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Dla archeologa słowo „grodzisko” wydaje się mieć zna-
czenie oczywiste. Używamy go często i zwykle rozmów-
ca czy czytelnik doskonale rozumie jaki obiekt mamy na 

myśli. Zazwyczaj jednak nazwa ta pojawia się w określo-
nym kontekście, co sugeruje odbiorcy jej prawidłowe 
zrozumienie. Zastanówmy się jednak jaki zakres zna-
czeniowy może mieć termin „grodzisko” bez kontekstu 
chronologicznego, osobowego, terytorialnego, itp.

Nie udało mi się ustalić, kiedy nazwa „grodzisko” po-
jawia się w naszym języku jako określenie miejsca, gdzie 
dawniej znajdowało się…, no właśnie – co się znajdowało 
tam, gdzie dziś znajduje się grodzisko? Pierwsze wzmian-
ki, które określić możemy jako naukowe, pojawiają się 
już w XIX wieku – o grodziskach pisał między innymi 
Zorian Dołęga Chodakowski (Adam Czarnocki), który 
przypisywał im funkcje ośrodków religijnych1. Kazimierz 

Stronczyński dokonał podziału na twa typy zabytków: 
„Grodziska czyli kopce z wierzchem zaklęsłym z najod-
leglejszych wieków” oraz „Szańce i nasypy po zwaleniu 
dawnych zamków pozostałe”2.

Pełniejszy obraz znaczeniowy tego wyrazu odnaj-
dziemy w Słowniku Geograicznym Królestwa Polskie-
go3, który prezentuje stan wiedzy historyczno-geogra-
icznej u progu XX wieku. Nazwa grodzisko pojawia się 
tam w licznych i dosyć różnych kontekstach. Czasami 
zamieszczano dokładniejszą charakterystykę opisywa-
nego obiektu. I tak w Skrwilnie „O starożytności osady 
świadczy grodzisko usypane na połudn. brzegu jezio-
ra. Okopy te porosłe trawą, mają kształt wydłużonego 
czworoboku o 690 stop. obwodu, przy 40 stop. wysoko-
ści. W 1885 r. wykopano tu popielnicę. Dostęp trudny 
w skutek otaczających trzęsawisk, nasyp zaś utworzo-
ny z piasku. Miejscowość ta nosi u ludu zwykłą nazwę 
Okopów Szwedzkich”4. Taki opis dla współczesnego ar-
cheologa jest całkowicie niespójny i trudny do interpre-
tacji. Zaznaczony w opisie czworoboczny kształt, który 
może sugerować nowożytną chronologię i wiadomość 
o popielnicy wydają się wzajemnie wykluczać. Znacznie 

1 Maślanka 1965; Dołęga Chodakowski 1967: 11, 43-48.
2 Stronczyński 2009: 102-103.
3 Słownik Geograiczny (dalej SGKP).
4 Hasło Skrwilno SGKP X: 720.

mniej kłopotów interpretacyjnych nastręcza kolejny 
zapis „W okolicy znajduje się grodzisko, z wałem pier-
ścieniowym i fosą; kocioł wału ma około 130 kroków 
średnicy”5. Tutaj pewnie rozpoznać można obiekt, który 
archeolodzy do dziś nazywają pierścieniowatym. Za to 
w kolejnych dwóch wzmiankach domyślać się można 
opisu grodzisk określanych przez nas jako stożkowate, 
jednak obecność gruzu w drugim obiekcie wpływa zna-
cząco na naszą ocenę przypuszczalnej chronologii sta-
nowiska. I tak w Konończy odnotowano: „Jest we wsi 
starożytne grodzisko w kształcie mogiły”6. Natomiast 
w haśle Miszewo czytamy: „W zachodniej stronie wsi 
znajduje się niewielkie grodzisko, kopiec z wklęsłością 
na wierzchu. Obwód jego wynosi 120 kroków, wyso-
kość może około 8 łokci, a otwór czyli wklęsłość górna 
8 kroków, w dłuższym 9 a 4 w krótszym wymierza. Przed 
kilku laty właściciel wsi sadząc na tym kopcu drzewa, 
miał sposobność przekonać się, że wnętrze jego jest wy-
pełnione gruzem”7.

Różnorodność obiektów, jakie autorzy Słownika opi-
sali pod nazwą „grodzisko”, nie pozostała bez pewnej 
historiograficznej refleksji. W opisie Człopów Wielkich 
czytamy: „śród niziny nad Wartą znajduje się ogromny, 
ręką ludzką usypany kopiec, szwedzkim, jak wszystkie 
tego rodzaju, zwany. Podanie niesie, że szwedzi tam mieli 
obozować, co wszakże niekoniecznie znaczy, aby mieli go 
śród niedostępnych bagnisk zbudować. Znaczna zresztą 
ilość podobnych nasypów ponad Wartą, często bardzo 
blisko siebie położonych, wysokich, z lekkim wgięciem na 
wierzchołku, każe przypuszczać pochodzenie ich daleko 
dawniejsze, widocznie przedchrześcijańskie, kiedy mogły 
służyć za schronienie dla trzody i pasterzy podczas rozle-
wu wód, napadu nieprzyjaciela, za punkt zborny dla wie-
ców, jako gaj poświęcony bogom itp.”8.

