no po uprzedniej analizie wcześniejszych wykopów, 
szeroko płaszczyznowe wykopaliska: jeden znajduje się 
na szczycie wału, gdzie zlokalizowano krzyżacką wieżę, 
a drugi w rejonie na południowy-wschód od wału głów-
nego, gdzie zlokalizowano bramę wjazdową na zamek. 
Podstawowym wynikiem tych prac było wykazanie sze-
ściu faz budowy wału głównego, rozbudowy założenia 
obronnego w okresie krzyżackim oraz trzech lub czte-
rech głównych faz zasiedlenia obiektu14 wyodrębnionych 
w oparciu o przodującą w kręgach nazistowskich „meto-
dę etniczną” Gustafa Kossinny: „wczesnogermańskiej”15, 
„gockiej”16, pruskiej i krzyżackiej. Dokonano znalezisk 
elementów architektonicznych: drewnianych konstrukcji 

wałów, pieca garncarskiego, reliktów drewnianych chat. 

14 Von Seefeld 1937; Schleif 1936,1937.
15 W świetle współczesnej nauki: okres wczesnożelazny – kultura 

pomorska. 
16 Okres wpływów rzymskich – kultura wielbarska.

Ryc. 3. Stary Dzierzgoń, st. 1. Niemiecki plan wykopu nr 8 na wale nr 4 (Kartoteka Schleifa)

Fig. 3. Stary Dzierzgoń, site 1. German plan of trench No. 8 in rampart No. 4 (Schleif’s File) 
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Ryc. 4. Stary Dzierzgoń, st. 1. Południowa część majdanu głównego, z zaznaczeniem miejsca odkrycia pieca (Kartoteka Schleifa)

Fig. 4. Stary Dzierzgoń, site 1. The southern part of the main bailey, with the position discovery of the kiln marked (Schleif’s File) 

Ryc.5. Stary Dzierzgoń, st. 1. Plan pieca garncarskiego (Kartoteka Schleifa)

Fig. 5. Stary Dzierzgoń, site 1. The plan of pottery kiln (Schleif’s File)
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Ponadto znaleziono grób kloszowy oraz wiele zabytków 

ruchomych, takich jak np. ceramika, elementy uzbroje-
nia, odzieży i rzędu końskiego17. 

Poniżej przedstawiamy pokrótce wyniki wykopalisk 
Hansa Schleifa w najważniejszych miejscach badań pro-
wadzonych w latach 1935-37:

Wał nr 4: Wykop o numerze 8 (ryc. 3), o wymiarach 
około 4 x 10 m, został założony w rejonie zachodnim 
tego wału. Według Schleifa wał został usypany w okre-
sie krzyżackim. Zarejestrował on rów popalisadowy, 
o głębokości około 0,65 m oraz 0,30 m szerokości, na 
południowym przedpolu wału (po południowej stronie 
tego rowu znajdowały się regularnie ułożone kamienie, 
tworząc bruk o szerokości około 1 m) oraz palenisko 
i jamę posłupową. Natomiast po północnej stronie rowu 
znajdowały się dwie jamy posłupowe o średnicy około 
0,40 m i 0,70 m głębokości. Według analizy planu, słupy 
i rów wystąpiły na głębokości prawdopodobnie około 
2,50 m od korony wału. Schleif nie precyzuje z jakiego 
okresu pochodzą te konstrukcje, dodaje tylko, że słupy 
pochodzą z okresu wcześniejszego niż wczesne średnio-
wiecze, a rów był bezpośrednim poprzednikiem wału18.

17 Szczepański 2009a: 57; Von Seefeld 1937; Schleif 1936-1937 
i 1937 a, b.

18 Antoniewicz 1964: 31; Schleif 1937 a, b.

Majdan główny: Niemcy w przeciągu trzech lat prze-
kopali całą południową połowę majdanu (tzw. Rejon I, 
m.in. wykop 26) oraz częściowo południową część pół-
nocnej połowy majdanu (wykopy 16, 17, 57). Odkryli tu 
liczne ślady osadnictwa, znajdując m.in. jamy, paleniska, 
relikty zabudowy drewnianej oraz średniowieczny piec 
garncarski, a ponadto dużą liczbę zabytków ruchomych, 
głównie naczyń ceramicznych. Schleif wyodrębnił jedną 
charakterystyczną i najważniejszą warstwę szarej ziemi, 
znajdującej się pod humusem, mniej więcej 60-90 cm 
pod powierzchnią gruntu, jako wczesnogermańską. Eks-
ploracja była prowadzona do calca19. Na większą uwagę 
zasługują dwa obiekty odkopane w Rejonie I, mianowi-
cie piec garncarski oraz relikty zabudowy drewnianej. 

Piec garncarski został odkryty w południowo-wschod-
niej części majdanu (ryc. 4), pod warstwą humusu i roz-
rzuconego gruzu ceglanego. Składał się z dwóch części: 
z komory wypalania oraz paleniska (ryc. 5). Łączny wy-
miar pieca wynosił około 1,2 x 1,8 m oraz 1,65 m wyso-
kości. Prawie cały piec był przykryty ziemią, a jego dolna 
połowa (komora wypalania) była całkowicie osadzona 
w ziemi. Komora wypalania została zbudowana z cegieł 
i ich odłamków oraz drobnych kamieni polnych, łączo-
nych zaprawą glinianą. Pionowe ściany wnętrza komory 

19 Schleif 1937: b-d i 1936/37; Antoniewicz 1964: 44-47.

Ryc. 6. Stary Dzierzgoń, st. 1. Zachodnia część majdanu głównego z widoczną konstrukcją drewnianą w jego północno-zachodniej części 

(Kartoteka Schleifa)

Fig. 6. Stary Dzierzgoń, site 1. The western part of the main bailey with a visible wooden construction in its north-western part (Schleif’s 

File) 
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wypalania zostały połączone sklepieniem 
łukowym. Od góry całość tej komory była 
płasko przykryta i pokryta glinianym jastry-
chem. Po każdej ze stron wzdłużnej ściany 
komory znajdował się szyb, nie przechodząc 
przez pionowe zwieńczenie komory. Nie zna-
leziono śladów komina. Sklepienie komory 
wypalania było zniszczone przez korzenie 
i częściowo się zapadło. Wewnątrz tej ko-
mory znaleziono fragmenty gliny w kształ-
cie klinów, które mogły tworzyć ruszt, na 
którym stawiano naczynia przeznaczone do 
wypalania. Według rekonstrukcji Schleifa 
średnica otworów rusztu wynosiła około 
10 cm. Komora paleniska była prostokątna 
i otwarta na zewnątrz łukowatym wejściem. 
Jej wysokość wynosiła około 0,60 m. Piec 
był przykryty prawdopodobnie spadzistym 
dachem. Znaleziono w nim fragmenty nie do 
końca wypalonych naczyń, o cechach póź-
nopruskich i krzyżackich. Materiał użyty do 
budowy pieca oraz znaleziony w nim mate-
riał ceramiczny pozwala go datować na XIII 
wiek20.

Relikty zabudowy drewnianej zostały 
znalezione we wschodniej części Rejo-
nu I (ryc. 6), tuż przy wale głównym, przede 
wszystkim w wykopie 26. Był to dostawio-
ny do drewnianej, wewnętrznej ściany wału 
budynek z frontem ze słupów, które praw-
dopodobnie tworzyły częściowo otwartą 
ścianę na majdan. Obok niego znajdowały 
się relikty prawdopodobnie schodów pro-
wadzących na wał21.

Majdan centralny: Schleif przekopał praktycznie całą 
powierzchnię północnej części majdanu (tzw. Rejon III 
i wykop 45) oraz założył dwa wykopy w rejonie central-
nym (wykopy 15 i 18) i jeden na wprost środka wału, 
w jego południowej części. Zachował się zupełnie nie-
jasny opis wyników tych badań dokonany przez Schlei-
fa. Z jego wniosków wynika, że środkowa część terenu 
majdanu została w czasach krzyżackich splantowana, 
a w tzw. Rejonie III zalegały złoża wtórne. Niewątpli-
wym sukcesem tych badań było odkrycie w tym rejonie 
grobu kloszowego (ryc. 7) i wielu ułamków ceramiki. 
Można przyjąć, że Niemcy dotarli do warstw wczesno-
żelaznych22.

Wał główny (nr 2): na odcinku biegnącym na linii pół-
noc-południe, jak wykazały niemieckie wykopy nr 2, 44, 
19 (ryc. 8-10), miał według Schleifa sześć głównych faz 
budowlanych oraz zniszczeń. Analiza przekrojów wyka-
zuje obecność czterech warstw z okresu wczesnożela-
znego, przy czym bez wątpienia z dwiema, a może także 
z trzecią z nich, można wiązać budowę drewnianych kon-

20 Schleif 1936/37: a-c. 
21 Schleif 1937: d.
22 Schleif 1936/7: a-b,f; Antoniewicz 1964: 47-48.

strukcji obronnych. Nad zniszczonymi reliktami ostatniej 
konstrukcji drewnianej z okresu wczesnożelaznego znaj-
duje się warstwa z okresu wpływów rzymskich, w któ-
rej nie znaleziono reliktów konstrukcji obronnych, a nad 
nią z kolei znajduje się uformowana w ciągu kilkuset lat 
warstwa humusu. Dopiero w okresie wczesnośrednio-
wiecznym pojawili się Prusowie, którzy zaczęli na nowo 
wznosić wały na miejscu starych konstrukcji obronnych. 
Nowe wały zostały umocnione drewnianymi elementa-
mi, które uległy spaleniu. Po nich pozostały tylko reszt-
ki rozsypiska, głównie po stronie wewnętrznej wału. 
Zniszczony częściowo wał odbudowali Krzyżacy. U jego 
północnej, wewnętrznej podstawy, zbudowali oni bru-
kowaną drogę23, usprawniając w ten sposób komunika-
cję wewnątrz grodu. W środkowej części wału, w jego 
najwyższym miejscu, po I powstaniu pruskim, Krzyżacy 
wznieśli ceglano-drewnianą, częściowo podpiwniczo-
ną, czworoboczną wieżę o boku o długości około 7,70 m 
(ryc. 10). Jej fundament był solidnie osadzony w grun-
cie (około 1 m pod poziomem gruntu), a dach – według 
Schleifa – był czterospadowy i kryty gontem. Podsta-
wa wieży została wykonana z bali ułożonych poziomo; 

23 Droga została stwierdzona w północnej części założenia. 

Ryc. 7. Stary Dzierzgoń, st. 1. Grób kloszowy z epoki wczesnożelaznej (Von Se-

efeld 1937: ryc. 6)

Fig. 7. Stary Dzierzgoń, site 1. Cloche grave of Early Iron Age (Von Seefeld 1937: ig. 6)



obiekty warowne w Starym dzierzgoniu i Bogdanach

143Grodziska Warmii i Mazur • 1

Ryc. 8. Stary Dzierzgoń, st. 1. Fazy budowy wału głównego (Von Seefeld 1937: ryc. 9)

Fig. 8. Stary Dzierzgoń, site 1. The phases of construction of the main rampart (Von Seefeld 1937: ig. 6)

Ryc. 9. Stary Dzierzgoń, st. 1. Niemiecki wykop nr 2, proil boczny (Kartoteka Schleifa; Antoniewicz 1964, tabl. V)

Fig. 9. Stary Dzierzgoń, site 1. German trench No. 2, section (Schleif’s File; Antoniewicz 1964, plate V)
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w narożnikach umieszczono pionowe słupy, wzmocnio-
ne dwoma wspornikami, ułożonymi między poziomymi 
balami a słupem pod kątem 45°. Ściany wewnętrzne 
i zewnętrzne licowano dranicami (ryc. 11). Opis wieży 
dokonany przez Schleifa jest niejasny i nie daje możliwo-
ści pełnej jej rekonstrukcji. Według Schleifa prawdopo-
dobnie część nadziemia wieży i część jej podziemia była 
wybudowana w znacznym stopniu z cegieł24.

Rejon bramy grodu: Niemcy w trakcie swoich badań 
zwrócili uwagę na teren znajdujący się na południowy-
-wschód od łuku wału głównego. Znajdowała się tam 
niecka o długości około 70 i szerokości około 40 m, ogra-
niczona wałami nr 2, 5 i 7. Przez nią przechodził wał nr 
6 i 8. Ten teren (rejon A-W, także wykopy 23, 31, 40-43, 

24 Von Seefeld 1937; Schleif 1937: a i e-f i 1936; Antoniewicz 1964: 
27-31 i 37-40; Szczepański 2008: 17-18.

46, 47, 49, 54) (zob. ryc. 2) został przecięty kilkunasto-
ma wykopami, w których stwierdzono obecność słupów 
oraz konstrukcji drewnianej. Te znaleziska dały podsta-
wę do wnioskowania, że w tym miejscu znajdowała się 
brama zarówno do grodu pruskiego, jak i zamku krzy-
żackiego. Konstrukcje, które Schleif określił jako bramę 
właściwą, wieżę obronną i basion, zostały zbudowane 
z 13 słupów (ryc. 12) o średnicy dochodzącej do około 
1 m, oddalonych od siebie od 2 do 3 m. Słupy te były 
połączone ze sobą drewnianymi ścianami, tworząc wyżej 
wymienione konstrukcje. Według rekonstrukcji Schle-
ifa (ryc. 13) brama właściwa tworzyła zapewne wieżę 
o szerokości przejścia nie przekraczającej 2 m (między 
słupami 3, 6 i 5) zwłaszcza, że wnętrze między tymi słu-
pami było wybrukowane. Wieża obronna (ściana a, b, 
c?; słupy 1, 2, 3, 4) znajdowała się na północ od bramy 
i tworzyła rzut złamanego w połowie prostokąta, przyle-

Ryc. 10. Stary Dzierzgoń, st. 1. Niemiecki wykop nr 44, proil boczny (Kartoteka Schleifa; Antoniewicz 1964, tabl. VII)

Fig. 10. Stary Dzierzgoń, site 1. German trench No. 44, section (Schleif’s File; Antoniewicz 1964, plate VII)
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gając prawdopodobnie swoją ścia-
ną zachodnią do wału głównego. 
Między tym wałem a wieżą był 
przerzucony pomost. Natomiast 
bastion znajdował się na połu-
dniowy-zachód od bramy (słupy 
6-12); jego rzut tworzył sześcio-
kąt o wymiarach około 6 x 13 m. 
Według Schleifa krzyżacka droga 
na zamek biegła od południowej 
strony tych konstrukcji, przecho-
dząc przez wał nr 6, na którym 
mogła się znajdować palisada, 
przez bramę, a następnie prowa-
dziła między bastionem a ścianą 
wału głównego dalej na majdan D, 
tuż przy wale głównym25.

W trakcie prac Niemcy znaleźli 
wiele zabytków ruchomych; głów-
nie były to fragmenty ceramiki 
naczyniowej, z małą liczbą całych 
naczyń (ryc. 14). Prezentowane 
przykłady dwóch naczyń pocho-
dzą z dwóch epok. Naczynie 1 jest 
późnopruskie, natomiast naczynie 
2 pochodzi z I tys. p.n.e. Metalowe 
przedmioty, głównie groty strzał 
i bełty do kusz, elementy rzę-
du końskiego i odzieży stanowią 
bardzo ciekawy zespół znalezisk 
(ryc. 15). Przeważająca część cera-
miki pochodzi z okresu wczesno-
żelaznego, natomiast przedmioty 
metalowe z okresu krzyżackiego 
i ewentualnie pruskiego. Nieste-
ty, do przedmiotów metalowych 
nie możemy przyporządkować 
odpowiadających im warstw oraz 
miejsc dokładnego znalezienia. 
Większość z nich została znaleziona na majdanie głów-
nym.

Niemcy określili także czas powstania większości wa-
łów (ryc. 16), a co za tym idzie faz budowy grodu-zam-
ku. I tak najstarszymi wałami, według nich, były wały 
nr 2 (bez jego południowej odnogi w kierunku rzeki 
Dzierzgonki) i 5, które zostały wybudowane w okresie 
wczesnożelaznym. Osadnictwo w tym okresie rozwijało 
się między tymi wałami a rzeką Dzierzgonką. Następnie 
w okresie wczesnego średniowiecza wybudowano wał 
nr 2 na odcinku południowym, prawdopodobnie nr 6 i 7. 
W okresie krzyżackim powstały wały nr 1, 3, 426.

Po II wojnie światowej zainteresowanie grodem zma-
lało. Jerzy Antoniewicz przy okazji prac nad osadami 
obronnymi z epoki wczesnego żelaza przeprowadził 
w latach 60. XX wieku szczegółową analizę wyników 

25 Schleif 1936 i 1937.
26 Von Seefeld 1937; Schleif 1936 i1937.

badań Schleifa w zakresie materiału wczesnożelaznego, 
przedstawiając ich poprawną interpretację. Oparł się tyl-
ko na dokumentacji rysunkowej, zdjęciowej oraz opisach 
wykopalisk Schleifa, ponieważ zabytki pochodzące z nie-
mieckich wykopalisk zaginęły w czasie wojny. W 1968 
roku Mieczysław Haka przeprowadził na grodzisku ba-
dania powierzchniowe, a następnie podobne badania 
w ramach AZP prowadziła Maria Wielgus w 1990 roku27. 

Badania te nie wniosły jednak nic nowego, jeśli chodzi 
o poszerzenie wiedzy o tym obiekcie.