Przytoczone powyżej wzmianki w pełni obrazują kło-
poty interpretacyjne jakie stały się udziałem autorów 
Słownika Geograicznego. Zdajemy sobie jednak sprawę, 
że ich zamierzeniem nie było klasyikowanie zabytków. 

5 Hasło Niewierz SGKP VII: 133.
6 Hasło Konończa SGKP IV: 346.
7 Hasło Miszewo SGKP VI: 506.
8 Hasło Człopy SGKP I: 862.
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Próbę wypracowania deinicji słowa „gród” znajdujemy 
natomiast w Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glo-
gera: „Gród pierwotnie oznaczał nie miasto, ale tylko 
warownię, tj. miejsce ogrodzone wałem, przykopami, 
palisadą”9.

Deinicja ta długo nie zmieniała się i tak według Witol-
da Hensla: „Słowo gród, zgodnie z jego etymologią, ozna-
cza miejsce sztucznie w celach obronnych zagrodzone”10.

Pierwsze próby typologii grodzisk zawdzięczamy 
Władysławowi Kowalence11 (który opisał 10 różnych 
typów), następne stworzyli Witold Hensel12 i Janina Ka-
mińska. Ta ostatnia badaczka ostatecznie wprowadziła 
do archeologii funkcjonujący do dziś podział na dwa typy 
grodzisk – pierścieniowate i stożkowate – zaznaczając, 
że ten bardzo zgeneralizowany podział odpowiada nie 
tylko zróżnicowaniu formalnemu, ale i odrębności chro-
nologicznej i funkcjonalnej13. Utrwaliło to przekonanie, 
że obiekty otoczone wałem w zdecydowanej większo-
ści powstały we wczesnym średniowieczu14 (nie licząc 
stosunkowo rzadkich stanowisk pradziejowych15), na-
tomiast „stożki” czy „kopce” są charakterystyczne dla 
późnego średniowiecza. W latach 70. XX wieku Leszek 
Kajzer zwrócił uwagę na fakt, że niektóre kopce ziemne 
uznane za grodziska stożkowate mogą być nasypami pod 
nowożytne siedziby zarówno drewniane, jak i murowa-
ne, co spowodowało znaczne wydłużenie potencjalnej 
chronologii powstawania takich obiektów16.

W zasadzie od początku zainteresowania grodziskami 
panowało przekonanie, że są to miejsca obronne. Trwały 
natomiast dyskusje na temat ich funkcji. Wymienione 
już zostały funkcje schroniskowe (zarówno dla ludzi, jak 
i zwierząt hodowlanych), religijne i administracyjne – 
jako miejsce wieców. Rozpatrywano również ich funk-
cje mieszkalne. Te ostatnie przyznano wcześniej grodzi-
skom pierścieniowatym. Przez znaczną część XX wieku 
uznawano je za najważniejsze obiekty organizujące sieć 
osadniczą – będące bezpiecznymi siedzibami i centrami 
administracyjnymi i politycznymi. Tutaj przypomnieć 
trzeba wieloletnią dyskusję na temat roli grodów we 
wczesnym średniowieczu zapoczątkowaną przez Karola 
Buczka, do której olbrzymi wkład wniósł Karol Modze-
lewski, a także uwagi Jacka S. Matuszewskiego. Dopiero 
od lat 80. XX wieku zaczęły pojawiać się opinie zwraca-
jące uwagę na inne domniemane funkcje grodów: religij-
ne, miejsc wymiany handlowej czy miejsca zgromadzeń, 

9 Gloger 1972: 215.
10 Hensel 1948:16.
11 Kowalenko 1938. 
12 Hensel 1947.
13 Kamińska 1953: 16-18.
14 Stąd używana jeszcze w latach 50. XX w. nazwa „okres grodziskowy”. 
15 W wyniku pierwszej powojennej próby skatalogowania grodzisk 

na terenie Polski, na wydanej wówczas mapie zaznaczono: „śla-
dy czy ruiny dawnych osiedli warownych i grodów” obejmujące 
wszystkie znane relikty bez względu na chronologię (Antoniewicz 
i Wartołowska red. 1964: 2). 

16 Więcej uwag na temat datowania grodzisk nowożytnych zob. Ka-
jzer 1977.

a także podkreślające ich rolę symboliczną17. Wszystkie 

te zagadnienia wraz z korektami datowań powodują, że 
temat grodów to nadal dla wczesnego średniowiecza 
zagadnienie kluczowe. Wydaje się jednak, że znacznie 
więcej kłopotu sprawiają one w pracy kameralnej niż 
w praktyce terenowej. Zwykle są to obiekty o znacznych 
rozmiarach i – o ile nie zostały zniszczone – ich rozpo-
znanie nie nastręcza zbyt dużych trudności.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku „gro-
dzisk” późnośredniowiecznych. Dla zdecydowanej więk-
szości archeologów jest to kopcowaty nasyp nazywany 
grodziskiem stożkowatym. Termin ten zawdzięczamy 
Władysławowi Łędze, który użył go po raz pierwszy 
w 1930 roku18. Jednak określenie to spopularyzowała 
Janina Kamińska. Ona również wyznaczyła aktualne do 
dziś standardy badań tego typu stanowisk19. Jej spek-
takularne odkrycia w Siedlątkowie20 spowodowały do-
datkowo, że określenie „grodzisko stożkowate” kojarzy 
się nie tylko z formą nasypu ziemnego, ale również ze 
sposobem jego historycznego zagospodarowania i kon-
kretnym datowaniem21. Zwrócił na to uwagę Edward 
Krause22 i podał przykłady „grodzisk” średniowiecz-
nych, których forma w znacznej mierze odbiegała od 
stożkowatego kopca. Zaproponował więc używanie 
nowego określenia „grodziszczko”23, które oznaczać 
mogłoby stanowisko archeologiczne będące śladem po 
małej, obronnej siedzibie feudalnej, nie mające jednak 
w nazwie odniesienia do jego formy. Nazwa ta jednak 
nie przyjęła się w literaturze przedmiotu, podobnie jak 
zaproponowany kilka lat później przez Stanisława Koło-
dziejskiego termin „grodziec”24.

Jak widać dla stanowisk późnośredniowiecznych na-
zwa „grodzisko” w powszechnym odczuciu okazała się 
niewystarczająca. Wziąwszy pod uwagę znaczne zróżni-
cowanie form od kopca przez różnego typu wydzielone 
cyple, wyspy czy systemy fos i wałów nie powinno to 
dziwić. W 1980 roku Leszek Kajzer zaproponował (zapo-
życzone z inwentarzy majątkowych) określenie „dwór na 
kopcu”25, co jednak implikuje pierwotną funkcję opisy-
wanego reliktu jeszcze przed jego rozpoznaniem. Uznać 
więc trzeba, że nazwa ta znacznie bardziej pasuje do 
określenia rodzaju średniowiecznego domostwa niż typu 
stanowiska archeologicznego. W 2011 roku w książce 
o dworach rycerskich26 zaproponowałam formę „dwo-
rzysko”, utworzoną analogicznie jak cmentarz – cmenta-
rzysko czy gród – grodzisko.

17 Poglądy te zebrał i omówił Urbańczyk 2008: 107-141. 
18 Łęga 1930: 295-327.
19 Kamińska 1966, 1968, 1978a, 1978b. Zobacz też uwagi Marciniak- 

-Kajzer 2007b.
20 Kamińska 1968.
21 Przez lata utożsamiano „grodziska stożkowate” z „siedzibami 

średniego rycerstwa”. 
22 Krause 1976: 283-284, 1977.
23 Termin zaczerpnięty z XIX-wiecznej pracy Zakrzewskiego 1887: 5, 

10.
24 Kołodziejski 1981, 1982: 303.
25 Kajzer 1980: 84-89.
26 Marciniak-Kajzer 2011a: 271.
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Określenia „grodziszczko” czy „grodziec” odnosiły 
się do morfologii nie tyle samych stanowisk, co rekon-
struowanych form historycznego zagospodarowania 
tych miejsc. Dwie ostatnie propozycje „dwór na kopcu” 
i „dworzysko” odnoszą się natomiast do ich potencjalnej 
funkcji osadniczej.

Tutaj dochodzimy do kolejnego zagadnienia, które po-
mimo wielu lat badań jest nadal dyskutowane. Niestety, 
czasami w argumentacji przeważają odczucia badaczy, 
a nie wnikliwa analiza wyników badań źródłowych – wy-
kopaliskowych i historycznych. Mam na myśli kwesię 
funkcji obiektów, których relikty skrywają późnośre-
dniowieczne „grodziskowe” stanowiska. Meandry tej 
dyskusji starałam się przedstawić w książce o dworach 
rycerskich27, a tu chcę zwrócić uwagę jedynie na kilka – 
jak mi się wydaje istotnych – kwesii.

Jak już wykazałam powyżej, w polskiej archeologii nie 
wypracowaliśmy jeszcze nawet obowiązującej i powszech-
nie akceptowanej nomenklatury. Na fakt, że większość 
pojęć odnoszących się do siedzib obronnych nigdy nie 
była deiniowana, zwrócił uwagę Stanisław Kołodziejski 
w odniesieniu do rezydencji możnowładczych28. Kłopo-
ty nazewnicze dotyczą również pozostałości po zapleczu 
gospodarczym obronnej siedziby. Najczęściej stosowane 
są określenia opisowe lub terminy „przygródek” i „pod-
grodzie”, niosą one jednak ze sobą odmienne konotacje – 
kojarząc je z grodem. Ponownie, odwołując się do logiki, 
najbardziej adekwatnym terminem wydaje się tu „podwo-
rzec”; jest to zresztą określenie dosyć konsekwentnie uży-
wane ostatnio między innymi przez badaczy śląskich29. Ko-
lejne trudności dotyczą nazewnictwa form przejściowych 
między grodem a zamkiem. Proponowane tu określenia 
„warownia” czy „fortalicium” nie weszły do powszechne-
go użytku; traktowane są jako swego rodzaju synonimy 
pomagające uniknąć nieporadności stylistycznych30.