5. Badania archeologiczne w sezonach 2009-2011
W 2009 roku na „Górze Zamkowej” rozpoczęły się pra-
ce archeologiczne mające na celu zweryikowanie lub 
potwierdzenie wcześniejszych ustaleń. W latach 2009-
2010 badania prowadził Instytut Antropologii i Arche-
ologii Akademii Humanistycznej w Pułtusku przy współ-

27 Jagodziński 1997: 186-187.

Ryc. 11. Stary Dzierzgoń, st. 1. Konstrukcja narożnika dolnej części wieży (na podstawie wyko-

pu 44) (Kartoteka Schleifa)

Fig. 11. Stary Dzierzgoń, site 1. The construction of the corner of the tower’s lower part (on 

the basis of trench 44) (Schleif’s File)
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pracy z Muzeum Zamkowym w Malborku, a w 2011 
roku, po rozwiązaniu Instytutu, Archeologiczna Misja 
Pomezańsko-Bałtycka. Tworzyły ją: Muzeum Zamkowe 
w Malborku, Fundacja Ureusz, Katedra Archeologii i An-
tropologii Akademii Humanistycznej w Pułtusku, przy 
współpracy Muzeum Mikołaja Kopernika we Frombor-
ku. Dużym utrudnieniem dla przeprowadzenia wykopa-
lisk był fakt istnienia na obszarze warowni strefy ścisłej 
ochrony przyrody w jego północnej części, co praktycz-
nie przekreśla możliwość przebadania tej części obiek-
tu. Pozostały obszar znajduje się w obszarze ochrony 
częściowej, do której także stosują się rygorystyczne 
przepisy ochrony przyrody. Po dokładnej analizie wcze-
śniejszych niemieckich badań, z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa wytypowano tereny nieprzekopane przez 
poprzedników, rokujące uzyskanie ciekawych wyników 
badawczych. Skupiono się na północnej części majdanu 
głównego, wale ograniczającym ten majdan od północy 
oraz południowo-zachodniej części majdanu centralne-
go. W trakcie trzyletnich prac wykonano 10 wykopów 
o łącznej powierzchni około 125 m2, z czego trzy na maj-
danie głównym (nr 2, 3 i 8), dwa na majdanie centralnym 
(nr 10 i 11), pięć na wale nr 4 (nr 1, 4-7) i jeden na wale 

głównym nr 12 (eksploracja tego wykopu nie została do-
kończona) (ryc. 2).

Wykopy na majdanie głównym i wale nr 4:
Wykopy 2 i 3 (ryc. 17). Wykopy zostały wykonane w pół-
nocno-wschodniej części majdanu głównego, na osi 
wschód-zachód, stykając się jednym z narożników; po-
siadały wymiary 2 x 4 m. Celem tych wykopów było roz-
poznanie nawarstwień kulturowych w tej części majda-
nu. Zarejestrowano tylko trzy warstwy, łącznie z calcem:

humus o miąższości około 70-90 cm;
warstwa 2 – szaro-brunatna ziemia przemieszana 

z piaskiem;
warstwa 3 – jasnożółty piasek z elementami poma-

rańczowo-brunatnej gliny – calec.
W warstwie 2, w jej górnej części, zalegały nieregu-

larnie rozłożone drobne kamienie oraz nieliczne ułam-
ki ceramiki, głównie z okresu wczesnożelaznego. Jej 
miąższość wynosiła około 10-20 cm. Takie rozłożenie 
warstw może świadczyć o tym, że z tej części majdanu 
usunięto ziemię, wykorzystując ją do budowy wałów 
w okresie krzyżackim, co spowodowało, że ta warstwa 
kulturowa w tym miejscu jest tak cienka i pozbawiona 

Ryc. 12. Stary Dzierzgoń, st. 1. Rzut poziomy wykopów w rejonie A-W (bramy wjazdowej na gród-zamek) (Kartoteka Schleifa)

Fig. 12. Stary Dzierzgoń, site 1. Plan of trenches in A-W zone (the entrance gate to the stronghold-castle) (Schleif’s File)
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w praktyce zabytków z okresu pruskiego i krzyżackiego. 
W tym miejscu poziom majdanu wahał się od 108,43 do 
108,98 m n.p.m.

Wykop 8 (ryc. 18-21). Wykop został założony w pół-
nocnej części majdanu głównego, około 10 m na połu-
dnie od wału nr 4; jego kształt (wielobok) został wpisany 
w prostokąt o wymiarach około 7,5 x 5,5 m. W wykopie 
wydzielono następujące warstwy oraz 10 obiektów:

humus – o miąższości 10-40 cm; czarno-szara ziemia 
nasycona szczątkami organicznymi; nieliczne przedmio-
ty żelazne i fragmenty krzemieni; materiał ceramiczny 
przemieszany;

warstwa 2 – o miąższości 20-50 cm; szaro-brunatna 
ziemia z niewielką ilością węgli drzewnych i występują-
cymi sporadycznie drobnymi kamykami oraz roślinnymi 
szczątkami organicznymi;

warstwa 3 – o miąższości 10-50 cm; ciemno-sza-
ra ziemia; w poziomie widoczne liczne jasne plamki 
o średnicy około 8 cm (ślady po zwierzętach drążących 
tunele); zawartość węgli drzewnych nieco większa niż 
w warstwie 2;

warstwa 4 – calec w postaci jasnożółtego lub ciemno-
żółtego piasku oraz pomarańczowej gliny.

Warstwy 2 i 3 miały cechy przemieszania, o czym 
świadczy znaleziony w nich materiał ceramiczny z okre-
su wczesnożelaznego i średniowiecza (XII-XIII wiek), przy 
czym większość materiału wczesnożelaznego pochodzi 
z warstwy 3. Calec w swej stropowej części miał także 
plamisty charakter, co w tym przypadku było spowo-
dowane w dużej mierze odbarwieniami wokół korzeni 
roślin.

Obiekt 1. Była to średniej wielkości owalna w rzucie 
poziomym forma, o średnicy w górnej parii około 80 cm 
i miąższości około 30 cm. Obiekt zwężał się ku dołowi 
i na głębokości około 1,15 m od poziomu gruntu jego 
średnica wynosiła około 40 cm, a następnie po kilku 
centymetrach całkowicie zanikła. Inwentarz był bardzo 
bogaty w materiał ceramiczny, który wstępnie można 
określić jako wczesnożelazny.

Obiekt 2. Była to niewielka, lekko owalna w rzucie po-
ziomym forma, o wymiarach 18 x 20 cm, mająca miąż-
szość około 10 cm; zidentyikowana na głębokości 40 cm 
od powierzchni gruntu. Wypełnisko stanowiła szaro-bru-
natna gliniasta ziemia z wtrętami węgli drzewnych i po-
piołu. Poza tym znaleziono tam 2 fragmenty ceramiki, 
z których jeden można określić z dużym prawdopodo-
bieństwem jako wczesnożelazny. Wydaje się, że było to 
zagłębienie terenu wypełnione materiałem z paleniska.

Obiekt 3. Stanowił owalną w rzucie poziomym for-
mę o wymiarach 0,85 x 1,30 m. W rzucie pionowym 
obiekt miał kształt lekko nieckowaty. Wypełnisko sta-
nowiła szara, luźna ziemia z wtrętami węgli drzewnych. 
W obiekcie znaleziono 22 fragmenty naczyń. Wstępna 
analiza materiału pozwala wnioskować, że obiekt pocho-

Ryc. 13. Stary Dzierzgoń, st. 1. Rekonstrukcja wg Schleifa krzyżac-

kiej bramy wjazdowej na zamek w Starym Dzierzgoniu 

(Kartoteka Schleifa)

Fig. 13. Stary Dzierzgoń, site 1. Schleif’s reconstruction of Teutonic 

entrance gate to the castle in Stary Dzierzgoń (Schleif’s File)

Ryc.14. Stary Dzierzgoń, st. 1. Naczynia znalezione w trakcie prac 

wykopaliskowych Schleifa (Von Seefeld 1937: ryc. 8)

Fig. 14. Stary Dzierzgoń, site 1. Vessels found during Schleif’s 

excavation (Von Seefeld 1937: ig. 8)
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dził z okresu wczesnożelaznego. Była to prawdopodob-
nie jama gospodarcza lub fragment chaty.

Obiekt 4. Usytuowany przy zachodniej ścianie wy-
kopu, wykraczał poza obszar eksplorowany. W rzucie 
pionowym miał kształt nieckowatej regularnej formy 
o długości 1 m i miąższości 20 cm. Wypełnisko obiektu 
stanowiła warstwa nieco ciemniejsza od warstwy 3. Przy 
spągu obiektu znaleziono jeden mało charakterystyczny 
fragment ceramiki naczyniowej. Wydaje się, że była to 
jama gospodarcza. Usytuowanie go w spągowej części 
warstwy 3 świadczy o stosunkowo wczesnej chronologii 
tego obiektu.

Obiekt 5. Była to konstrukcja kamienna o wymiarach 
około 1,5 x 2 m, zidentyikowana podczas doczyszczania 
pierwotnego proilu południowego wykopu, znajdująca 
się na głębokości około 70 cm. W proilu rysowała się 
jako ciąg kamieni o długości 1 m. Rzut poziomy obiek-
tu unaocznił jego kontynuację w kierunku wschodnim 
przez kolejne 60 cm. Większość kamieni była drobna, 
o średnicy nieprzekraczającej 6 cm, ale część z nich była 
większa i miała wymiary od 10 do 20 cm. Wiele z nich 
był formami płaskimi. Kamienie nie nosiły śladów prze-
palenia, choć warstwa rozciągająca się na południe od 
nich zawierała znaczne ilości węgli drzewnych. Poza tym 
elementem nie różniła się w charakterze od warstwy 3. 
Na wysokości kamieni odkryto duże skupisko ceramiki 
naczyniowej (147 fragmentów). Pod kamieniami znaj-
dowały się jeszcze 64 fragmenty naczyń o chronologii 
wczesnożelaznej. Wydaje się, że jest to część większe-
go obiektu, jednakże jego pełna interpretacja wymaga 
kontynuacji badań i dalszej eksploracji. W górnej części 
wypełniska obiektu zalegało żarno kamienne z nieopo-
dal leżącym rozcieraczem.

Obiekt 6. Była to w zarysie okrągła forma, lekko 
rozciągnięta w różnych kierunkach, co nadawało kra-

Ryc.15. Stary Dzierzgoń, st. 1. Przedmioty metalowe znalezione w trakcie prac wykopaliskowych w latach 1935-37 (Kartoteka Schleifa)

Fig. 15. Stary Dzierzgoń, site 1. Metal objects found during excavations in 1935-37 (Schleif’s File)

Ryc. 16. Stary Dzierzgoń, st. 1. Fazy budowy wałów obiektu wa-

rownego (Von Seefeld 1937: ryc. 1)

Fig. 16. Stary Dzierzgoń, site 1. The phases of the construction of 

fortiied site’s ramparts (Von Seefeld 1937: ig. 1)
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Ryc. 17. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wykopy 2 i 3, proil ścian bocznych (rys. D. Gazda, A. Pelic i B. Szumski)

Fig. 17. Stary Dzierzgoń, site 1. Trenches 2 and 3, the proile of side walls (drawing by D. Gazda, A. Pelic and B. Szumski)

Ryc. 18. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wykop 8, rzut poziomy wykopu (rys. D. Gazda, J. Jezierska i W. Chmiel)

Fig. 18. Stary Dzierzgoń, site 1. Trench 8, plan (drawing by D. Gazda, J. Jezierska and W. Chmiel)
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Ryc. 19. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wykop 8, przekrój przez obiekt 8/8 na osi wschód-zachód (pierwotny proil wykopu przed poszerzeniem) (rys. 

J. Jezierska i W. Chmiel)

Fig. 19. Stary Dzierzgoń, site 1. Trench 8, intersection through feature 8/8 along the east-west axis (primary proile of the trench before its 

widening) (drawing by J. Jezierska and W. Chmiel)

Ryc. 20. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wykop 8, proil południowy, przekrój przez obiekt 5/8 (rys. J. Jezierska i W. Chmiel)

Fig. 20. Stary Dzierzgoń, site 1. Trench 8, southern proile, intersection through feature 5/8 (drawing by J. Jezierska and W. Chmiel)
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wędzi obiektu falistą linię. Obiekt miał średnicę około 
1 m i miąższość 20 cm. Wypełnisko stanowiła szara, 
luźna ziemia z węglami drzewnymi, kilkoma kamienia-
mi o średnicy 15-20 cm oraz jednym bardzo dużym ka-
mieniem o średnicy 40 cm. Dwa z kamieni nosiły ślady 
przepalenia. Obiekt zawierał bogaty materiał ceramiki 
naczyniowej (91 fragmentów) i – co warto podkreślić – 
wewnątrz jednego z naczyń znajdował się fragment 
kości. Bogaty materiał ceramiczny, a także szczególnie 
interesujące naczynie z materiałem osteologicznym 
oraz brak innych kości wskazują, że ów obiekt miał ścisły 
związek z funkcjonowaniem kuchni. Nie była to jednak 
jama śmietniskowa, gdyż materiał był zbyt wyselekcjo-
nowany (w zasadzie tylko naczynia). Nikłe ślady działal-
ności ognia na kamieniach zdają się również przeczyć 
temu, by mogło by to być palenisko.

Obiekt 7. Nieregularna w rzucie poziomym forma po-
jawiła się na głębokości około 55 cm. Wypełnisko różniło 
się od warstwy 3 większym odsetkiem węgli drzewnych 
i małym skupiskiem drobnych kamieni ze śladami prze-
palenia. Miąższość obiektu wynosiła 5-15 cm. Znalezio-
no 16 fragmentów ceramiki. Zawartość obiektu pocho-
dziła prawdopodobnie z paleniska. Wydaje się jednak, 
że nazwanie samego obiektu 7 paleniskiem byłoby nad-
użyciem tego terminu, gdyż jego niewielka miąższość, 
a także brak śladów przepalenia w glebie upoważniałyby 
jedynie do twierdzenia, że co najwyżej byłaby to część 
zniszczonego paleniska.

Obiekt 8. Posiadał kształt owalny o wymiarach oko-
ło 1,5 x 3,5 m. Zarejestrowano w nim trzy warstwy: a) 
brunatny piasek gliniasty (do 60 cm miąższości); b) ciem-
noszaro-brunatny piasek gliniasty z popiołem (do 20 
cm miąższości); c) plamisty szaro-brunatno-żółty luźny 
piasek (do 30 cm miąższości). Dolną warstwę obiektu 
stanowił plamisty szaro-brunatno-żółty luźny piasek, 
charakterem i budową jednorodny z warstwą 3, rozciąga-
jącą się na całej powierzchni wykopu. W obrębie tej war-

stwy znaleziono 3 fragmenty ceramiki wczesnożelaznej. 
Powyżej tej warstwy zalegał brunatny piasek gliniasty, 
który również rozciągał się na całej powierzchni wyko-
pu. Wcinając się w obie wzmiankowane warstwy ciem-
noszaro-brunatny gliniasty piasek tworzył rdzeń obiek-
tu. Warstwa ta zawierała popiół, węgle drzewne, polepę 
i rozrzucone kamienie bez śladów przepalenia. Obiekt 
w rzucie poziomym miał kształt owalny, a w pionowym 
był nieckowaty. Układ warstw pozwala domniemywać, 
że być może naturalne zagłębienie w terenie zostało wy-
pełnione warstwą plamistą (c) i później – na skutek za-
potrzebowania – wykonano w średniowieczu lekki wkop 
i wypełniono go materiałem odpadkowym (warstwa b), 
a na tym – w sposób naturalny – zaczęła odkładać się 
warstwa a. Przy jego północnej krawędzi znaleziono żar-
no. Obiekt prawdopodobnie pełnił funkcję jamy śmiet-
niskowej w okresie średniowiecza (XIII wiek), jak na to 
wskazuje materiał ceramiczny wydobyty z jego obrębu.

Obiekt 9. Znajdował się przy południowej ścianie 
wykopu i rozciągał się na długości 120 cm. Wyeksplo-
rowana został jedynie jego część, ponieważ sięgał poza 
granice wyznaczonego wykopu. Pojawił się na głęboko-
ści 90 cm. W rzucie pionowym posiadał lekko niecko-
waty kształt. Wypełnisko różniło się od warstwy 3 dużo 
większym odsetkiem węgli drzewnych, co nadawało mu 
kolor niemalże czarny. W obrębie obiektu znaleziono 21 
fragmentów ceramiki naczyniowej. Wstępnie materiał 
określono jako wczesnożelazny. 

Obiekt 10. Stanowił go zespół czterech kamieni uło-
żonych koncentrycznie, tworzących jakby krąg o wymia-
rach około 30 x 50 cm. Wypełnisko stanowił ciemnosza-
ry, luźny piasek. Wydaje się, że mógł on swym zasięgiem 
wykraczać poza obszar eksploracji, ale nie był widoczny 
w ścianie wykopu. W obrębie obiektu znaleziono 2 frag-
menty ceramiki z okresu średniowiecza (XIII wiek). Funk-
cja jego nie jest znana. Układ kamieni wygląda jednak na 
intencjonalny.

Ryc. 21. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wykop 8, przekrój przez partie środkowe wykopu na osi wschód-zachód (rys. J. Jezierska, W. Chmiel i D. Gazda)

Fig. 21. Stary Dzierzgoń, site 1. Trench 8, intersection through mid sectors of the trench along the east-west axis (drawing by J. Jezierska, W. 

Chmiel and D. Gazda)
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Podsumowując: w wykopie 8 odkryto 10 obiektów, 
z których cztery zostały wyeksplorowane tylko częścio-
wo, ponieważ swym obszarem wykraczały poza teren 
badany. Prawie we wszystkich obiektach znaleziono 

materiał wczesnożelazny, przy czym obiekty 8 i 10 były 
użytkowane w XIII wieku, zaś obiekt 5 jest reliktem cha-
ty z okresu wczesnożelaznego.