Jak widać omawiane tu, stosunkowo niewielkie obiek-
ty pochodzące z późnego średniowiecza nastręczają 
sporo kłopotów interpretacyjnych, są również znacznie 
trudniejsze – niż wczesnośredniowieczne grodziska – do 
identyikacji terenowej tak ze względu na niewielkie roz-
miary, jak i różnorodność form.

O ile przedmiotem badań jest nasyp lub inne obwaro-
wane miejsce (cypel, wyspa, wały, fosy, itp.) na tyle ob-
szerne, że mógł się na nim zmieścić budynek o funkcjach 
mieszkalnych, a dodatkowo wśród pozyskanych w czasie 
badań ruchomości przeważają przedmioty codziennego 
użytku zwykle uznajemy, że jest to relikt siedziby – for-
malnej redukcji wczesnośredniowiecznego grodu lub 
obiektu typu mote. Problem pojawia się wówczas, gdy 
ruchomego materiału zabytkowego nie ma wcale lub 
wówczas, kiedy jego datowanie nie zgadza się z oczeki-
waniami badaczy.

27 Marciniak-Kajzer 2011a. 
28 Kołodziejski 1994: 9.
29 Piekalski i Żurek 1993.
30 Zob. uwagi w pracach: Nowiński 1971; Żaki 1963, 1966: 44, 1970; 

Kołodziejski 1995: 11.

Pierwszą z możliwości zwykle można podważyć. Naj-
częściej nawet szeroko zakrojone badania wykopali-
skowe nie obejmują całego stanowiska, nie mówiąc już 
o wszelkiego rodzaju pracach weryikacyjnych. W takiej 
sytuacji nie można wykluczyć, że jakiś materiał jest, ale 
go nie znaleźliśmy. Dalsze wnioskowanie może iść w kie-
runku stwierdzenia, że obiekt nie był użytkowany (np. 
nie został ukończony) albo jego funkcja była inna niż 
mieszkalna i to spowodowało, że w ogóle nie używano 
tam przedmiotów, których szczątków poszukuje arche-
olog. W takiej sytuacji najczęściej sugeruje się, że obiekt 
pełnił rolę strażnicy lub kopca granicznego. O ile jednak 
w późnośredniowiecznych źródłach pisanych znajduje-
my wzmianki o kopcach granicznych, o tyle nie są mi 
znane opisy „strażnic”. O ile jednak rzeczywiście były to 
strażnice to czego miały strzec? Z pewnością czegoś, co 
znajdowało się w pobliżu. Ponieważ jednak nie badamy 
zaplecza tych obiektów, nie mamy szansy tego czegoś 
rozpoznać.

W jeszcze trudniejszej sytuacji znajduje się archeolog 
kiedy datowanie, jakie uzyskuje na podstawie zabytków 
ruchomych czy metod izykochemicznych, jest inne niż 
zaproponowane na podstawie źródeł pisanych. Wbrew 
pozorom sytuacje takie nie są wcale wyjątkowe. I tak 
można podejrzewać pomyłkę archeologa lub błąd me-
tody, można też zarzucić historykowi błędną interpreta-
cję źródła. Takie postępowanie jednak rzadko skłania do 
pogłębionych badań i wyjaśnienia powodów obserwo-
wanych rozbieżności. Obie grupy zawodowe nie bardzo 
chcą przyjąć do wiadomości, że ich metody badawcze 
nie są doskonałe.

W obu środowiskach, zarówno wśród archeologów, 
jak i historyków, deklaruje się przekonanie o konieczności 
współpracy. Niestety, za deklaracjami nie zawsze idą czy-
ny. Często winę za to ponoszą archeolodzy, a właściwie 
język jakim posługujemy się w naszych publikacjach. Jak 
starałam się wykazać powyżej na przykładzie grodzisk nie 
zawsze używane przez nas określenia przedmiotu badań 
są jednoznaczne, a język sprawozdań z prac terenowych 
jest zwykle dosyć hermetyczny. Archeolog zazwyczaj 
przystępuje do badań terenowych z chwalebną chęcią 
dowiedzenia się o stanowisku wszystkiego, co się da. Ko-
nieczne jest jednak precyzyjne określenie celu badań, bo 
to pozwala zarówno na dobranie odpowiednich metod 
postępowania w terenie, jak i podjęcia trafnej decyzji – 
na jakie analizy wydać ograniczone zwykle fundusze. Jed-
nym słowem archeolog zdaje sobie sprawę z ograniczeń 
wynikających z zakresu badań i zastosowanych metod. 
Tej wiedzy nie ma jednak historyk, więc często nie jest 
w stanie ocenić, co jest słabo zarysowaną hipotezą, a ja-
kie fakty zostały przez badania potwierdzone lub wyklu-
czone. Niestety, raz opublikowana hipoteza badawcza (nie 
obwarowana szeregiem wątpliwości) najczęściej staje się 
„prawdą”, coraz bardziej prawdziwą w miarę rosnącej ilo-
ści cytowań – potem już zwykle „z drugiej ręki”.

Powróćmy jednak do tak ważnego zagadnienia jakim 
jest przygotowanie do prowadzenia wykopalisk. Nie 
zawsze badacz ma możliwość określenia celu i zakresu 
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badań. Zgodnie z najnowszą doktryną ochro-
ny zabytków wykopaliska mają najczęściej 
charakter prac ratowniczych lub weryikacyj-
nych – w celu ustalenia zakresu ochrony kon-
serwatorskiej. Niestety, ostatnio coraz częściej 
badania prowadzone są również pod kątem 
planowanych rekonstrukcji, w celu stworze-
nia kolejnej, najczęściej wątpliwej – a przynaj-
mniej dyskusyjnej – atrakcji turystycznej.

Nie są to więc kompleksowe badania osad-
nicze jakie postulowała Janina Kamińska. Do-
datkowo wymogi administracyjne i inansowe 
powodują, że badacz w terenie musi ograni-
czyć swoją działalność do ściśle określonego 
terenu – nie może modyikować zakresu prac 
w zależności od uzyskanych wyników.

Brałam udział w badaniach weryikacyjnych 
kilkudziesięciu „grodzisk”. Były wśród nich za-
równo duże obiekty „pierścieniowate”, jak i nie-
wielkie „kopce”. Były również stanowiska, któ-
rych skomplikowane formy trudno jest w jasny 
sposób opisać słowami, a które wytypowano 
do badań na podstawie znalezisk powierzch-
niowych – tak zwanego „materiału dworskie-
go”. Wnioski, jakie można było wysunąć na 
podstawie rysowanych przez nas planów war-
stwicowych, analizy stratygraii (na podstawie 
odwiertów i niewielkich wykopów), a także 
pozyskanych nielicznych zazwyczaj ruchomo-
ści, bardzo często nas zaskakiwały. Przekonały 
również o tym, że bogactwo form i sposobów 
wykorzystania interesujących nas reliktów nie 
pozwala na stworzenie – tak lubianych przez ar-
cheologów – typologii. Nie pozwala również na 
pewne określenie funkcji wielu z tych obiektów. 
Niestety, badania grodzisk w Polsce pozostają 
cały czas na etapie pozytywistycznym. Jednak 
oczekiwanie, że ilość przejdzie w jakość może 
okazać się niesłuszne.

Teraz, jako swego rodzaju ilustrację do przed-
stawionych powyżej uwag, chciałbym odnieść 
się do kilku przykładów moich własnych badań 
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Za szczególnie interesujące uznać trzeba 
badania „grodziska” w Narzymiu. Stanowisko 
znajdowało się pierwotnie na płaskiej wyspie 
na stawie (ryc. 1). W czasie badań okazało się, 
że pierwotnie był to „stożkowaty” nasyp, na którym jed-
nak nie wybudowano – jak można się było spodziewać 
– drewnianej wieżowej siedziby, tylko murowaną potęż-
ną wieżę o średnicy 8-10 m, obok której znajdowały się 
drewniane zabudowania pomocnicze. Badania dendro-
chronologiczne pozwoliły datować zabudowę na początek 
2. połowy XIV wieku. Tego typu obiekt w tym czasie uznać 
trzeba za zamkowy, nawiązujący być może do realizacji 
nadreńskich. Na terenie państwa zakonnego jest to, jak 
do tej pory, jedyny odnaleziony prywatny zamek. Rów-
nie interesująca była druga faza zabudowy. Na przełomie 

XV/XVI wieku, po zmianie właściciela, kopiec splantowano 
i poszerzono, a następnie wybudowano kamienno-cegla-
ny zamek. Było to czworoboczne założenie z dwiema lan-
kującymi kwadratowymi wieżami – realizacja zupełnie już 
w owym czasie anachroniczna (ryc. 2). Tak więc na jednym 
stanowisku odkryto relikty dwóch siedzib, znacznie odbie-
gających od „standardowych” wyobrażeń31.

31 Marciniak-Kajzer 2011b; Wyniki badań stanowiska były sukcesy-
wnie publikowane w „Łódzkich Sprawozdaniach Archeologic-

znych”; zob. też Marciniak-Kajzer 2007a.