Ze względu na stosunkowo duże nagromadzenie ma-
teriału zabytkowego słuszne wydaje się poszerzenie 
wykopu 8 i jego dalsza eksploracja w kolejnym sezonie 
badawczym. Miałoby to na celu uchwycenie szersze-
go kontekstu obiektów i bardziej dogłębną ich analizę. 
W tym miejscu poziom majdanu wynosił od 109,82 do 
110,05 m n.p.m.

Wykop 1. Był to jeden z pięciu wykopów wykonanych 
w celu przekroju wału nr 4 (ryc. 22). Wykop o wymiarach 
2 x 4 m został założony na osi północ-południe jeszcze 
na obszarze majdanu, dochodząc północną krawędzią 
do podstawy wału. Układ warstw był identyczny jak 
w wykopie 2 i 3 czyli:

warstwa 1 – humus (40-60 cm miąższości);
warstwa 2 – szaro-brunatna ziemia przemieszana 

z piaskiem (20-30 cm miąższości);
warstwa 3 – pomarańczowo-brunatna glina – calec;
warstwa 4 – jasnożółty piasek – calec.
Warstwy były ułożone horyzontalne, z wyjątkiem wy-

stępującej punktowo warstwy 3. Teren w rejonie wyko-
pu zaczyna się lekko wznosić w kierunku północnym. 
W wykopie zarejestrowano początkową wysokość wału, 
która wynosiła około 110 m n.p.m.

Wykop 4. Założony szachownicowo na osi północ-
-południe, o wymiarach 2 x 4 m, stykał się narożniko-
wo z wykopem 1 i 5. Został założony u podstawy wału. 
Układ warstw jest podobny do wykopu 1, przy czym po-
jawiły się trzy nowe warstwy w północno-wschodnim 
narożniku wykopu, tworząc obiekt 1/4:

warstwa 1 – humus (60-80 cm miąższości);
warstwa 2 – szaro-brunatna ziemia przemieszana 

z piaskiem (20-40 cm miąższości);
warstwa 3 – jasnożółty piasek – calec.
Obiekt 1/4 znajdował się do około 50 cm od ściany 

wschodniej wykopu, w jego północnej połowie. W rzucie 
poziomym – przynajmniej w wykopie – był mniej więcej 
owalny, o prawdopodobnej średnicy około 1,5 m i miąż-
szości około 0,80 m. Warstwy w obiekcie 1/4, to:

warstwa 4 – ciemnoszara ziemia;
warstwa 5 – spalenizna – miała kilka centymetrów 

grubości i występowała punktowo na granicy warstwy 
4 i 6; w niej znajdowały się drobne węgle drzewne;

warstwa 6 – ciemnożółty piasek.
Wykop 5. Założony szachownicowo na osi północ-

-południe o wymiarach 2 x 4 m, styka się narożnikowo 
z wykopem 4 i 6. Wyodrębniono pięć warstw:

warstwa 1 – humus;
warstwa 2 – żółty piasek;
warstwa 3 – szara ziemia wymieszana z piaskiem;
warstwa 4 – ciemnoszara ziemia;
warstwa 5 – jasnożółty piasek – calec.
Wszystkie warstwy ułożone są horyzontalnie, przy 

czym warstwa 3, o miąższości około 20-30 cm, zalega 
tylko w południowej części wykopu, bezpośrednio mię-
dzy humusem a calcem. Pojawiająca się w tym wyko-
pie warstwa żółtego piasku (warstwa 2) jest sztucznym 
nasypem wału wzniesionego przez Krzyżaków i znajduje 
się w północnej części wykopu. Jej miąższość w wykopie 
wynosi do około 55 cm, przy północnym jego licu. Pod 
nią, a nad calcem, zalega warstwa szarej ziemi o miąż-
szości około 20-30 cm. Humus posiadał miąższość oko-
ło 60-80 cm. Na granicy warstwy 1 z 2 i 3 oraz w jego 
dolnych pariach znajdowały się nieregularnie rozmiesz-
czone drobne kamienie o średnicy do kilkunastu centy-
metrów, nieco płycej w północnej części wykopu (około 

Ryc. 22. Stary Dzierzgoń, st. 1. Przekrój przez wał nr 4 na podstawie wykopów 1, 4-7 (rys. D. Gazda)

Fig. 22. Stary Dzierzgoń, site 1. Intersection through rampart No. 4 on the basis of trenches 1, 4-7 (drawing by D. Gazda)
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60 cm od powierzchni gruntu), nieco głębiej w części 
południowej. Grunt na przestrzeni wykopu wznosił się 
w kierunku północnym o około 1,35 m.

Wykop 6 (ryc. 23). Założony szachownicowo na osi 
północ-południe o wymiarach 2,2 x 5 m, stykał się na-
rożnikami z wykopami 5 i 7. Sięgał praktycznie korony 
wału. Wykop ten okazał się najbardziej interesujący 
z wykonanych na wale, ze względu na natrafienie na 
ciekawe nawarstwienia kulturowe. Zarejestrowano na-
stępujące nawarstwienia:

humus – zalegał na całej powierzchni wykopu i jego 
miąższość wahała się od 10 cm w jego części północnej 
do około 40 cm w części południowej;

warstwa 2 – warstwa kamieni zalegająca nieregular-
nie, tworzyła zagęszczenia w północno-zachodnim na-
rożniku oraz południowo-zachodnim. Wielkość kamieni 
była podobna do tych z wykopu 5;

warstwa 3 – warstwa żółtego lub bladożółtego piasku 
zalegała bezpośrednio pod warstwą 1 i 2. Jest to war-
stwa identyczna z warstwą 2 z wykopu 5, czyli warstwa 
narzuconego piasku z okresu krzyżackiego; jej miąższość 
wynosi około 150 cm w części północnej wykopu;

warstwa 4 – warstwa żółtego i bladożółtego piasku 
z wykwitami pomarańczowo-brunatnej gliny – sztucznie 
narzucona przez Krzyżaków.

Pod tymi warstwami znajdował się obiekt 1/6, czyli 
prawdopodobne relikty wału (ryc. 24), niewykluczone, 
że pochodzące z okresu zasiedlenia grodu przez Prusów. 
W nim można wyodrębnić kilka warstw oraz ciemne śla-
dy, prawdopodobnie po belkach drewnianych. W połud-

niowej części wykopu, przy jego krawędzi, na poziomie 
około 110,70 m n.p.m., natraiono na skupisko kamieni 
tworzących regularną płaszczyznę i inne nieregularne 
skupisko kamieni na tym samym poziomie, po jej pół-
nocnej stronie (obiekt 2/6).

Wykop 7. Stykał się narożnikiem z wykopem 6. Jego 
wymiary wynosiły 2 x 4 m. Wykop sięgał od szczytu 
wału do jego północnego zbocza. Osiągnięto głębokość 
eksploracji około 140 cm w części południowej wykopu, 
nie docierając do calca. Zarejestrowano następujące jed-
nostki stratygraiczne:

humus – o miąższości od około 10 do 25 cm;
warstwa 2 – zalegające w południowej części wyko-

pu kamienie, ułożone horyzontalnie, podobne do tych 
z wykopu 6 i 5;

warstwa 3 – żółty piasek;
warstwa 4 – czarna ziemia występująca punkto-

wo w południowej części wykopu na głębokości około 
130 cm, tworząca owalne lub nieregularne powierzchnie.

Wykopy na majdanie centralnym: wykopy 10-11 

(ryc. 25-26). Na majdanie centralnym, w jego połud-
niowo-zachodnim narożniku, założono w 2009 roku 2 
wykopy na osi wschód-zachód. Pierwotnie oddzielone 
były od siebie dołem, prawdopodobnie po usuniętym 
wykrocie. W toku eksploracji poszerzono wykopy w kie-
runku wykrotu, a także w kierunku krawędzi skarpy. 
Wykop 10 założono nad samą krawędzią urwiska jaru. 
Jego wymiary wynosiły około 2,5 x 4 m. Wykop 11 miał 
wymiary 2,0  x 2,5 m. Eksplorowano je do głębokości 
około 1,70 m. W wykopie 10 natraiono na dwie wars-

Ryc. 23. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wykop 6, rzut poziomy (rys. D. Gazda i W. Chmiel)

Fig. 23. Stary Dzierzgoń, site 1. Trench 6, plan (drawing by D. Gazda and W. Chmiel)
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twy kamieni na różnych poziomach i w różnych rejonach 
wykopu (obiekt 1/10 oraz obiekt 2/10).

Obiekt 1/10 – w południowo-wschodnim narożniku 
wykopu, na poziomie około 106,10-105,95 m n.p.m. 
(głębokość od poziomu gruntu 55-70 cm), odkryto po-
zostałości bruku kamiennego, składającego się z dwóch 
lub trzech warstw kamieni niezwiązanych ze sobą. Bruk 
zajmował obszar o wymiarach około 0,70 x 1,50-2,10 m 
(przy południowej ścianie wykopu). Bruk był położony 
na warstwie jasnej ziemi przemieszanej z piaskiem i był 
wykonany z owalnych kamieni o średniej średnicy około 
10-15 cm. Jego grubość wynosiła około 0,30 m.

Obiekt 2/10 – bruk kamienny, znajdował się głównie 
w północno-wschodniej części wykopu, na głębokości 
około 105,34-104,94 m n.p.m. (głębokość od poziomu 
gruntu około 130-170 cm). Jego grubość wynosiła około 
30-40 cm; w kierunku wschodnim jego poziom się obni-
żał. Jego główne skupisko zajmowało obszar mniej więcej 
prostokąta o wymiarach około 0,60 x 1,50 m i znajdowa-
ło się w samym północno-wschodnim narożniku wykopu; 
jednak bruk ciągnął się dalej poza wykop w kierunku pół-
nocnym i wschodnim, tworząc dwa inne skupiska – jedno 
pośrodku wykopu oraz drugie w jego północno-zachod-
nim narożniku, przy czym to ostatnie posiadało znacz-
nie mniejszą miąższość. Dwa pierwsze skupiska kamieni 
tworzyły wyraźną granicę występowania w zachodniej 
części wykopu warstwy brązowej gliny z kamieniami. Ta 
warstwa mogła być związana z obiektem 2/10.

Wyżej wymienione obiekty mogą być pozostałością 
bliżej nieokreślonych budowli.

Wykop 11 został eksplorowany do głębokości około 
1,60 m. W tych dwóch wykopach zarejestrowano nastę-
pujące warstwy:

warstwa 1 – humus;
warstwa 2 – szara ziemia z elementami brunatnej 

próchnicy;
warstwa 3 – jasna ziemia przemieszana z piaskiem;
warstwa 4 – ciemna ziemia przemieszana z piaskiem 

i gliną;
warstwa 5 – szaro-żółty piasek;
warstwa 6 – brązowa glina z kamieniami (tylko wy-

kop 10);
warstwa 7 – brązowo-żółtawa glina;
warstwa 8 – jasnożółty piasek – calec.
Dalsza eksploracja tych wykopów, po zabezpieczeniu 

obiektów, została odłożona do następnych sezonów ba-
dawczych.

Wykop 12 (na wale głównym) (ryc. 27). Został wyzna-
czony na obszarze znajdującym się mniej więcej pośrod-
ku niemieckich wykopów 19 i 31. Biegł na osi wschód-
-zachód, od środka korony wału, na jego wewnętrznym 
stoku. Jego wymiary wynosiły około 2,50 x 15 m. Eks-
plorowano jego wschodnią część metodą schodkową, 
do głębokości około 2,10 m na szczycie korony, 1,20 m 
w parii środkowej (stopień 2) oraz 1,10 m u podstawy 
(stopień 3).

Udało się wyodrębnić następujące warstwy:
warstwa 1 – humus o miąższości około 10-20 cm;

warstwa 2 – jasnożółty piasek, poprzecinany po-
przecznymi cienkimi warstwami pomarańczo-brązowej, 
zbitej gliny. Intensywność zalegania tych pasów zwiększa 
się wraz z głębokością wału. Między tą warstwą a humu-
sem zalegał miejscami bruk, tworząc na szczycie korony 
zwartą powierzchnię w północnej części, o powierzchni 
0,60 x 0,70 m. Składał się z owalnych kamieni o średniej 
średnicy 10-15 cm. Miąższość tej warstwy wynosiła oko-
ło 1,30 m na koronie wału. W tej warstwie występowały 
punktowo smugi oraz pojedyncze węgle drzewne;

warstwa 3 – szary, zbity piasek, poprzecinanymi po-
przecznymi warstwami jaśniejszego piasku z gliną;

warstwa 4 – żółto-brunatny piasek, przechodzący 
stopniowo u dołu w szarawy, z zalegającymi punktowo 
węglami drzewnymi;

warstwa 5 – warstwa spalenizny, zalegająca w rejo-
nie 3 stopnia na granicy warstwy 2 i 4. Ponadto w tej 
warstwie widoczne były pozostałości spalonych belek 
pochodzących niewątpliwie z konstrukcji wału. W proi-
lu północnym wykopu widoczne były ślady po belkach 
biegnących równolegle do wału.

Eksploracja wału została odłożona do następnych se-
zonów badawczych.

Zabytki ruchome
Ceramika (ryc. 28-29). W badaniach archeologicznych, 
przeprowadzonych na grodzisku w Starym Dzierzgoniu 
w latach 2009-2011, pozyskano łącznie 2054 fragmenty 
ceramiki naczyniowej. Przeważająca większość mate-
riału to ceramika pradziejowa (okres halsztacki, okres 
przedrzymski, okres wpływów rzymskich). Jedynie 177 
fragmentów ma chronologię średniowieczną. Stanowi to 
zaledwie około 9% całego materiału ceramicznego. Pa-
rametry procentowe ulegają jednak zmianie, jeśli prze-
analizujemy każdy z wykopów osobno. W tym przypadku 
okazuje się, że w wykopie 11 znaleziono 35% ceramiki 
średniowiecznej, natomiast w wykopie 10 wskaźnik ten 
wzrasta do 50%.

Ceramika pradziejowa. Fragmenty pradziejowej ce-
ramiki naczyniowej stanowią blisko 90% pozyskanego 
materiału ceramicznego. Wśród tej grupy przeważa 
materiał wczesnożelazny28. Większość fragmentów to 
ceramika średniościenna i grubościenna, natomiast 
przykłady ceramiki cienkościennej są nieliczne. Jest to 
ceramika ręcznie lepiona. Powierzchnia ceramiki naczy-
niowej odznacza się różnorodnym stopniem chropowa-
cenia. Można wśród nich znaleźć przykłady obmazywa-
nia palcami skośnie do krawędzi wylewu lub równolegle 
względem niej (ryc. 28: a), chropowacenia różnych parii 
naczynia, zagładzenia powierzchni po pierwotnym jej 
chropowaceniu, a także wygładzenie zarówno części 
zewnętrznej, jak i wewnętrznej naczynia. Poza tym, na 
licznych fragmentach można znaleźć zdobienia w postaci 
zaszczypywań czy też odcisków paznokcia lub palców, 
występujących na całej powierzchni naczynia albo tylko 

28 Odwołujemy się tu do chronologii stosowanej dla południowo-
-wschodniej strefy nadbałtyckiej przez M.J. Hofmanna 1999.
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na określonych jego pariach, m.in. w miejscu załomu 
brzuśca (ryc. 28: e).

Charakteryzując formy naczyń należy zauważyć, że 
znaczny ich odsetek to naczynia szeroko otworowe 

o wylewach prostych, zwężających się lub lekko roz-
szerzających się ku górze. Ponadto w analizowanym 
materiale można znaleźć misy (ryc. 28: c, e), naczynia 
z taśmowatymi uchami, niewystającymi ponad krawędź 
wylewu (ryc. 28:f) lub niewielkimi uszkami umieszczo-
nymi w górnej parii brzuśca, a także naczynia mające 
kształt placka, a pełniące funkcję talerzy lub pokrywek. 
Krawędzi wylewów są różnorodnie formowane. Na ogół 
są zaokrąglone, pogrubione albo ścięte prosto od góry. 
W przeważającej mierze dna są słabo wyodrębnione.

Na szczególną uwagę zasługuje misa znaleziona 
w obiekcie 6 wykopu nr 8 (ryc. 28: e). Jest to naczynie 
o esowatym profilu z płaskim, lekko wyodrębnionym 
dnem i śladem po niezachowanym uchu. Średnica wy-
lewu naczynia wynosi 19 cm, zaś jego wysokość to 11 
cm. Zewnętrzna ścianka naczynia jest gładzona. Trudno 
stwierdzić, czy naczynie było również wygładzone od 
wewnątrz, gdyż od tej strony powierzchnia jest silnie 
skorodowana. Domieszka schudzająca to drobnoziarni-
sty piasek i w znacznie mniejszej ilości średnioziarnisty 
tłuczeń o zaokrąglonych krawędziach. Niemniej jednak 
zachowane fragmenty umożliwiają pełną rekonstrukcję 
naczynia, którego charakterystyczną cechą jest zdo-
bienie w miejscu załomu brzuśca odciskami paznokcia 
w postaci dookolnego linearnego wzoru. Nie forma 
jednak jest tutaj najistotniejsza, 
bowiem wewnątrz znaleziono frag-
ment kości, świadczącej o posiłku 
pozostawionym w tym naczyniu.

Ceramika średniowieczna. 
Wstępna analiza średniowiecznego 
materiału ceramicznego pozwala 
zaobserwować, że są to naczynia 
całkowicie obtaczane i cerami-
ka toczona na kole. Przeważająca 
część materiału to ceramika śred-
niościenna o grubości ścianek 0,5-
0,8 cm. Większość jest wypalana 
w atmosferze utleniającej, choć 
znaleziono również przykłady wy-
pału redukcyjnego. Blisko 80% 
fragmentów to części brzuśców, 
zaś niespełna 20% stanowią frag-
menty wylewów.

Ze względu na formę można 
wyodrębnić naczynia trójelemen-
towe i czteroelementowe. Charak-
teryzując wylewy można wyróżnić 
proste, wklęsłe z okapem lub bez 
niego oraz dwuwklęsłe z okapem. 
Krawędzie były zaokrąglone, wklę-
słe oraz proste. Brak jest natomiast 
form spiczastych. Mimo że dna na-
czyń w analizowanym materiale 

Ryc. 24. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wykop 6, przekrój przez obiekt 1/6 

(fot. D. Gazda)

Fig. 24. Stary Dzierzgoń, site 1. Trench 6, intersection through 

feature 1/6 (photo D. Gazda)

Ryc. 25. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wykop 10, rzut poziomy (rys. D. Gazda i W. Chmiel)

Fig. 25. Stary Dzierzgoń, site 1. Trench  10, plan (drawing by D. Gazda and W. Chmiel)
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Ryc. 26. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wykop 10, proil północny (rys. D. Gazda i W. Chmiel)

Fig. 26. Stary Dzierzgoń, site 1. Trench 10, northern proile (drawing by D. Gazda and W. Chmiel)

Ryc. 27. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wykop 12, proil północny, partia środkowa, widoczne ślady po poprzecznych belkach (fot. D. Gazda)

Fig. 27. Stary Dzierzgoń, site 1. Trench 12, northern proile, mid  sector, visible remains of transversal joists (photo D. Gazda)
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Ryc. 28. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wybór naczyń ceramicznych (rys. J. Jezierska)

Fig. 28.  Stary Dzierzgoń, site 1. A selection of ceramic vessels (drawing by J. Jezierska)
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Ryc. 29. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wybór naczyń ceramicznych (rys. J. Jezierska)

Fig. 29. Stary Dzierzgoń, site 1. A selection of ceramic vessels (drawing by J. Jezierska)



obiekty warowne w Starym dzierzgoniu i Bogdanach

159Grodziska Warmii i Mazur • 1

występują sporadyczne, udało się zidentyikować dwa 
ich typy, mianowicie dna wyodrębnione wklęsłe oraz 
dna płaskie z pierścieniem przydennym.

Występują trzy rodzaje ornamentacji brzuśca: linie 
wykonane grzebykowatym narzędziem wielozębnym, 
pojedyncze linie wykonane narzędziem jednozębnym 
i żeberka. Analizowana ceramika naczyniowa była zdo-
biona jednowątkowo i dwuwątkowo. Brak jest przykła-
dów o bardziej rozbudowanym systemie ornamentacji.

Na szczególną uwagę zasługuje naczynie znalezione 
w obiekcie 8 w wykopie 8 (ryc. 29: a), zachowane w 75%. 
Jest to naczynie trójelementowe, składające się z wyle-
wu i dolnej oraz górnej części brzuśca. Jego wysokość 
wynosi 18,5 cm, a średnica wylewu 19 cm. Zarówno 
wylew, jak i krawędzie naczynia są wklęsłe. Największa 
wydętość brzuśca przypada w jego górnej części. Dno 
jest wyodrębnione i wklęsłe. Naczynie nosi ślady okop-
cenia. Do jego produkcji użyto znacznej ilości domieszki 
drobnoziarnistego piasku i średnioziarnistego tłucznia 
o zaokrąglonych krawędziach. Sporadycznie widać także 
skalenie. Jest to naczynie całkowicie obtaczane. Naczy-
nia tego typu na terenie Polski występują w materiałach 
XII- i XIII-wiecznych, choć w przypadku Starego Dzierz-
gonia bardziej prawdopodobna wydaje się XIII-wieczna 
chronologia. Warto podkreślić, że naczynie to zostało 
znalezione wraz z inną ceramiką średniowieczną w ob-
rębie wypełniska obiektu.

Ceramikę redukcyjną reprezentuje naczynie pocho-
dzące z wykopu 10 z warstwy VI (ryc. 29: m, n). Jest to 
fragmentarycznie zachowany garnek o średnicy wyle-
wu 23 cm. Charakteryzuje się znaczną ilością domieszki 
drobnoziarnistego piasku oraz średnioziarnistego tłucz-
nia o zaokrąglonych krawędziach. Od wcześniej opisane-
go naczynia wyróżnia go brak dodatku skaleni. W górnej 
parii brzusiec jest zdobiony żeberkami. Są one bardziej 
uwypuklone od strony wewnętrznej naczynia. Wylew 
naczynia charakteryzuje się wrębem od wewnątrz. Ta-
kie ukształtowanie umożliwia szczelne nałożenie po-
krywki. Naczynie pochodzi z warstwy, w której znale-
ziono wyłącznie materiał średniowieczny oraz żelazne 
groty. Naczynia tego typu są znajdowane w zespołach 
XIV-wiecznych.

Reasumując – wstępna analiza pozyskanego materia-
łu ceramicznego potwierdza dotychczasowe poglądy na 
temat tego stanowiska, dotyczące zasiedlenia Starego 
Dzierzgonia w I tysiącleciu p.n.e. Materiały potwierdza-
ją użytkowanie tego grodu już w schyłkowym okresie 
halsztackim i działalność osadniczą w okresie prze-
drzymskim, a także przynajmniej w początkowej fazie 
okresu wpływów rzymskich. Na tym etapie badań nie 
należy jednak deinitywnie przesądzać o tym czy gród 
funkcjonował nieprzerwanie przez 600-700 lat (od VII 
wieku p.n.e. do I wieku n.e.). Zasiedlenie jego mogło 
być bowiem okresowe. Wydaje się, że prawdopodob-
nie obiekt ten nie odgrywał znaczniejszej roli w okresie 
wędrówek ludów i we wczesnych fazach wczesnego 
średniowiecza. Być może nawet w ogóle nie był wtedy 
użytkowany i dopiero w drugiej połowie XII lub dopiero 

w XIII wieku wykorzystywali go Prusowie, a później Krzy-
żacy aż do początków XIV wieku.

Zabytki metalowe. Do zabytków tej grupy zaliczają 
się trzy sztabkowate formy zbliżone kształtem do gro-
tów. Mają długość 110-125 mm (ryc. 30: a, b, c). Długość 
ich liścia29 wynosi 70-75 mm, zaś maksymalna szerokość 
usytuowana jest w połowie całkowitej długości zabytku. 
Zostały znalezione w warstwie 6 w wykopie 10. Wraz 
z nimi znaleziono materiał ceramiczny datowany na 
koniec XIII – pierwszą połowę XIV wieku. Każdy z oka-
zów został wykonany z jednej sztabki surowca żelazne-
go. Trzpienie mają w przekroju kształt prostokąta, zaś 
liście – prostokąta lub kwadratu. Zabytki te posiadają 
dwa przekroje różniące się znacznie od siebie. Jeden 
z nich ma regularny wrzecionowaty kształt, natomiast 
drugi silniej uwidacznia przewężenie w miejscu przejścia 
liścia w trzpień. Długość okazów sugeruje, że mogły to 
być niewykończone groty oszczepów. Zasadniczo oszcze-
py odznaczają się jednak dużo bardziej rozpłaszczonym 
liściem. Pochodzą one z warstwy humusowej, więc i tu 
próba określenia chronologii tych zabytków sprowadza 
się do znalezienia analogii. Grot strzały ma całkowitą 

29 Niewykluczone, że mamy tu do czynienia z półfabrykatami gro-
tów bełtów i w tym wypadku określenie kolec byłoby bardziej 
adekwatne niż liść.

Ryc. 30. Stary Dzierzgoń, st. 1. Wybór zabytków metalowych 

(rys. J. Jezierska)

Fig. 30. Stary Dzierzgoń, site 1. A selection of metal inds (dra-

wing by J. Jezierska)



Tabela 1. Zestawienie grotów z grodziska w Starym Dzierzgoniu

Table 1. List of spearheads from the stronghold in Stary Dzierzgoń

L.p.
Długość 

całkowita
(mm)

Długość 
trzpienia

(mm)

Długość 
liścia/kolca

(mm)

Szerokość 
liścia/kolca

(mm)

Grubość 
liścia/kolca

(mm)

Max. szerokość
liścia/kolca (mm)

Waga
(g)

Uwagi

1. 110 40 70 12 11
½ długości całkowitej 

grotu
44 Ryc. 30:c

2. 128 55 70 13 13
½ długości całkowitej 

grotu
55 Ryc. 30:b

3. 120 45 75 15 12
½ długości całkowitej 

grotu
63 Ryc. 30:a

4. 63 23 40 13 13 ½ długości kolca 19 Ryc. 30:d

5. 93 50 43 10 7 2/3 długości liścia 11 -
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długość 93 mm i waży 11 g. Przekrój liścia jest rombo-
idalny. Brak jest wyraźnego wyodrębnienia trzpienia od 
liścia. Groty podobne do niniejszego zostały określone 
jako typ II A 2 w Plemiętach i typ 77 wg A.F. Medvede-
va30. Ich chronologia jest określana na XII-XIV wiek.

Grot bełtu do kuszy waży 19 g. Przekrój kolca ma 
kształt romboidalny, natomiast trzpień ma przekrój ko-
listy. Maksymalna szerokość kolca znajduje się w poło-
wie wysokości kolca. Swą formą jest zbliżony do typu F 
ze Słoszew i typu 15 wg A.F. Medvedeva. Według tego 
badacza groty tego typu znane są od XII wieku. Cieka-
wostką może być fakt, że nie występują one na Rusi, 
poza Nowogrodem. Być może forma ta była bardziej 
charakterystyczna dla Europy Zachodniej.

Poniżej zestawiono parametry grotów ze Starego 
Dzierzgonia (tabela 1).

Poza tymi zabytkami na uwagę zasługują znalezi-
ska klamry (ryc. 31), nóżki lub rączki31 (ryc. 32), haka 
(ryc. 30: e) oraz podkowy (ryc. 30: f).

Podsumowując informacje dotyczące zabytków meta-
lowych ze Starego Dzierzgonia, należy zauważyć, że trzy 

półfabrykaty grotów mogą stanowić ciekawy przyczynek 
do poznania techniki wyrobu takich wytworów przez 
średniowiecznych kowali. Chronologia militariów została 
określona na XII-XIV wiek. Wspierając się dodatkowo na 
materiale ceramicznym z tego stanowiska należy pod-
kreślić, że to właśnie ten okres średniowiecza wydaje 
się czasem świetności warowni w Starym Dzierzgoniu.

Inne zabytki ruchome lub elementy budowlane. Na 
wyróżnienie w tej kategorii zabytków zasługują liczne 
znaleziska ułamków cegieł w górnych warstwach stra-
tygraicznych, które są rozrzucone praktycznie po całym 
obiekcie, nawet na majdanie centralnym. Są to jednak 
małe odłamki, które nie umożliwiają rekonstrukcji wy-
miarów. Praktycznie innych zabytków w tej kategorii nie 

znaleziono, poza nóżką ceramiczną, odciskiem w glinie 

30 Medvedev 1966.
31 Została wykonana z dwóch stopów metalu (mosiądz i żeliwo?).

czy żarnami. Na uwagę zasługuje kamienne żarno zna-
leziono wykopie 8 koło obiektu 5. Jego wymiar to około 
33 x 43 x 18 cm; posiada ono formę wklęsłego niere-
gularnego prostopadłościanu i nosi ślady użytkowania. 
Stożkowaty rozcieracz posiada wymiary około 17 x 21 x 
12-14 cm. 

6. Wnioski
Omówione badania miały zweryikować wnioski badaw-
cze Hansa Schleifa z lat 30. XX wieku, dotyczące jego 
badań majdanu głównego, centralnego oraz wału nr 4 
i faktycznie ich większość została potwierdzona. Jed-
nak w niektórych szczegółach można dojść do nieco 
innych spostrzeżeń. Wał nr 4 został usypany bez wąt-
pienia w okresie krzyżackim, jednak na wcześniejszych 
konstrukcjach, których relikty zachowały się w wykopie 
6 (obiekty 1/6 i 2/6), chyba że mamy tu do czynienia 
z dwoma fazami wznoszenia tego wału – przed i po 
I powstaniu pruskim. Schleif nie odnotował pozosta-
łości podobnych do obiektu 1/6. Natomiast opisaną 
przez niego plaformą kamienną wraz z rowem popali-

sadowym może być obiekt 2/6 i znajdująca się po jego 
północnej stronie jasna smuga piasku/ziemi szerokości 
około 30 cm. Poziom, na którym te elementy wystąpiły 
jest mniej więcej porównywalny z poziomem zarejestro-
wanym przez Schleifa32. Materiał ceramiczny wydobyty 
z wykopu 6 świadczy o raczej pruskiej chronologii budo-
wy konstrukcji zarejestrowanych w obiektach 1/6 i 2/6. 
Jednak ten wniosek jest teorią ze względu na wydobycie 
z tego miejsca przemieszanego materiału ceramicznego, 
co może świadczyć o dość intensywnej działalności bu-
dowlanej w tym miejscu w XIII wieku i nie dokończeniu 
ostatniej inwestycji. Ponadto, wał w okresie krzyżackim 
był wzmacniany jakąś bliżej nieokreśloną konstrukcją. 
Reliktem jej są znalezione kamienie, które osunęły się 
po południowym zboczu wału, tworząc aktualnie nie-
regularnie zalegający płaszcz kamienny pod humusem.

32 Poziom ten można określić na podstawie jego rysunków.
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Natomiast w wykopie 2, 3 i 8 po-
twierdziły się spostrzeżenia Schleifa 
o wystąpieniu jednej warstwy kultu-
rowej na majdanie głównym, na głę-
bokości około 60-90 cm, którą można 
datować na okres wczesnożelazny. 
Grunt rejonu majdanu centralnego był 
częściowo splantowany i użyty praw-
dopodobnie do budowy wałów w okre-
sie krzyżackim. Przy wale nr 4 zostały 
znalezione ślady osadnictwa z okresu 
wczesnożelaznego oraz z XII i XIII wieku.

Nie stwierdzono na krawędzi wy-
kopu 10 żadnych konstrukcji ochra-
niających ten majdan od strony 
skarpy opadającej w kierunku rzeki. 
Ponadto warstwy kulturowe zalega-
jące w wykopie 10 i 11 nie świadczą 
o znacznym plantowaniu tej części 
majdanu w celu wznoszenia wa-
łów w okresie krzyżackim, co jest 
sprzeczne z ustaleniami Schleifa, któ-
ry stwierdził, że majdan ten był splan-
towany, a materiał pozyskany z tych 
prac wykorzystany do wznoszenia 
wałów. Dwa obiekty zalegające w wy-
kopie 10 można wiązać z działalnością 
Prusów lub Krzyżaków (obiekt 2/10) 
i Krzyżaków (obiekt 1/10). Znalezienie 
ułamków cegieł oraz dachówek może 
świadczyć o tym, że wewnątrz obiek-
tu część budynków została wznie-
siona przy ich użyciu. Zastosowanie 
tego materiału, jak też plan obiektu 
i pełniona funkcja, skłania nas to za-
liczenia tego obiektu do okresu mię-
dzy latami około 1236-1261 i do tzw. 
zamków typu przejściowego.

Ponadto zlokalizowano nowy, do tej 
pory nieznany wał na przedpolu gro-
du (wał nr 9), stanowiący zewnętrz-
ną ochronę założenia. Nie wiadomo 
z jakiego okresu on pochodził. Można 
tylko przypuszczać, że wybudowali go 
Prusowie.

Część II. Obiekt warowny w  Bogdanach 
(Daniel Gazda, Joanna Jezierska, Jacek Konik 
i Piotr Szlązak)
Badania obiektu warownego w Bogdanach w latach 
2011-2012 przeprowadzone zostały przez Fundację Ure-
usz w ramach prac działającej od 2010 roku Archeolo-
gicznej Misji Pomezańsko-Bałtyckiej.

1. Opis obiektu (ryc. 33) 
Obiekt jest usytuowany na zachodnim, wysokim brzegu 
rzeki Baudy, w odległości około 2,8 km na południowy-
-wschód od Fromborka. Skarpa opadająca w kierunku 

rzeki ma wysokość do około 26 m. Od strony północno-
-wschodniej obiekt ograniczał głęboki jar biegnący od 
rzeki do współczesnej leśnej drogi. Od strony wschod-
niej, północnej i południowo-wschodniej, czyli od strony 
wysoczyzny i jaru, obiekt otaczały półpierścieniowate 
wały, a przed nimi znajdowały się fosy lub naturalne 
jary. Wał wewnętrzny (nr 1) o długości około 145 m 
obiegał wewnętrzny majdan o szerokości około 55-65 m 
(A). Przed tym wałem znajdowała się fosa, zasypana już 
we wczesnym średniowieczu. Na południowo-zachod-
nim krańcu tego wału znajduje się tzw. rozsypisko (nr 5) 
w formie owalnego wzgórza o średnicy około 22-25 m. 