Ryc. 1. Narzym, gm. Iłowo-Osada. Blokdiagram grodziska wykonany przez J. Błaszczyka

Fig. 1. Narzym, Iłowo-Osada commune. 3D model of the stronghold, made 

by J. Błaszczyk

Ryc. 2. Narzym, gm. Iłowo-Osada. Odsłonięte fundamenty zamku (rys. A. Mar-

ciniak-Kajzer)

Fig. 2.  Narzym, Iłowo-Osada commune.  Revealed foundations of the castle 

(drawing by A. Marciniak-Kajzer)
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Interesujący obraz historycznego zagospodarowania 
miejsca „grodziskowego” zarysował się po badaniach 
w Leszczu, gm. Dąbrówno. Stanowisko zajmuje kraniec 
cypla wcinającego się w jezioro Dąbrowa Wielka (ryc. 3). 
W wyniku wykopalisk stwierdzono, że „suchą fosę” wy-
kopano ze znacznym odchyleniem w kierunku południo-
wo-wschodnim w stosunku do wału grodziska. Takie 
rozmieszczenie urządzeń obronnych powodowało, że na 

zewnątrz od linii wału, po jego południowo-wschodniej 
stronie znalazł się teren zbliżony do trójkąta o bokach 
około 40-45 m, integralnie związany z grodem, broniony 
jednak słabiej, gdyż tylko przez suchą fosę. Na obszarze 
tym odnaleziono nikłe pozostałości warstwy kulturowej 
oraz ślady trudnej do określenia konstrukcji (może ple-
cionkowej) i niewielkiego rowu. Być może są to pozo-
stałości urządzeń-zagród(?) służących do okresowego 

Ryc. 3. Leszcz, gm. Dąbrówno. Plan warstwicowy grodziska (wykonany przez J. Błaszczyka)

Fig. 3. Leszcz, Dąbrówno commune. Contour-line plan of the stronghold (made by J. Błaszczyk)
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przetrzymywania zwierząt 
hodowlanych. W południo-
wej części majdanu, przy 
wewnętrznym stoku wału, 
odkryto budynek mieszkal-
ny z przedsionkiem (ryc. 4) 
i drugi, mniejszy – prawdo-
podobnie gospodarczy. Na 
podstawie badań zawar-
tości izotopu 14C w drew-
nianych elementach, zabu-
dowania te datowano na 

drugą połowę IX wieku32. 

I to stanowisko doczekało 
się drugiej fazy zagospoda-
rowania. W XV wieku wybu-
dowano tu drewniany dwór 

należący do możnej rodzi-
ny Bażyńskich. Nie była to 
jednak z pewnością ich re-
zydencjonalna siedziba, nie 
było to również centrum 
klucza majątkowego33.

I  ostatni już przykład, 
chyba najtrudniejszy do sa-
tysfakcjonującej interpreta-
cji – „grodzisko” w Notyście 
Wielkim. Znacznie zniszczone relikty ziemnego kopca 
znajdują się na wąskim przesmyku między dwoma 
jeziorami. W czasie badań stwierdziłam, że w nasy-
pie tworzącym kopiec znajduje się ceramika, którą 
najwcześniej datować można na drugą połowę XVII 
wieku. Tym samym wykluczyłam średniowieczną me-
trykę domniemanego „grodziska” sugerując, że jest to 
nowożytny kopiec o trudniej do odgadnięcia funkcji – 
być może kommemoratywny lub widokowy34. Kilka lat 

później ukazała się krytyczna recenzja wyników tych 
badań35. Jej autor wykazał, że stanowisko to Józef Na-
ronowicz-Naroński zaznaczył na mapie z 1663 roku 
i uznał je za średniowieczny obiekt strażniczy z czasów 
krzyżackich36. Recenzent przytoczył również relację 
Hessa von Wichdorfa z 1926 roku, kiedy tenże odna-
leźć miał tu znaczne ilości ceramiki, którą określił jako 
średniowieczną i zaobserwować niewyraźne ślady po 
budowli drewnianej37. Autor recenzji przypomniał, że 
ja również takowe konstrukcje odnalazłam – jest to 
prawdą – jednak konstrukcje te (relikty dwóch pali) 
znajdowały się na sąsiednim polu, kilkanaście metrów 
od stoku kopca.

32 Marciniak-Kajzer 2006a.
33 Marciniak-Kajzer 2006b.
34 Marciniak-Kajzer 2001a.
35 Klimek 2007; niestety tekst ten dotarł do mnie z dużym opóźnie-

niem – nie było więc sensu na niego odpowiadać. Szkoda, że reda-
kcje zaniechały dobrego zwyczaju informowania o polemicznych 
pracach, co dawałoby szansę na wymianę argumentów.

36 Antoniewicz 1950/1951: 13-14, 17.
37 Antoniewicz 1950/1951: 13.

Oznaczenie stanowiska na mapie o małej skali zawsze 
rodzi pytanie czy to właśnie to miejsce zaznaczono i dla-
czego. W tym przypadku jednak kopiec miał pełne pra-
wo zostać opisany w 2. połowie XVII wieku. Jeśli chodzi 
o średniowieczną ceramikę to – mimo usilnych poszu-
kiwań nie tylko na samym stanowisku, ale i na otacza-
jących je polach – nie udało nam się jej odnaleźć. Tak 
więc nadal nie wiadomo kiedy i po co usypano kopiec 
w Notyście Wielkim, nazywany przez nas „grodziskiem”.