Ryc. 31. Stary Dzierzgoń, st. 1. Klamra (fot. D. Gazda)

Fig. 31. Stary Dzierzgoń, site 1. Belt buckle (photo D. Gazda)

Ryc. 32. Stary Dzierzgoń, st. 1. Rączka lub nóżka (fot. D. Gazda)

Fig. 32. Stary Dzierzgoń, site 1. A handle or a pedicle (photo D. Gazda)
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Na nim – według R. Odoja – stała wieża. Aktualnie wał 
ten jest przedzielony leśną ścieżką w odległości około 
30 m od skarpy rzeki Baudy. Między wałem centralnym 
(nr 2) o długości około 250 m a wałem wewnętrznym 
znajdował się półpierścieniowaty majdan zewnętrzny 
(nr B) o szerokości około 50-55 m. Wał ten w odległości 
około 105 m od skarpy rzeki, w narożniku południowo-
-wschodnim, jest przedzielony aktualnie polną drogą 
biegnącą dalej wzdłuż wału na majdan wewnętrzny. 
Wał zewnętrzny (nr 3) o długości około 60 m znajdował 
się od strony wschodniej i był oddzielony od wału cen-
tralnego fosą. Wał centralny, podobnie jak i zewnętrzny 
w północno-wschodnim rogu obiektu mógł pierwotnie 
dochodzić do skarpy rzeki Baudy. Prawdopodobnie re-
jon ten w okresie II wojny światowej uległ przebudowie 
i aktualnie znajduje się tam wzgórek (nr 4, o wymiarach 
około 30 x 50 m) z trzema dołami – niewykluczone, że 
ze stanowiskami artyleryjskimi. W pobliżu warowni, po 
jej stronie południowo-wschodniej (w odległości około 
100-150 m od niej) zlokalizowano osadę wczesnośre-
dniowieczną. Natomiast po jej północno-zachodniej 
stronie (około 400 m na północny-wschód od drogi 
Frombork-Biedkowo (przed mostem na Kanale Ko-

pernika) znajduje się prawdopodobnie 
pogańskie miejsce kultu, zwane Diablą 
Górą. Znajdują się na nim jednak ślady 
ułamków cegieł raczej po budowlach no-
wożytnych lub późnośredniowiecznych33.

2. Historia obiektu
Według legend, między innymi powsta-
łych w XV wieku, miejsce to we wcze-
snym średniowieczu było kojarzone 
z siedzibą naczelnika pruskiego plemienia 
Narcenów. Wdowa (po chrzcie nosiła imię 
Gertruda) po ostatnim wodzu pruskim 
została nawrócona na chrześcijaństwo 
przez biskupa Warmii Anzelma i po bez-
potomnej śmierci przekazała swe włości 
kapitule i biskupowi, między innymi opisy-
wany obiekt oraz Wzgórze Katedralne we 

Fromborku34. Warownia pojawia się w do-
kumencie z 1278 roku pod nazwą castrum 
de Sunnemberg. Analizując ten dokument 
(który dotyczył zapisu ziemi przez biskupa 
Warmii Henryka Fleminga swojemu bratu 
Gerhardowi) można wysnuć wniosek, że 
obiekt już wtedy funkcjonował od jakie-
goś czasu. Następna wzmianka pochodzi 
z 1280 roku z przywileju dla miasta Bra-
niewa. Z kolejnego dokumentu pochodzą-
cego z 1304 roku dowiadujemy się, że wa-
rownia należała do proboszcza kapituły 
we Fromborku, Henryka z Sunnembergu. 
Z tego dokumentu dowiadujemy się też, 
że w pobliżu obiektu funkcjonowała wieś 
– villa Sunnemberg ante castrum Sunnem-
berg, a sam obiekt pełnił funkcje rezyden-

cjonalno-militarne. Henryk zmarł w 1317 lub w 1318 roku. 
Wcześniej, w 1314 roku, zapisał w testamencie warownię 
i okoliczne ziemie kapitule i biskupowi. Ostatnia wzmian-
ka o obiekcie pochodzi z 1320 roku, kiedy to biskup Eber-
hard potwierdził testament Henryka. Jednak na początku 
XIV wieku obiekt stracił swoje znaczenie i zaczął popadać 
w ruinę35. Ślady pożaru wałów mogą świadczyć o jego 
gwałtownym upadku; niewykluczone, że warownia sta-
ła się łupem najazdów litewskich w latach 20. XIV wieku, 
ale na tę tezę nie ma jeszcze wystarczających dowodów. 
Bezspornie obiekt przestał funkcjonować w XIV wieku ze 
względu na utracenie swoich walorów, czyli ochrony oko-
licznego osadnictwa, ochrony budowy miasta i siedziby 
biskupiej w Braniewie oraz funkcji rezydencjonalnej.

3. Historia wcześniejszych badań archeologicznych
Pierwsze profesjonalne badania archeologiczne grodzi-
ska w Bogdanach przeprowadził w 1886 roku Heydeck, 
jednak o nich nie posiadamy praktycznie żadnych infor-

33 Odoj 1968: 89-91; Gazda 2012.
34 Odoj 1968: 89-91.
35 Odoj 1968: 88-89.

Ryc. 33. Bogdany, gm. Frombork. Plan sytuacyjno-warstwicowy grodziska z zaznaczo-

nymi wałami (oprac. R. Łopaciuk)

Fig. 33. Bogdany, Frombork commune. The contour-line plan of the stronghold with 

ramparts marked (elaborated by R. Łopaciuk)
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macji36. Po II wojnie światowej obiektem zainteresował 
się – na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Konserwator-
skiego w Olsztynie – Jerzy Antoniewicz, który wykonał 
na terenie grodziska, przy jego skarpie opadającej do 
rzeki, trzy wykopy sondażowe (nr I, II, IIa)37 (ryc. 34), jed-
nak nie zachowały się żadne materiały źródłowe z tych 
badań. Następne prace archeologiczne podjął Romuald 
Odoj na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Konserwator-
skiego w Olsztynie w ramach harcerskiej akcji „Operacja 
1001-Frombork”. Celem badań R. Odoja było wstępne 
rozpoznanie zabudowy wewnętrznej grodu, chronologii 
budowlanej, jak i jego powiązań z Fromborkiem. W tym 
celu wykonano 10 wykopów (nr III-XI). Wykopy III-V i IX 
zostały zlokalizowane na majdanie wewnętrznym, przy 
czym wykop IX częściowo obejmował wał wewnętrzny. 
Wykopy VI i VII usytuowano w fosie. Wykop VIII przeci-
nał podstawę tzw. rozsypiska kończącego wał wewnętrz-
ny. Wykop XI przecinał majdan zewnętrzny, natomiast 
wykop X został wytyczony przed przerwą w wale cen-
tralnym38 (ryc. 35).

Pokrótce wyniki wykopalisk R. Odoja można scharak-
teryzować w następujący sposób:

Wał wewnętrzny został wykonany w konstrukcji rusz-
towej, przed nim znajdowała się fosa, aktualnie całko-
wicie zasypana.

36 Odoj 1970: 660-661, przypis 1.
37 Odoj 1968: 92, 1970: 661-662.
38 Odoj 1970.

Przed wałem centralnym istniała fosa, która pogłę-
biała naturalny jar.

Na majdanie wewnętrznym zarejestrowano przemie-
szaną warstwę kulturową, która pogrubiała się w kie-
runku wału. W niej znajdowały się resztki konstrukcji 
drewnianej datowane na okres średniowieczny oraz ce-
ramika wczesnośredniowieczna z XII i XIII wieku.

W wykopie III odkryto cienką, przemieszaną warstwę 
kulturową z paleniskiem z ceramiką wczesnośrednio-
wieczną z VII-IX wieku39.

Tzw. rozsypisko zostało uformowane w 2. połowie XIII 
wieku, kiedy zbudowano wieżę drewniano-ceglaną krytą 
dachówkami; ponadto w tym czasie zasypano fosę przed 
wałem wewnętrznym.

Wały i fosy zostały wykonane w drugiej fazie użytko-
wania grodu, czyli w XII i XIII wieku40. 

W następnych latach były prowadzone badania po-
wierzchniowe: w 1982 roku przez Łucję Okulicz w ra-
mach AZP oraz w 1994 roku przez Marka Jagodzińskiego 
w trakcie inspekcji terenowej41.

4. Badania w latach 2011-2012
Celem badań było rozpoznanie wewnętrznej zabudowy 
obiektu, chronologii budowlanej, konstrukcji wałów oraz 
weryikacja tez badawczych stawianych przez R. Odoja. 
Przede wszystkim zamierzano uzyskać odpowiedź na 

39 Odoj 1970: 662.
40 Odoj 1970: 662-666.
41 Jagodziński 1997: 24.

Ryc. 34. Bogdany, gm. Frombork. Szkic obiektu z zaznaczonymi wykopami z lat 1959 i 1967-1970 (Odoj 1970: ryc.1)

Fig. 34. Bogdany, Frombork commune. The sketch plan of the stronghold with marked trenches of 1959 and 1967-1970 (Odoj 1970: ig. 1)
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pytanie, kto wzniósł tak rozbudowany zespół warowny: 
Prusowie czy dopiero Krzyżacy. W trakcie dwuletnich 

prac wykopaliskowych wykonano siedem głównych 
wykopów, które z kolei zostały podzielone na kilka czę-
ści. Wykonano również plan sytuacyjno-wysokościowy 
obiektu. Dwa wykopy założono na majdanie centralnym 
(2 i 4), dwa na wale wewnętrznym (1 i 5), jeden na wale 

centralnym (7), jeden na tzw. rozsypisku (3) i jeden na 
majdanie zewnętrznym (6) (ryc. 35).

Majdan Centralny
Wykop 2 – o wymiarach około 8 x 5 m był eksploro-
wany w dwóch częściach: ćwiartki A, B, D i E (w sumie 
tworzące prostokąt o wymiarach 4 x 5 m) oraz część 

Ryc. 35. Bogdany, gm. Frombork. Schematyczny szkic rozmieszczenia wykopów z lat 2011-2012 na tle planu sytuacyjno-wysokościowego 

(oprac. D. Gazda)

Fig. 35. Bogdany, Frombork commune. Schematic sketch of the positions of trenches of 2011-2012 against the contour-line plan (elaborated 

by D. Gazda)
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C o wymiarach około 2 x 3 m 
(ryc. 36). Wykop został wyzna-
czony w północno-zachodnim 
narożniku majdanu centralne-
go (majdan A). Część C wykopu 
znajdowała się nad samą skarpą 
opadającą w kierunku rzeki Bau-
dy. Celem badań w tym wykopie 
było określenie chronologii za-
budowy przywałowej i ustalenie 
czy takowa znajdowała się w tym 
rejonie obiektu. Części A, B, C i D 
były eksplorowane z pozostawie-
niem między nimi 20 cm szeroko-
ści świadków w celu uchwycenia 
warstw i możliwości rekonstrukcji 
układu warstw stratygraicznych 
na stanowisku. Taki zabieg dał 
pożądany efekt, ponieważ dzięki 
tej metodzie udało się uchwycić 
ślady po konstrukcji drewnianej. 
W profilu wschodnim wykopu 
udało się zaobserwować sytuację 
analogiczną jak na wale. W obu 
miejscach występuje warstwa z fragmentami spraso-
wanej konstrukcji drewnianej42.

W wykopie 2C (ryc. 37-38) zarejestrowano obecność 
dwóch obiektów oraz kilku warstw:

Obiekt 1/2 – palenisko dwupoziomowe, które znaj-
dowało się na samej krawędzi skarpy opadającej do 
rzeki Baudy, w północno-zachodniej części wykopu. 
W obrębie wykopu miało wymiary około 90 x 170 cm 
i miąższość około 40 cm. Składało się z dwóch części: 
górna część o wymiarach około 60 x 90 cm znajdowała 
się około 35 cm pod powierzchnią gruntu, zaś dolna była 
przesunięta w kierunku wschodnim. Jego wypełnisko od 
góry stanowiły kamienie, ciemna ziemia z węglami oraz 
żółta glina o grubości około 10 cm. Kamienie były gęsto 
ułożone obok siebie i ich średnica nie przekraczała około 
20 cm;

obiekt 2/2 – bruk kamienny, który znajdował się 
we wschodniej części wykopu, bezpośrednio na calcu; 
wznosił się lekko do góry w kierunku skarpy. Jego wy-
miary wynosiły około 45-60 x 200 cm. Składał się z ma-
łych kamieni o średnicy do około 15 cm.

Warstwy zidentyikowane w wykopie 2C:
warstwa 1 – humus sięgający do głębokości około 15 cm;
warstwa 2 – brunatna, piaszczysta ziemia o miąższości 

około 25-40 cm;
warstwa 3 – ciemnoszary piasek z elementami spale-

nizny, o miąższości około 30-40 cm, w niej znajdował się 
bruk kamienny;

warstwa 4 – brązowa, zbita glina o miąższości do oko-
ło 15 cm;

warstwa 5 – ciemnobrązowy piasek z czarnymi prze-
barwieniami oraz czarna ziemia, spalenizna;

42 Gazda 2012.

warstwa 6 – bladoszary, drobnoziarnisty piasek 
o miąższości do około 50 cm;

warstwa 7 – brązowo-szary drobnoziarnisty piasek 
z elementami sprasowanych belek;

warstwa 8 – calec – żółtawy drobnoziarnisty piasek , 
wystąpił na głębokości około 130-140 cm.

Warstwy 3-5 można wiązać z obiektem 1/2, natomiast 
w warstwie 7 (wschodnia część wykopu) znaleziono nikłe 
ślady sprasowanych belek; jest to warstwa podobna do 
warstwy 3 z ćwiartek A, B, D i E wykopu 2. Ponadto na 
uwagę zasługuje wystąpienie w warstwie 2, w narożniku 
północno-wschodnim cienkiej warstwy (około 3 cm gru-
bości) na głębokości około 25 cm pod powierzchnią grun-
tu, składającej się z węgli drzewnych i drobnych kamieni43.

Wykop 2 (ćwiartki A, B, D, E) (ryc. 39-41) – w tym wy-
kopie zarejestrowano trzy kluczowe warstwy oraz cztery 
obiekty związane ze śladami budownictwa przywałowe-
go oraz prawdopodobnie samego wału.

obiekt 3/2 – bruk kamienny; znajdował się w południo-
wo-wschodnim narożniku ćwiartki A, częściowo w war-
stwie 6 i na calcu; jego wymiary to około 40-45 x 90 cm; 
jeden duży kamień (około 30 x 35 cm w wykopie) znaj-
dował się w północno-wschodnim narożniku ćwiartki E; 
obiekt w swojej strukturze podobny był do obiektu 2/2, 
prawdopodobnie stanowił kontynuacjętego obiektu;

obiekt 4/2 – znajdował się w ćwiartce D, w jej cen-
tralnej części oraz w narożniku południowo-zachodnim. 
Były to dwa nieregularne prostokąty żółtawej, zbitej gli-
ny przemieszanej z ciemną ziemią, o wymiarach około 
70-90 cm oraz 80-120 cm, złączone narożnikiem. Obiekt 
zidentyikowany został na głębokości około 35-40 cm 
pod powierzchnią gruntu;

43 Gazda 2012.

Ryc. 36. Bogdany, gm. Frombork. Schematyczny plan podziału wykopu 2 na ćwiartki (rys. D. Gazda)

Fig. 36. Bogdany, Frombork commune. Schematic plan of the division of trench 2 into quarters 

(drawing by D. Gazda)
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Ryc. 37. Bogdany, gm. Frombork. Rzut poziomy wykopu 2c (rys. K. Kędra, P. Szlązak i D. Gazda)

Fig. 37. Bogdany, Frombork commune. Plan of trench 2c (drawing by K. Kędra, P. Szlązak and D. Gazda)

Ryc. 38. Bogdany, gm. Frombork. Proil północny wykopu 2c (rys. K. Kędra, P. Szlązak i D. Gazda)

 Legenda:

 1 – humus; 2 – brunatna, piaszczysta próchnica; 3- ciemnoszary piasek z elementami spalenizny; 4 – brązowa, zbita glina; 5 – ciem-

nobrązowy piasek z czarnymi przebarwieniami, czarna ziemia, spalenizna; 6 – bladoszary, drobnoziarnisty piasek; 7 – brązowo-szary, 

drobnoziarnisty piasek z elementami sprasowanych belek; 8 – calec

Fig. 38. Bogdany, Frombork commune. The northern proile of trench 2c (drawing by K. Kędra, P. Szlązak and D. Gazda)

 Legend:

 1 – humus; 2 – brown, sandy humus; 3- dark grey sand with burnt elements; 4 – brown, dense clay; 5 – dark brown sand with black discolora-

tions, black soil, burnt substance; 6 – white-grey ine-grained sand; 7 – brown-grey ine-grained sand with elements of pressed joists; 8 – the 

natural
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obiekt 5/2 – były to dwa owalne zagłębienia (o śred-
nicy około 40 i 60 cm) w calcu w ćwiartce E, przy proilu 
wschodnim wykopu oraz ślad po plecionce – pięć so-
czewkowatych odcisków o wymiarach około 6 x 15 ccm 
w części zachodniej tej ćwiartki, łącznie na długości oko-
ło 100 cm;

obiekt 6/2 – nieregularna warstwa ciemnej zie-
mi (warstwa 7), która znajdowała się w ćwiartce A i B 
oraz D; w niektórych jej miejscach występowały sku-
piska luźno rozrzuconych kamieni oraz płytkie owalne 
zagłębienia w calcu (poziom 3). 

Obiekty te należy wiązać z budownictwem przywało-
wym i mogą stanowić pozostałości jednej lub dwóch chat.