W tej sytuacji źródła archeologiczne i pisane zdają 
się sobie przeczyć. Nie jest to sytuacja wyjątkowa. Przy-
pomnieć tu można choćby zupełnie odmienne poglądy 
na datowanie jakie dla gródka w Plemiętach zapropo-
nowali dwaj wybitni specjaliści – archeolog Andrzej 
Nadolski i historyk Jan Powierski38. Sytuacji takich moż-
na opisać wiele39. Wydaje mi się, że powinny być one 
przede wszystkim zachętą do wzajemnych konsultacji 
i pogłębionych studiów, bo tylko w ten sposób możemy 
osiągnąć znaczący postęp naszej wiedzy. Nie doprowadzi 
do tego natomiast lekceważenie metod badawczych po-
krewnych nauk. Czas chyba również powrócić do postu-
latów Janiny Kamińskiej i badać całe zespoły osadnicze. 
Chwilowo bowiem badanie stanowisk określonych jako 
„grodziska” zbyt często przypomina wyjmowanie wisien-
ki z tortu – wisienkę zjedliśmy, ale dalej nie wiemy jak 
ten tort smakuje. Tak samo wciąż nie do końca wiemy 
czym tak naprawdę były badane przez nas „grodziska”.

38 Nadolski 1985:5-15; Powierski 1985: 29-47.
39 Kajzer 1998: 429-437.

Ryc. 4. Leszcz, gm. Dąbrówno. Ślady zachodniej części budynku mieszkalnego wraz z przedsion-

kiem (fot. A. Marciniak-Kajzer)

Fig. 4. Leszcz, Dąbrówno commune. The remains of the western part of a dwelling house with a 

vestibule (photo A. Marciniak-Kajzer)
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Noty katalogowe o grodziskach omawianych w tekście:

Leszcz, gm. Dąbrówno, woj. warmińsko-mazurskie
Nr stanowiska w miejscowości: 1
Nr obszaru AZP:
Nr stanowiska na obszarze AZP:
Współrzędne geograiczne: 53°25’31.86’’ N 20°04’34.76’’E 
(współrzędne miejscowości)
Środowisko izycznogeograiczne: Grodzisko usytuowa-
ne jest na południowym brzegu jeziora Dąbrowa Wielka 
i na krańcu szerokiego na 170-200 m cypla, który wcina 
się w jezioro na długość około 700 m. 
Opis obiektu: Na początku lat 70. XX wieku teren stano-
wiska został splantowany przy użyciu ciężkiego sprzętu 
budowlanego. Następnie wybudowano tu kilka drewnia-
nych domków kolonijnych oraz dwa murowane budynki. 

Działania te spowodowały, że w chwili obecnej nie są 
widoczne na powierzchni żadne wyraźne formy tere-
nowe. Dodatkowo budowa szamb, przyłączy wodnych 
i zbiorników na śmieci, znacznie zniszczyła pierwotne 
nawarstwienia. 

Zakres badań: Badania trwały cztery sezony (1999-
2002), w czasie których przebadano 38 wykopów, o łącz-
nej powierzchni 318,35 m2.

Stratygraia: Obserwując obecne ukształtowanie po-
wierzchni stanowiska spodziewano się, że „sucha fosa” 
będzie biegła z południowego zachodu na północny 
wschód. Obserwacje te potwierdzał również wywiad 
z osobami biorącymi udział w plantowaniu stanowiska 
na początku lat 70. XX wieku. Z ich wypowiedzi wyni-
kało, że wał przebiegał, zgodnie z widocznym jeszcze 
ukształtowaniem terenu, raczej w kierunku północno-
-wschodnim. Rozwieziono go, głównie w kierunku połu-
dniowo-zachodnim, wyrównując teren pod boisko spor-
towe. Ślady fosy były czytelne w wykopach XII-XIV, XVI, 
XVII, XXV-XXVI, XXVIII i XXIX. Przekop miał szerokość 
około 15-20 m i głębokość około 1,7 m. Ściany opada-
ły raczej łagodnie, a jego dno pokrywały kamienie. Nie 
był to regularny bruk kamienny, ale luźne skupiska po-
wstałe najprawdopodobniej poprzez wrzucanie na dno 
wykopu kamieni odnalezionych podczas prac ziemnych. 
W dwóch miejscach, przy zewnętrznej ścianie przekopu, 
odnaleziono nikłe ślady po zbutwiałym drewnie, które 
mogło być pozostałością jakiejś konstrukcji wzmacnia-
jącej brzeg przekopu. Materiał zabytkowy odnaleziony 
w fosie jest całkowicie przemieszany. W dnie pierwot-
nego zagłębienia, w warstwie zalegającej bezpośrednio 
na calcu, odnaleziono 4 fragmenty naczyń z epoki brązu, 
179 z wczesnego i 8 z późnego średniowiecza. W war-
stwach wyższych zdecydowanie dominowały fragmenty 
naczyń późnośredniowiecznych. Ta sytuacja przekonu-
je, że przekop ten powstał we wczesnym średniowieczu 
i był wykorzystywany również w czasach późniejszych. 
Tak więc „fosę” wykopano ze znacznym odchyleniem 
w kierunku południowo-wschodnim w stosunku do 
wału. Takie rozmieszczenie urządzeń obronnych powo-
dowało, że na zewnątrz linii wału, po jego południowo-
-wschodniej stronie, znalazł się teren ograniczony przez 