Warstwy:

warstwa 1 – humus, miąższość około 20-30 cm;
warstwa 2 – brunatna piaszczysta ziemia, miąż-

szość około 40 cm w części zachodniej i 60 cm w części 
wschodniej;

warstwa 3 – jasnobrązowy piasek; zalegał punktowo 
w ćwiartce A między warstwą 2 a 5 i samej warstwie 2 
we wschodniej części wykopu; miąższość warstwy wy-
nosiła około 20-30 cm;

warstwa 4 – brązowo-szary, drobnoziarnisty piasek 
z elementami sprasowanych belek, miąższość około 
30 cm; warstwa zalegała w ćwiartce A i E w jej wschod-
niej części do 1 m od krawędzi wykopu;

Ryc. 39. Bogdany, gm. Frombork. Proil północny wykopu 2a, b oraz proil południowy i wschodni wykopu 3a (rys. P. Szlązak, D. Gazda 

i M. Narloch)

 Legenda:

 1 – humus; 2 – brunatna, piaszczysta ziemia; 3 – jasnobrązowy piasek; 4 – brązowo-szary, drobnoziarnisty piasek elementami spra-

sowanych belek; 5 – szaro-brunatny, drobnoziarnisty piasek z pojedynczymi węglami drzewnymi; 6 – bladoszary, drobnoziarnisty 

piasek; 7 – czarna ziemia; 8 – spalenizna; 9 - piasek

Fig. 39. Bogdany, Frombork commune. The northern proile of trench 2a, b, and the southern and eastern proile of trench 3a (drawing by 

P. Szlązak, D. Gazda and M. Narloch)

 Legend:

 1 – humus; 2 – brown, sandy soil; 3 – light-brown sand; 4 – brown-grey ine-grained sand with elements of pressed joists; 5 – grey-

-brown ine-grained sand with single pieces of charcoal; 6 – white-grey ine-grained sand; 7 – black soil; 8 – burnt substance; 9 - sand

Ryc. 40. Bogdany, gm. Frombork. Proil wschodni i południowy wykopu 2e oraz południowy wykopu 2d (rys. P. Szlązak, D. Gazda i M. Narloch)

 Legenda:

 1 – humus; 2 – brunatna, piaszczysta ziemia; 4 – brązowo-szary, drobnoziarnisty piasek z elementami sprasowanych belek; 5 – szaro-

-brunatny piasek; 6 – bladoszary, drobnoziarnisty piasek; 7 – calec 

Fig. 40. Bogdany, Frombork commune. The eastern and southern proile of trench 2e, and the southern proile of trench 2d (drawing by 

P. Szlązak, D. Gazda and M. Narloch)

 Legend:

 1 – humus; 2 – brown, sandy soil; 4 – brown-grey ine-grained sand with elements of pressed joists; 5 – grey-brown sand; 6 – white-

-grey ine-grained sand; 7 – natural
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warstwa 5 – szaro-brunatny, drobnoziarnisty piasek 
z elementami węgli drzewnych; występowała między 
warstwą 2 a 3 oraz między 3 a 6 i 7. Jej miąższość wyno-
siła około 15-30 cm;

warstwa 6 – drobnoziarnisty, bladoszary piasek z od-
cieniem brązu; warstwa miąższości około 10-20 cm; 
znajdowała się pod warstwą 4 oraz 5 we wschodniej 
części wykopu bezpośrednio nad calcem; 

warstwa 7 – czarna ziemia; był to głównie obiekt 5/2 
i 6/2 oraz warstwa zalegająca w ćwiartce A, E w jej za-
chodniej części oraz we wschodniej części B i D;

warstwa 8 – spalenizna; występowała punktowo, mię-
dzy warstwą 3 a 6; prawdopodobnie są to spalone belki 
drewniane;

warstwa 9 – żółtawy piasek z wykwitami pomarańczo-
wej gliny – calec; zalegał na głębokości około 100-140 cm, 
jego poziom obniżał się w kierunku wschodnim44.

Wykop 4 (ryc. 42-43). Posiadał wymiary 4,5 x 6,0 m 
i znajdował się w południowym narożniku majdanu, 
na osi wykopów 6 i 5, przylegając prostopadle do we-
wnętrznego stoku wału wewnętrznego. W tym wykopie 
odkryto duże palenisko z reliktami obstawy kamiennej, 
bezpośrednio posadowione w lekkim zagłębieniu w cal-
cowej glinie (obiekt 1/4). Jego wymiar w wykopie wynosi 

44 Gazda 2012.

około 1,5 x 3,5 m, a jego zarys w poziomie był owal-
ny. Część paleniska pozostaje poza wykopem, po jego 
zachodniej stronie. Palenisko znajdowało się około 40-
50 cm pod powierzchnią gruntu i miało miąższość spale-
nizny dochodzącej do 25 cm. W palenisku znajdowały się 
ułamki ceramiki, drobne kamienie, natomiast nie było 
w nim praktycznie żadnych kości. Nad paleniskiem zaob-
serwowano dwie warstwy stratygraiczne: humus oraz 
jednolitą ziemię koloru brązowego (warstwa 2), które 
zalegały praktycznie równomiernie w całym wykopie do 
głębokości około 50 cm. W tej warstwie, przy północ-
nej krawędzi wykopu na głębokości około 30 cm od po-
wierzchni gruntu, zarejestrowano obiekt 2/4 składający 
z ułożonych luźno obok siebie, mniej więcej w prostokąt 
kamieni o średnicy około 10-18 cm. W pozostałej części 
wykopu pod warstwą 2 zaobserwowano wkop obniżają-
cy się kierunku północnym z wyraźnymi, niezakłóconymi 
nawarstwieniami stratygraicznymi. W nim wydzielono 
obiekt 3/4 tworzący w rzucie prostokąt, a w przekroju 
ściętą elipsę miąższości około 1 m. Jego wymiary wy-
nosiły 2,5 x 4 m w wykopie. W obiekcie 3/4 warstwy 
żółtawej gliny leżały na przemian z warstwą szarego, 
gliniastego piasku z węglami drzewnymi i spalenizną. 
Patrząc od góry na obiekt, w jego centralnej części wi-
dzimy elipsoidalny krąg spalenizny o szerokości około 
10-15 cm. Warstwa ta biegnie w głąb obiektu w kierun-

Ryc. 41. Bogdany, gm. Frombork. Obiekty 5/2 i 6/2 w wykopie 2 (rys. D. Gazda)

Fig. 41. Bogdany, Frombork commune. Features 5/2 and 6/2 in trench 2 (drawing by D. Gazda)
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Ryc. 42. Bogdany, gm. Frombork. Rzut poziomy wykopu 4 (rys. E. Skolarski i D. Gazda) 2/2a – brunatna, piaszczysta ziemia/szara ziemia; 4 – ja-

snobrązowa, piaszczysta ziemia z żółtymi przebarwieniami; 4b – brunatna ziemia przemieszana z jasnym piachem; 10 – piaszczysta, 

beżowa ziemia

Fig. 42. Bogdany, Frombork commune. Plan of trench 4 (drawing by E. Skolarski and D. Gazda) 2/2a – brown, sandy soil/grey soil; 4 – light-

-brown sandy soil with yellow discolorations; 4b – Brown soil mixed with light sand; 10 – sandy, beige soil

Ryc. 43. Bogdany, gm. Frombork. Proil zachodni wykopu 4 (rys. E. Skolarski i D. Gazda)

 Legenda:

 Warstwy: 1- humus; 2 – brunatna piaszczysta ziemia; 2a – czarno-szara ziemia

 Obiekt 1/4 palenisko: 4 – jasnobrązowa ziemia z piaszczystymi przebarwieniami koloru żółtego; 4a – piach przemieszany z gliną 

o barwie łososiowej i spalenizną; 5 – jasnożółty piach o bladym odcieniu; 5a – jasnożółty piach przemieszany z gliną; 6 – tłusta, 

czarna ziemia; 7 – jasnoszary piach

Fig. 43. Bogdany, Frombork commune. The western proile of trench 4 (drawing by E. Skolarski and D. Gazda)

 Legend:

 Layers: 1- humus; 2 – brown sandy soil; 2a – black-grey soil

 Feature 1/4 ireplace: 4 – light-brown soil with sandy discolorations of yellow color; 4a – sand mixed with clay of salmon color, and 

burnt substance; 5 – light-yellow sand of pale shade; 5a – light-yellow sand mixed with clay; 6 – rich, black soil; 7 – light-grey sand
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ku jego środka, tworząc jak gdyby obudowę znajdującej 
się w tym wnętrzu gliny. W obiekcie 3/4 znaleziono dwa 
małe żarna z rozcieraczami oraz nieliczne ułamki cera-
miki. W górnych pariach obiektu, w jego narożniku pół-
nocno-wschodnim, poza elipsą ze spalenizną, stwierdzo-
no obecność dwóch równoległych, prostokątnych smug 
o wymiarach około 0,12 x 2 m oraz 0,10-0,20 x 1,45 m – 
niewykluczone, że są to pozostałości po belkach drew-
nianych. W środku obiektu znajdował się prostokątny 
wkop wtórny o wymiarach około 80 x 120 cm i głębo-
kości 70 cm. Pod obiektem 3/4 w wykopie wydzielono 
jeszcze cztery warstwy składające się z szarego iłu lub 
szarych glin o różnych odcieniach. Głębokość wkopu 
w połowie długości wykopu wynosiła około 3,20 m. 
W tych warstwach nie znaleziono żadnych zabytków 
ani kości zwierzęcych. Zarówno palenisko, jak i wkop są 
pozostałościami prawdopodobnie dwóch chat przylega-
jących do wału, przy czym ich funkcjonowanie należy 
odnieść do różnych czasów. 

Wał wewnętrzny:
Wykop 1 (ryc. 44) o wymiarach 3 x 11 m został wyty-
czony na wale wewnętrznym (wał nr 1), w jego północ-
no-zachodniej części, około 25 m od krawędzi skarpy 
opadającej w kierunku rzeki. Celem wykopu było uchwy-
cenie chronologii budowlanej wału, jego etapów oraz 
ewentualnej konstrukcji. Podczas eksploracji został wy-
dzielony obiekt 1/1 oraz osiem warstw:

 warstwy 1-2 – humus o miąższości do około 60 cm;
 warstwa 3 – o miąższości około 30 cm – szary piasek 

z widocznymi elementami po sprasowanej konstrukcji 
drewnianej; w niej znaleziono fragmenty kości zwierzę-
cych oraz nieliczne fragmenty ceramiki;

warstwa 3’ – o miąższości około 80 cm – to prawdo-
podobnie wkop z II wojny światowej; zalegała w północ-
no-zachodnim narożniku wykopu;

warstwa 4 – żółtawy piasek o miąższości do około 170 cm;
warstwa 4’ – ciemny piasek z węgielkami i dużą liczbą 

fragmentów kości, o miąższości około 20-40 cm; zalegała 
we wschodniej połowie wykopu na głębokości około 160-
170 cm od korony wału, mniej więcej w połowie warstwy 4;

warstwa 5 – szary piasek z widocznymi odciskami po 
konstrukcji drewnianej, licznymi kośćmi zwierzęcymi; 
sporadycznie występowała ceramika. Warstwa zalegała 
na głębokości około 260-270 cm od korony wału i miała 
miąższość około 90 cm; jej granica znajdowała się około 
320 cm od północnej ściany wykopu;

warstwa 6 – żółtawy piasek o miąższości około 10-20 
cm; jej granica znajdowała się około 250 cm od północ-
nej ściany wykopu;

warstwa 7 – spalona konstrukcja drewniana z elemen-
tami ceramiki i kości, o miąższości około 15-25 cm; jej gra-
nica znajdowała się 340 cm od północnej ściany wykopu;

warstwa 8 – calec, który znajdował się na głębokości 
około 390 cm od korony wału; była to pomarańczowa 
glina lub jasnożółty (blady) piasek. 

Obiekt 1/1 znajdował się około 2 m od południowej 
ściany wykopu, praktycznie w jego proilu północnym. 
W wykopie miał formę prostokąta o wypełnisku złożo-
nym z ciemnoszarego piasku, o wymiarach około 100 x 
120 cm, z wypustką w swoim narożniku południowo-za-
chodnim. Jego połowa była zagłębiona w gliniasty calec 
na głębokość około 50 cm. Przy jego południowej kra-
wędzi znajdowały się cztery stosunkowo duże kamienie. 
Trzy z nich mogły być ułożone jeden na drugim. Nie jest 
jasna funkcja wyżej wymienionego obiektu – może jest 
to relikt zabudowy przywałowej czy ograniczenie kon-
strukcyjne wału od strony wewnętrznej45. 

Zachowanie znikomych reliktów konstrukcyjnych 

wału nie daje nam możliwości dokładnego stwierdzenia 
w jakiej technice mógł zostać wykonany, choć jest moż-
liwe, że w technice przekładkowej. W wale zachowały 
się trzy warstwy po spaleniu konstrukcji drewnianych 
wału (7, 5, 3) oraz po jego nadbudowach (6, 4) oraz jedna 
niejasna – 4’.

Wykop 5 (ryc. 45) – ostał wyznaczony prostopadle do 
wału, około 25 m od tzw. rozsypiska, po jego zewnętrz-
nej stronie; swoim zasięgiem objął tak zwany taras. Jego 
wymiary wynosiły około 3,5 x 11 m. Wykop sięgał od 
korony wału do jego wypłaszczenia przy podstawie, 

45 Gazda 2012.

Ryc. 44. Bogdany, gm. Frombork. Proil północny wykopu 1 (rys. P. Szlązak)

Fig. 44. Bogdany, Frombork commune. The northern proile of trench 1 (drawing by P. Szlązak)
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wchodząc około 2 m na majdan centralny i obejmując 
częściowo fosę. Wykop ten zostanie omówiony wraz 
z przylegającym do niego wykopem nr 6c (o wymia-
rach 2 x 4 m), obejmującym następny fragment fosy. 
Na tym obszarze wydzielono 26 warstw stratygraicz-
nych, z czego warstwy: 1, 19-25 należą do fosy (wykop 5 
i 6c), warstwa 26 to calec, zaś warstwy 17-18 to war-
stwy związane z wałem (wykop 5). Układ warstw wału 
jest nieco inny niż w wykopie 1, co sugerowałoby nieco 
inny proces budowy tej części wału. Stwierdzono war-
stwy związane z destrukcją wału (3, 5, 7, 9-10, 12-13) 
oraz warstwy złożone z piasku o różnych odcieniach: 
od bladożółtego do szarego i różnej konsystencji, użyte 
do ponownej odbudowy wału (4, 6, 8). W warstwie 16 

i 15 natraiono na pozostałości po dużych fragmentach 
spalonych oraz sprasowanych belek. Warstwy te są po-
zostałością zniszczonej konstrukcji drewnianej, niewy-
kluczone że powiązane czasowo z warstwami 9-10. Na 
uwagę zasługuje odnalezienie między warstwami 15 
a 16 spalonej płaskiej belki o długości 1,2 m i szeroko-
ści 40 cm. Ponadto w warstwie 12 oraz 13 stwierdzono 
ślady po wbitych w podłoże palach, czego świadectwem 
był obiekt 1/5 – dół posłupowy o średnicy około 30 cm 
i głębokości 80 cm. Te dwie warstwy stanowią najstar-
sze ślady budowlane w tym miejscu. Z warstwy 12 oraz 
16 pobrano próbki do datowania radiowęglowego, aby 
określić chronologię spalenia tych warstw. Pod tymi 
wszystkimi warstwami znajdowała się warstwa 14, czyli 

Ryc. 45. Bogdany, gm. Frombork. Proil zachodni wykopu 5 i wschodni wykopu 6c (oprac. P. Szlązak)

 Legenda: 

 Warstwy: 1 – humus; 2 – jasnoszary sypki piasek; 3 – ciemnoszary zbity piasek; 4 – bladożółty piasek; 5 – zbity ciemnoszary piasek 

z dużą ilością węgli drzewnych i małych kamieni; 6 – żółty zbity piasek ze śladami sprasowanych belek; 7 – ciemnoruda zbita glina 

zmieszana z piaskiem z dużą ilością pozostałości po spalonej konstrukcji drewnianej; 8 – żółty zbity piasek ze śladami sprasowa-

nych belek; 9 – ciemnobrunatny zbity piasek z zachowanymi fragmentami sprasowanych belek; 10 – elementy spalonej konstrukcji 

drewnianej koloru brązowo-czarnego; 11 – ciemnoszary piasek; 12 – ślady spalonej konstrukcji drewnianej; 13 – bladoszary piasek; 

13a – jasnożółty piasek; 14 – żółto-biały sypki piasek

 Obiekt 1/3 – ciemnoszary piasek z elementami organicznymi; 8b – żółto-szary blady, zbity piasek; 8c – żółto-szary zbity piasek; 15 – 

pomarańczowa glina przemieszana z jasnym piaskiem i węglami drzewnymi; 15a – jasnoszary piasek z małą ilością węgli drzewnych; 

16 – zbity piasek przemieszany z gliną i ze spaloną konstrukcją drewnianą; 9b – brązowo-żółty piasek z odciskami sprasowanych 

belek; 19 – brunatna ziemia przemieszana z piaskiem; 20 – jasnobrązowy piasek; 21 – szary, sypki piasek przemieszany z małą ilością 

gliny; 22 – brunatny piasek przemieszany ze spalenizną; 23 – jasnobrązowy piasek przemieszany z gliną; 24 – ciemnoszary piasek 

przemieszany z małą ilością spalenizny; 25 – glina przemieszana z jasnożółtym piaskiem.

Fig. 45. Bogdany, Frombork commune. The western proile of trench 5, and the eastern proile of trench 6c (elaborated by P. Szlązak)

 Legend: 

 Layers: 1 – humus; 2 – light-grey loose sand; 3 – dark-grey compact sand; 4 – white-yellow sand; 5 – compact dark-grey sand with 

numerous pieces of charcoal and small stones; 6 – yellow compact sand with traces of pressed joists; 7 – dark-red compact clay 

mixed with sand and large number of remains of a burnt wooden construction; 8 – yellow compact sand with traces of pressed 

joists; 9 – darh-brown compact sand with preserved fragments of pressed joists; 10 – elements of burnt wooden construction of 

brown-black color; 11 – dark-grey sand; 12 – remains of burnt wooden construction; 13 – white-grey sand; 13a – light-yellow sand; 

14 – yellow-white loose sand

 Feature 1/3 – dark-grey sand with organic elements; 8b – yellow-grey pale compact sand; 8c – yellow-grey compact sand; 15 – oran-

ge clay mixed with light sand and pieces of charcoal; 15a – light-grey sand with single pieces of charcoal; 16 – compact sand mixed 

with clay and burnt wooden construction; 9b – brown-yellow sand with imprints of pressed joists; 19 – brown soil mixed with sand; 

20 – light-brown sand; 21 – grey loose sand with some clay; 22 – brown sand mixed with burnt substance; 23 – light-brown sand 

mixed with clay; 24 – dark-grey sand mixed with small amount of burnt substance; 25 – clay mixed with light-yellow sand.



daniel Gazda, Joanna Jezierska, Jacek Konik i Piotr Szlązak

172 archaeoloGica heredItAS • 2

żółtawy, zbity piasek przemieszany ze zbitym białym pia-
skiem. Od czoła wału znajdowała się warstwa czerwo-
nej zbitej gliny (warstwa 26). Niewykluczone, że warstwa 
14 jest także calcem, zwłaszcza że została pod wałem 
wyrównana i lekko wcięta. Praktycznie we wszystkich 
warstwach natraiono zarówno na materiał ceramiczny, 
jak i na kości zwierzęce. Rozwiązano także kwesię tara-
su znajdującego w 1/3 wysokości wału i wystającego na 
około 2 m przed jego zewnętrzne, górne lico. Jak się oka-
zało wał został w tym miejscu ścięty wraz z jego koroną, 
o czym świadczy układ nawarstwień. Nie wiadomo, do 
czego została wykorzystana ziemia z wału. Wydaje się, 
że w okresie II wojny światowej Niemcy wykorzystując 
wał do osłony na tarasie stworzyli stanowiska artyleryj-
skie, zwłaszcza że Armia Czerwona nacierała od strony 
Baudy. Natomiast część wykopu 6c została eksplorowa-
na w jego północnej części na odcinku 4 m. Znaleziono 
w nim prawdopodobnie relikty fosy. Na uwagę w tym 

wykopie zasługuje znalezienie 
w jego południowo-wschodnim na-
rożniku warstwy ułożonych pozio-
mo kamieni tworzących w wykopie 
prostokąt o wymiarach 1,0 x 1,3 m 
na głębokości około 1,8 m poniżej 
gruntu. Niewykluczone, że było to 
pierwotne wzmocnienie dna fosy 
lub poziom użytkowy majdanu we 
wczesnym średniowieczu. W wyko-
pie zaobserwowano siedem warstw 
stanowiących wypełnisko obniża-
jące się w kierunku wału. Były to 
warstwy zasypiskowe pierwotnie 
suchej fosy; jej dno znajdowało się 
około 2,70 m poniżej współczesne-
go gruntu. 

Wał centralny – wykop 7, o wy-
miarach 2,2 x 7,5 m, został zało-
żony na wale zewnętrznym (nr 2), 
mniej więcej na osi wschód-zachód, 
w jego wschodniej części, po jego 
wewnętrznej stronie. W wykopie 
stwierdzono dwie fazy budowy 
wału oraz dwukrotne spalenie. 
Świadczą o tym dwie warstwy spa-
lenizny: warstwa 2, która stanowiła 
cienką warstwę popiołu pod humu-
sem (o miąższości do około 8 cm), 
pokrywającą zarówno koronę, jak 
i stok wału oraz warstwa 5 – szary 
piasek ze spalenizną, o miąższości 
około 30 cm, znajdująca się 2 m po-
niżej korony wału. W tej warstwie 
znajdowała się warstwa ułożonych 
luźno kamieni, mniej więcej na jed-
nym poziomie, o średnicy rzadko 
przekraczającej 10 cm. Na koronie 
wału między warstwą 2 i 3 znaj-
dowało się kilka dużych, owalnych 

kamieni o średnicy około 20-40 cm. Niewykluczone, że 
była to pozostałość po górnej konstrukcji wału. Ponadto 
stwierdzono obecność warstw żółtego piasku o różnych 
odcieniach (warstwy 3-4) nad spalenizną (warstwa 5) 
oraz pod spalenizną (warstwa 7), przy czym warstwy 3 
i 4 były związane bezpośrednio z budową wału, nato-
miast warstwa 7 mogła być już calcowa, ale odpowied-
nio uformowana ręką człowieka. Od wewnętrznego czo-
ła wału zaobserwowano obecność zbitej czerwonej gliny 
stwarzającej wrażenie, że była ułożona w celu wzmoc-
nienia od dołu konstrukcji wału. W zachodniej części 
wykopu, praktycznie w jego proilu, znajdował się duży 
kamień położony na płask na glinie; nad nim znajdowa-
ła się warstwa gliny oraz szaro-brunatnego gliniastego 
piasku ze śladami spalenizny oraz sprasowanych belek – 
ślady po konstrukcji drewnianej (obiekt 1/7). Ten obiekt 
znajdował się około 1 m od powierzchni gruntu i zale-
gał do głębokości około 1,8 m. Poziom gruntu w tym 

Ryc. 46. Bogdany, gm. Frombork. Rzut poziomy wykopu 6A (rys. D. Gazda)

 Legenda:

 2 – ciemnobrunatny piasek z fragmentami ceramiki; 3 – jasnożółty, sypki piasek (ca-

lec); 5 – brunatny, ubity piasek przemieszany na obrzeżach z warstwą 2 i 3

Fig. 46. Bogdany, Frombork commune. Plan of trench 6A (drawing by D. Gazda)

 Legend:

 2 – dark-brown sand with pottery fragments; 3 – light-yellow loose sand (natural); 

5 – brown compact sand mixed with layer 2 and 3 on the edges
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miejscu został sztucznie podniesiony, niewykluczone, że 
w okresie II wojny światowej. Pierwotna podstawa wału 
znajduje się aktualnie około 1,6 m poniżej gruntu (przy 
założeniu, że warstwa 7 nie jest calcową).

Majdan centralny – wykop 6 – został wyznaczony 
na majdanie zewnętrznym jako przedłużenie wykopu 5. 
Posiadał wymiary 3,5 x 20 m. Ze względu na napotka-
ne w nim wykroty, nie był eksplorowany na całej swojej 
długości. Zasadniczo pod warstwą humusu i ciemnobru-
natnej ziemi znajdował się już gliniasto-piaszczysty calec, 
średnio na głębokości około 40-50 cm, poza dwoma re-
jonami wykopu. W części A wykopu (ryc. 46), znajdującej 
się między 2,5 a 5 m wykopu licząc od strony wschod-
niej, odkryto wkop przecinający wykop w szerz o szero-
kości około 80 cm i zagłębiony w calec do 40 cm (obiekt 
2/6). Była to ciemnobrunatno-czarna ziemia. W nim zna-

leziono ułamki ceramiki oraz – w jego wschodniej części 
– słabo wypalone szczątki dużego naczynia; obok niego 
znajdowały się pozostałości spalenizny. W narożniku 
południowo-zachodnim części A znaleziono ułożone na 
gliniastym calcu wśród piasku cztery kamienie (obiekt 
1/6). Trzy dolne kamienie tworzyły podstawę górnego 
dużego (40 x 25 cm); na nim znajdowały się prawdopo-
dobnie ślady tłuszczu po paleniu lampki. Część wykopu 
6c została omówiona powyżej.

Rozsypisko – wykop 3 (ryc. 47-50) – został założony 
w pariach centralnych tzw. rozsypiska oraz poprowa-
dzony tak, aby uzyskać przekrój przez praktycznie całe 
wzgórze. Wykop został podzielony na 10 części (A-J), 
między którymi zachowano czasowo przedziały, aby 
móc przeanalizować układ warstw stratygraicznych na 
wzgórzu. Następnie część przedziałów została zlikwido-

Ryc. 47. Bogdany, gm. Frombork. Wykop 3, podział wykopu na części z zaznaczeniem występowania warstw 4 ,5 i 5A (rys. D. Gazda)

Fig. 47. Bogdany, Frombork commune. Trench 3, the division of the trench into parts with marked positions of layers 4, 5, and 5A (drawing 

by D. Gazda)

Ryc. 48. Bogdany, gm. Frombork. Wykop 3, proil południowy wykopu 3J, A i B (rys. D. Gazda)

 Legenda:

 1 – humus; 2 – zbita żółtawa glina o różnych odcieniach; 3 – szaro-czarny piach z elementami spalenizny i popiołu; 4 – rdzawa glina; 

5 – spalenizna; 6 – żółto-szara glina; 7 – żółta glina; 8a – żółto-szara glina; 10 – szary, gliniasty piach; 10a – szaro-czarny, gliniasty piach 

z elementami spalonej konstrukcji drewnianej

Fig. 48. Bogdany, Frombork commune. Trench 3, the southern proile of trench 3J, A, and B (drawing by D. Gazda)

 Legend:

 1 – humus; 2 – compact yellowish clay of various shades; 3 – grey-black sand with elements of ash and burnt substance; 4 – rusty 

clay; 5 – burnt substance; 6 – yellow-grey clay; 7 – yellow clay; 8a – yellow-grey clay; 10 – grey, loamy sand; 10a – grey-black loamy 

sand with elements of burnt wooden construction
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wana, dzięki czemu obszar wykopu, w jego centralnej 
części, osiągnął wymiary około 4,5-5 x 6,0 m oraz uzy-
skano pełny przekrój przez wzgórze od jego podstawy 
do przeciwległego stoku na odcinku około 22 m. W ten 
sposób uzyskana powierzchnia wykopu szeroko płasz-
czyznowego została odsłonięta do poziomu posadzki 
z polepy, a następnie była dalej eksplorowana metodą 
szachownicową, w celu uzyskania pełnych przekrojów 
warstw kulturowych zalegających pod posadzką z po-
lepy. Uzyskano przejrzysty obraz warstw stratygraicz-
nych zalegających na wzgórzu. Sama posadzka (warstwa 
numer 4 – obiekt 1/3) była w swoim rzucie zbliżona do 
kwadratu o powierzchni około 3 x 3 m i można było wy-
znaczyć dwie główne fazy jej budowy. Pierwszą z nich 
była cienka warstwa polepy, wybrukowana małym bru-
kiem (kamienie do 10 cm średnicy), zaś drugą – war-
stwa polepy o miąższości około 20 cm. We wszystkich 
kierunkach od posadzki rozchodziła się – na jej poziomie, 
z tendencją do wzrostu w kierunku wschodnim – war-
stwa grubej na około 10-20 cm spalenizny (warstwa 5), 
w kierunku południowym na przemian z cienkimi war-
stwami polepy. Nad posadzką zasadniczo znajdowały się 
trzy warstwy określone już w pierwszym roku badań: 

warstwa 1 – humus;
warstwa 2 – żółta glina o różnych odcieniach, w gór-

nej parii ułamki cegieł i zaprawy; miąższość warstwy 
około 60 cm w części północnej wykopu A i 120 cm  
w części wschodniej ćwiartki A i B;

warstwa 3 – szaro-czarny piasek z elementami orga-
nicznymi, popiołem i węglami drzewnymi; warstwa ta 
znajdowała się częściowo między warstwą 2, przy czym 
glina pod tą warstwą miała nieco jaśniejszą barwę. Miąż-
szość warstwy wynosiła około 15-30 cm.

Między tymi warstwami a nad warstwą 4 w części 
północno-zachodniej wykopu 3A znajdowała się war-
stwa dużych kamieni (powiązana z obiektem 1/3 lub 
zwalisko ściany lub innej konstrukcji). Natomiast pod 
posadzką, dzięki uzyskaniu szerszej przestrzeni badaw-
czej – niż tylko wąsko przestrzenny sondaż z pierwsze-
go sezonu badań – należy wprowadzić pewną korektę 
w stratygraii stwierdzonej pod posadzką i częściowo 
pod warstwą 5. W warstwie 6 (żółto-szara, luźna glina) 
z jej dolnej części wydzielono dwie nowe warstwy: około 
2 cm grubości warstwę spalenizny przemieszanej z pole-
pą (warstwa 7) oraz warstwę szarego, gliniastego piasku, 
znajdującą się bezpośrednio pod warstwą 7 i posadzką 
(warstwa 9). Poprzedniej warstwie 7 (żółta glina) nada-
no numer 8, a warstwie 9 (szary, gliniasty piasek z ele-
mentami spalonego drewna) nadano numer 10 i 10A – 
spalona konstrukcja drewniana. Warstwa 5 w kierunku 
zachodnim sięga około 2,5 m od polepy. Natomiast na 
południowo-wschodnim stoku wzgórka dały się zauwa-
żyć w proilu niewyraźne ślady po konstrukcji drewnia-
nej (3H i 3G), tworzące regularne linie. Była to warstwa 
ciemnego brązowo-szarego, zbitego piasku (warstwa 4 
w 3G, a 13 na całym wzgórzu). W środku tej warstwy 

Ryc. 49. Bogdany, gm. Frombork. Wykop 3C, proil południowy i wschodni (rys. D. Gazda)

 Legenda:

 1 – humus; 2 – żółtawa, zbita glina, różne odcienie; 3 – szaro-żółta, spiaszczona glina; 4 – brunatna glina; 5 – calec; 6 – jasnożółta, 

spiaszczona glina

Fig. 49. Bogdany, Frombork commune. Trench 3C, the southern and eastern proile (drawing by D. Gazda)

 Legend:

 1 – humus; 2 – yellowish compact clay, various shades; 3 – grey-yellow sandy clay; 4 – brown clay; 5 – natural; 6 – light-yellow sandy clay
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znajdowała się gruba na około 10 cm smuga spalenizny. 
Warstwa miała 3,5 m szerokości i około 90 cm miąższo-
ści, a znajduje się około 60 cm poniżej gruntu. 

Ćwiartki C-D (ryc. 50-51) były ze sobą zetknięte na-
rożnikami i położone mniej więcej na południowo-za-
chodnim stoku rozsypiska. Eksploracja osiągnęła poziom 
calca i głębokość około 2,60 m. Na uwagę zasługuje od-
nalezienie w ćwiartce D warstwy kamieni. Zarejestrowa-
no w tych wykopach następujące warstwy:

warstwa 1 – humus – miąższość około 10-15 cm;
warstwa 2 – warstwa żółtawej gliny o zróżnicowanych 

zabarwieniach, w górnej warstwie punktowo występo-
wały ułamki cegieł (zwłaszcza w C);

warstwa 3 – szaro-żółta, blada glina piaskowa – war-
stwa dochodziła od strony północnej do warstwy ka-
mieni w ćwiartce D; jej miąższość wynosiła około 35 cm  
w wykopie 3C i 60 cm  w wykopie 3D; w niej znaleziono 
ułamki ceramiki;

warstwa 4 – brunatna glina;
warstwa 5 – żółty piasek i pomarańczowa glina – calec.
Warstwa kamieni zaczynała się około 60 cm od ściany 

północnej wykopu 3 D; składała się z luźno rozrzuconych 
otoczaków o zróżnicowanej średnicy wynoszącej około 
10-40 cm. Szerokość warstwy wynosiła około 1,50 m 
i na tej przestrzeni obniżała się w kierunku spadku sto-
ku o około 0,6 m; jej miąższość wynosiła około 40 cm. 
Warstwa znajdowała się około 1,60 m pod poziomem 
gruntu. 

Ćwiartka G – wykop został wyznaczony na stoku opa-
dającym w kierunku majdanu wewnętrznego; posiadał 
wymiary około 1,5 x 7,0 m. W jego południowej części 
odkryto pod zwałami gliny (warstwa 2) ślady po kon-
strukcjach drewnianych; tworzyły one w proilu wschod-
nim wykopu regularne schodkowe linie (warstwa 4). 
Warstwa ta była przedzielona warstwą gliny oraz spa-
lenizną.

Ćwiartka J – wykop został wyznaczony między 3B 
a 3D; w nim odkryto osiem płaskich kamieni (ryc. 14) 
oraz cegłę i dachówkę ułożone wzdłużnie w jednej linii; 
średnica kamieni wynosiła około 30 cm; znajdowały się 
w warstwie 2, czyli glinie, na głębokości około 20 cm. 
Nie jest znane przeznaczenie wyżej wymienionej kon-
strukcji.

Zabytki ruchome (ryc. 51-52) 
Ceramika. W trakcie badań wydobyto około 2000 frag-
mentów ceramiki naczyniowej. Przeważająca jej część 
wykazała cechy wczesnośredniowieczne. 

Materiały wcześniejsze i późniejsze stanowiły zbiory 
nie przekraczające kilkunastu procent ogólnej liczebności. 
Wśród naczyń najstarszych na szczególną uwagę zasługi-
wało naczynie znalezione w najniższej warstwie wykopu 
nr 5 (ryc. 52: a). Było to niewielkie naczynie o średnicy 
wylewu 9 cm z wysoką cylindryczną szyjką i łagodnym za-
łomem brzuśca. Grubość ścianek wynosiła 4-6 mm. Miało 
ono stalowoczarną barwę i było obustronnie gładzone. 

Ryc. 50. Bogdany, gm. Frombork. Wykop 3D, proil północny i południowy (rys. D. Gazda)

 Legenda:

 1 – humus; 2 – żółtawa glina; 3 – szaro-żółta, spiaszczona glina; 4 – calec 

Fig. 50. Bogdany, Frombork commune. Trench 3D, the northern and southern proile (drawing by D. Gazda)

 Legend:

 1 - humus; 2 yellowish clay; 3 - greyish-yellow sandy clay; 4 - natural
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Posiadało przykrywkę z miseczki o dnie prawdopodobnie 
okrągłym. Była ona zdobiona linearnym ornamentem pa-
znokciowym. Naczynia tego typu są charakterystyczne dla 
kultury pomorskiej, zaś technologia produkcji dla wcze-
snej epoki żelaza. Wśród materiału pozyskanego w Bog-
danach znaleziono jeszcze kilka ułamków o podobnym 
charakterze pod względem technologicznym. Wszystkie 
pochodziły z tej samej warstwy. 

Ponad 88% pozyskanego materiału stanowiła cera-
mika o cechach wczesnośredniowiecznych. Wśród nich 
znaleziono zarówno naczynia ręcznie lepione, jak i ob-
taczane częściowo lub całkowicie. Wśród najstarszych 
form z tego okresu dominowała ceramika grubościenna 
z bardzo dużą ilością średnioziarnistego i gruboziarniste-
go tłucznia. Były to ułamki naczyń ręcznie lepionych lub 
przykrawędziowo obtaczanych (ryc. 52: c, d ). Ceramika 
ta charakteryzowała się brakiem zdobienia lub co najwy-
żej ubogą ornamentyką, ograniczającą się do zdobienia 
krawędzi wylewu odciskami palca lub nacięciami. Naj-
większa wydętość brzuśca znajdowała się w górnej parii 
naczyń. Wyjątkowym przykładem jest fragment wylewu 
z krawędzią zdobioną odciskami palca oraz plastyczną 
listwą umieszczoną poniżej (ryc. 52: b).

Młodsze formy naczyń odzna-
czały się zwiększeniem partii ob-
taczanej (ryc. 53: a-g). Często były 
to formy zdobione różnego rodzaju 
żłobkowaniem, a także ornamen-
tem wykonywanym grzebieniem 

wielozębnym w postaci linii falistej 
lub dookolnymi skośnymi nacięcia-
mi wykonywanymi rylcem. Brak 
było przykładów ornamentu stem-
pelkowego. Wydzielono naczynia 
jedno- oraz wieloelementowe. 
W przeważającej liczbie wylewy 
były proste lub wklęsłe bez okapu. 
Krawędzie były formowane w spo-
sób różnorodny (proste, wklęsłe, 
zaokrąglone). Średnica wylewów 
mieściła się w przedziale 10-20 cm 
(najczęściej były to formy o średni-
cy 16 cm).

Jednym z najmłodszych przykła-
dów ceramiki tradycyjnej jest na-
czynie z wysoką cylindryczną szyj-
ką o wylewie lekko wychylonym 
na zewnątrz, a krawędzi ściętej do 
wewnątrz (ryc. 53: g). Górna paria 
brzuśca była zdobiona trzema rzę-
dami skośnych nacięć, poniżej któ-
rych znajdowała się linia falista wy-
konana jednozębnym narzędziem. 
Poniżej największej wydętości 
brzuśca naczynie to było zdobione 
płytkimi dookolnymi żłobkami.

Ceramika redukcyjna była repre-
zentowana na stanowisku w Bog-

danach w niewielkim stopniu. Została ona znaleziona 
jedynie w dwóch najwyższych warstwach wykopu nr 3 
oraz w wykopie nr 4. Znaleziono tam m.in. fragmenty 
późnośredniowiecznych mis. Na uwagę zasługuje jeszcze 
znalezienie w obiekcie 1/4 fragmentu naczynia emaliowa-
nego od strony wewnętrznej.

Wstępna analiza materiału wykazała wykorzysty-
wanie obszaru warowni już we wczesnej epoce żelaza. 
Dominujący element wczesnośredniowieczny pozwala 
domniemywać, że dopiero w tym czasie powstał gród. 
Wśród materiałów zaobserwowano ułamki naczyń, któ-
rych chronologię można określić na VIII-IX, X-XI oraz XII-
-XIII wiek i ewentualnie kilka na XIV wiek (np. ułamek 
emaliowany)46. Dopiero jednak dogłębna analiza mate-
riału pozwoli określić czy gród funkcjonował przez cały 
okres wczesnego średniowiecza.

Inne zabytki:
1. Ostroga – kabłąk w kształcie litery V, z krótkim bodź-
cem o czworobocznym przekroju zakończonym pionowo 
osadzonym gwiaździstym zwieńczeniem. Stan zacho-

46 Hilczer-Kurnatowska 1956.

Ryc. 51. Bogdany, gm. Frombork. Wybór ceramiki (rys. J. Jezierska)

Fig. 51. Bogdany, Frombork commune. Pottery selection (drawing by J. Jezierska)
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wania – widoczne ślady powierz-
chownej korozji i niewielkie ubytki 

(na gwiaździstym zwieńczeniu). 
Wymiary – najszerszy rozstaw ra-
mion kabłąka – 90 mm, rozstaw 
ramion na krańcu kabłąka przy 
zaczepach – 80 mm, odległość od 
zaczepów przy krańcu kabłąka do 
krańca bodźca – 140 mm, długość 
całkowita bodźca – 45 mm, prze-
krój bodźca – wymiary 10 x 10 mm, 
średnica gwiaździstego zwieńcze-
nia – 30 mm. Odnaleziona ostroga 
może być datowana na 2. połowę 
XIII lub XIV wiek, kiedy to na zie-
miach polskich i w ich najbliższym 
sąsiedztwie w powszechnym 
użyciu pojawiły się różnego typu 
ostrogi, których bodziec zwień-
czony był osadzonym w widełkach 
gwiaździstym zakończeniem. Bio-
rąc pod uwagę kontekst znaleziska 
można przypuszczać, że mamy do 
czynienia z ostrogą, która mogła 
być fragmentem oporządzenia ry-
cerza krzyżackiego (ryc. 53).

2. Nóż – ostrze noża (wykop 
nr 2, warstwa 2 ćw. C). Stan za-
chowania – widoczne ślady po-
wierzchniowej korozji i niewielkie 

ubytki. Wymiary – całkowita dłu-
gość noża (z bolcem do osadzenia 
w rękojeści) – 114 mm, długość 
bolca –25 mm, długość ostrza – 
89 mm, szerokość pióra ostrza 
u nasady – 11 mm, w połowie dłu-
gości ostrza – 10 mm, przy końcu ostrza – 8 mm, szero-
kość ostrza u szczytu – 3 mm.

3. Nóż – ostrze noża (wykop nr 2, warstwa 3 ćw. A (1). 
Stan zachowania – widoczne ślady korozji, niewielkie 
ubytki. Wymiary – całkowita długość noża (z bolcem do 
osadzenia w rękojeści) – 90 mm, długość bolca – 22 mm, 
długość ostrza – 68 mm, szerokość pióra ostrza u nasa-
dy – 15 mm, w połowie długości ostrza – 11 mm, przy 
końcu ostrza – 6 mm, szerokość ostrza u szczytu – 1mm.

4. Nóż – ostrze noża (wykop nr 2, warstwa 3 ćw. A (2). 
Stan zachowania – widoczne większe ubytki i ślady głębo-
kiej korozji. Wymiary – całkowita długość noża (z bolcem 
do osadzenia w rękojeści) – 78 mm, długość bolca – 37 
mm, długość ostrza – 41 mm, szerokość pióra ostrza u na-
sady – 12 mm, w połowie długości ostrza – 11 mm, przy 
końcu ostrza – 6 mm, szerokość ostrza u szczytu – 1 mm. 

Znalezione noże nie są typem noży bojowych. Są to 
typowe przykłady średniowiecznych noży codziennego 
użytku.

5. Zawias – zawias podłużny prostokątny z dwoma 
otworami (wykop nr 3, warstwa 3, ćw. F). Stan zacho-
wania – drobne ubytki, brak wyraźnych śladów korozji. 

Wymiary – długość zawiasu z gwintem – 60 mm, szero-
kość zawiasy w sąsiedztwie gwintu – 12 mm, w poło-
wie długości zawiasu – 12 mm, na końcu zawiasu – 12 
mm, szerokość gwintu zawiasu – 13 mm, średnica gwin-
tu zawiasu – 4 mm, średnica większego otworu (przy 
gwincie) – 6 mm, średnica mniejszego otworu – 4 mm, 
szerokość zawiasu u szczytu obok gwintu – 3 mm, w po-
łowie długości gwintu – 1 mm, przy końcu zawiasu (obok 
mniejszego otworu – 1 mm. Pierwotne przeznaczenie 
odnalezionego fragmentu zawiasu w chwili obecnej 
jest trudne do ustalenia, gdyż jego rozmiary sugerują, 
ze mógł to być zarówno fragment konstrukcji zawiasu 
niewielkiego kufra, jak i okładki na księgę.

6. Gwóźdź – wygięty kuty gwóźdź o przekroju czwo-
robocznym (wykop nr 3, warstwa 2). Stan zachowania – 
brak widocznych śladów korozji, przy węższym końcu 
widoczne drobne ubytki. Wymiary – długość całkowita 
gwoździa razem z główką – 95 mm, wymiary przekro-
ju gwoździa przy główce – 3 x 6 mm, w środku gwoź-
dzia – 2 x 6 mm, na końcu gwoździa – 1 x 3 mm. Odkryty 
gwóźdź jest przykładem średniowiecznego gwoździa ku-
tego, o przekroju czworobocznym. Kontekst znalezienia 

Ryc. 52. Bogdany, gm. Frombork. Wybór ceramiki (rys. J. Jezierska)

Fig. 52. Bogdany, Frombork commune. Pottery selection (drawing by J. Jezierska)
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gwoździa oraz jego wygląd (gwóźdź jest wygięty w po-
łowie pod kątem około 70°, zaostrzony koniec jest lekko 
uszkodzony) może świadczyć o tym, że pierwotnie był 
on wbity w drewno. 

Ponadto odnaleziono osełkę, ciężarki tkackie (średni-
ca – 11 cm, grubość – 3 cm, średnica otworu – 3,3 cm), 
ułamki dwóch rodzajów dachówek oraz całą cegłę pocho-
dząca z XIII wieku (o wymiarach 13,5-14,5 x 29,5 x 7,5 cm). 

Podsumowanie 
Ze względu na to, że badania zakończyły się niedawno, 
nie można jeszcze podać ostatecznych wniosków. Na 
podstawie wykopu 1 i 5 można wysnuć wniosek, że wał 
wewnętrzny był budowany co najmniej trzykrotnie, za 
każdym razem nadbudowany na poprzednią konstruk-
cję. Po wcześniejszym uszkodzeniach, powstałych praw-
dopodobnie przy próbie zdobycia grodziska, częściowo 
był rozbierany, a następnie nadbudowano na nim nową 
koronę. Wał był wykonany w technice przekładkowej, 
przy czym pierwszy wał był niewysoki. Na wale nie 

uchwycono śladów palisady. Kon-
strukcja drewniana, służąca jako 
wzmocnienie struktury wału pod 
wpływem procesów erozji (bu-
twienie i sprasowanie), zachowa-
ła się tylko śladowo. Wał został 
zbudowany na warstwie spalonej 
ziemi z węgielkami, w której zna-
leziono bardzo dużo fragmentów 
ceramiki oraz kości. Prawdopo-
dobnie jest to spalona konstruk-
cja pierwszego ogrodzenia pocho-
dzącego z początków wczesnego 
średniowiecza. Po wewnętrznej 
stronie wału stwierdzono obec-
ność zabudowy przywałowej 
o zróżnicowanej chronologii jej 
użytkowania (paleniska, ślady 
chat). W wykopie 2 natraiono na 
szereg pozostałości po użytkowa-
niu tego terenu we wczesnym śre-

dniowieczu – były to pozostałości palenisk i nikłe ślady 
konstrukcji budynków przywałowych (obiekty1-6/2). 
Można wywnioskować, że na pewno osadnictwo funk-
cjonowało w tym miejscu między XI/XII a XIV wiekiem, 
ale należy również wspomnieć, że znaleziono w tym 
wykopie także nieliczną ceramikę pochodzącą z okre-
sów wcześniejszych. Podobnych informacji dostarczył 
wykop 4. W wykopie 6 nie natraiono na ślady osadnic-
twa, tylko prawdopodobnie na obiekty o charakterze 
kultowym: obiekt 1/6 i niewykluczone, że obiekt 2/6. 
W wykopie 3 natrafiono na pozostałości prawdopo-
dobnie podwalin wieży i jej posadzki w najniżej położo-
nym pomieszczeniu. Wieża prawdopodobnie pochodzi 
z okresu wcześniejszego niż przypuszczał R. Odoj. Zosta-
ła ona postawiona na wars twach pochodzących nawet 
z VIII wieku. Jednak tę tezę potwierdzi dopiero dokład-
na analiza ceramiki pochodzącej z warstw zawaliska 
wieży. Ostatnia faza budowlana wieży była wykonana 
z drewna oraz cegieł i była kryta dachówką, co sugeru-
je, że powstała w drugiej połowie XIII wieku. 
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The researches of Archaeological Pomesania-Balic Mission at foriied sites at Stary 
Dzierzgoń and Bogdany in 2009-2012

Summary

The foriied site in Stary Dzierzgoń is located on the right 
bank of the Dzierzgonka river, 1,5 km north-east from Stary 
Dzierzgoń village. Unil today there have been preserved nine 
ramparts and four baileys of this setlement. The stronghold 
was conquered in 1234 by the Teutonic Order which started 
to develop exising setlement at once. During the 1st Prussian 

Uprising it was subject to ierce ights. It was conquered twice 
by the Prussians and Pomeranian Prince Świętopełk (for the 
last ime in 1248). It was regained by the Teutonic Order once 
(on Christmas 1247). Ater that uprising the stronghold was 
parially abandoned, later the Teutonic Knights erected a de-
fense tower on the highest point of the ramparts. This tower 
was then burnt ater less than 20 years, at the beginning of 
the 2nd Prussian Uprising. The site was subject to examinaions 
in 1935-37 by German crew of “Ahnenerbe” organizaion, led 
by H. Schleif. The Germans excavated totally 66 trenches, and 
they examined the so-called three research areas and two 
separated zones. In 2009 the archaeological examinations 
were resumed. First of all, they were aiming at the veriicaion 
of results of H. Schleif’s researches, staing the chronology of 
stronghold’s setlement beginnings, and deining the ime of 
developing of the site by the Teutonic Knights. Ten trenches 
were excavated in the area outside the German examina-
ions. The intersecion through the southern rampart (No. 4) 
was made. This rampart separated the main bailey from the 
northern one (trenches No. 1, 4, 5, 6 and 7). There were also 

trenches in the northern part of the main bailey (diggings No. 
2, 3 and 8), and in the south-western part of the central quar-
ry (trenches No. 10 and 11). It turned out that rampart No. 4 
was raised by the Teutonic Knights on the relics of previous 
construction originating probably from Prussian period. In 
2010-2011 the excavaions were coninued. In trench No. 8 
nine features were discovered (No. 1-9/8), mostly setlement 
pits, with rich potery assemblages mainly coming from early 
Iron Age, as well as remains of a hut (feature 5/8). In trenches 
No. 10 and 11 there were no traces of any palisade from the 
river’s steep ravine side, however, in trench No. 10 two fea-
tures were registered (1/10 and 2/10). These were layers of 
stone pavements on two levels, separated from each other 
with almost 50 cm thick stratum of soil and sand. Feature 2/10 
may be a grave’s covering. The exploraion of the trenches has 
not been inished yet due to the discovery of these features. 
Excavaion of the main rampart has also been iniiated. So far 
the depth of ca 210 cm has been reached on the ramparts’ 
climax peak. The examinaions of the years 2009-2011 con-
irmed the majority of H. Schleif’s observaions.

The foriied site at Bogdany is located on the eastern bank 
of the Bauda River, 3 km south-east from Frombork, on the 
edge of height steeply falling towards the river. This foriied 
site consists of two perimeter ramparts and the third rampart 
in the eastern part of the stronghold. From the northern and 
north-western side the site was secured by a high slope. The 
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archaeological examinaions were conducted in 2011-2012 by 
the Ureusz Foundaion within the acivity of Pomesania-Balic 
Archaeological Mission. During the works seven main trench-
es were excavated, which were divided into several parts 
(trenches No. 2, 3 and 6). Trenches No. 1 and 5 were opened 
on the interior rampart. Within them – below the rampart 
climax – seven (trench No. 1) and fourteen (trench No. 5) 
cultural layers were registered. The remains of several imes 
burnt, and then rebuilt, wooden construcion were found. The 
rampart was raised on a layer of burnt soil, in which numerous 
potery fragments and bones were found. This was probably 
the burnt construction of the first fence, originating from 
the beginnings of Early Medieval imes. Potery material of 
chronology varying from Early Iron Age to the 13th century has 

been found in subsequent layers. On the interior side of the 
rampart, in trenches No. 2 and 4, the presence of at-the-ram-
part setlement aciviies of diferent usage chronology (ire-
places, huts has been discovered). In trench No. 2 we found a 
variety of traces of the usage of this terrain in Early Medieval 
imes; these were ireplaces remains and hardly percepible 
traces of at-the-rampart buildings (features No. 1 to 6/2). For 
today, it can be determined that the setlement in this place 

was funcioning between the 11th/12th and the 14th century. 
It is worth menioning, however, that few potery elements 
coming from the previous periods were found. Similar infor-
maion was gained from trench No. 4. In trench No. 6 no trac-
es of setlement were found, instead we discovered features 
of probable cult character: feature No. 1/6, and potenially 
feature No. 2/6 as well. 

Trench No. 3 was opened on the so-called tower heap, which 
was an oval hill closing the interior rampart from the west. The 
trench was delineated in such a way as to receive the whole 
secion through the hill. It was divided into ten parts A-J. To 
be able to analyze the arrangement of straigraphic layers on 
the hill, the parts were separated in ime. Within this trench 
we found the remains of probably tower foundaions and its 
looring in the lowest located room. The tower originates from 
probably even earlier period than it was supposed by R. Odoj. It 
was established on layers originaing even from the 8th century. 

However, this thesis can be conirmed by precise analysis of 
potery coming from straigraphic layers of the tower collapse. 
The last construcion phase of the tower was made of wood 
and bricks, and it was covered with iles, which would suggest 
that it was constructed in the 2nd half of the 13th century. 
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