przekop. Miał on kształt zbliżony do trójkąta o bokach 
około 40-45 m. Byłby więc to obszar integralnie związa-
ny z grodem, broniony jednak słabiej, gdyż tylko przez 
suchą fosę. Uzyskane w wykopach XX, XXI, XXX i w sze-
regu odwiertach informacje pozwalają na stwierdzenie, 
że warstwy kulturowe zalegają w tym miejscu w postaci 
elipsy o wymiarach 15 x 22 m, ułożonej dłuższą osią po 
linii północ-południe, przy czym na poziomie zalegają-
cym na calcu dłuższa oś zmniejsza się do 15 m. Na jej 
krańcach północnym i południowym zaobserwowano 
(w wykopach XXX i XXI) ślady bliżej nieokreślonej kon-
strukcji, której pozostałością są niewielkich rozmiarów 
(30-60 mm średnicy) dołki posłupowe, które od strony 
północnej umieszczone były w niewielkim obniżeniu – 
rowie. Materiał ceramiczny odnaleziony w tych jednost-
kach badawczych pozwala sugerować, że jest to obiekt 
wczesnośredniowieczny, pod którym natraiono na ślady 
osadnictwa wcześniejszego, pochodzącego z późnej epo-
ki brązu (4 fragmenty ceramiki). W takiej sytuacji ślady 
warstw kulturowych i trudnej do określenia konstrukcji 
(być może plecionkowej), której resztkami są dołki po-
słupowe i towarzyszący im niewielki rów odkryte w wy-
kopach XXI i XXX, uznać można za pozostałość urządzeń 
gospodarczych zagród(?), służących być może do okreso-
wego przetrzymywania zwierząt hodowlanych we wcze-
snośredniowiecznej fazie zasiedlenia stanowiska.

W miejscu spodziewanego wału, aby poznać układ stra-
tygraiczny, wytyczono wykop XI i wykonano kilkadziesiąt 
odwiertów. Działania te pozwoliły na stwierdzenie, że te-
ren pozbawiony nawarstwień kulturowych sprzed lat 70. 
XX wieku rozciągał się pasem o szerokości od około 30 m 
w części południowo-zachodniej do około 18 m w części 
północno-wschodniej. Najprawdopodobniej większość 
tego terenu zajęta była przez wał ziemny grodu. Na pół-
nocny wschód od niego znajdował się obszar intensywnie 
użytkowany osadniczo. 

Ślady chaty wczesnośredniowiecznej odkryto w wy-
kopach X, XVIII, XXXII, XXXIII. Miała ona dosyć złożony 
plan. Składała się z części zagłębionej na około 1-1,2 m, 
ulokowanej od wschodu, o wymiarach 3,5 m na linii pół-
noc-południe i 4 m na linii wschód-zachód. Dalej na za-
chód znajdowało się, nieco zwężające się od południa, 
niezagłębione pomieszczenie o wymiarach 1,5-2 x 2 m, 
do którego przylegał przedsionek dobudowany wzdłuż 
ściany północnej, o wymiarach około 1,2-1,5 m. Był on 
posadowiony na tej samej głębokości co naziemna część 
chaty – nie pełnił więc funkcji pochylni czy schodów. 
W partii zagłębionej, w narożniku północno-wschod-
nim, znajdowało się palenisko obłożone kamieniami era-
tycznymi, miejscami zachowanymi na wysokość trzech 
warstw. Przylegało ono do narożnika i miało kształt 
ćwiartki elipsy i średnicę około 0,5 do 0,7 m. W odległo-
ści około 0,8 m na wschód od paleniska odkryto „słu-
pek” z bardzo twardej pomarańczowej gliny, posado-
wiony bezpośrednio na calcu. Miał on wysokość około 
0,6-0,7 m, płaski wierzchołek o kształcie zbliżonym do 
prostokąta o wymiarach około 0,8-1 m i nieznacznie roz-
szerzał się ku dołowi. W jego bezpośrednim sąsiedztwie 
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znaleziono najwięcej kości zwierzęcych i rybich łusek. 
Być może służył on jako podręczna ława – stół, zabez-
pieczając jednocześnie pozostałą część pomieszczenia 
od iskier z ogniska. Budynek uległ całkowitemu spaleniu, 
a odkryte w obrębie ściany wschodniej dołki posłupowe 
mogą sugerować, że przynajmniej od strony zagłębionej 
wzniesiono go w jakiejś konstrukcji pionowej. Jednocze-
śnie ich niewielkie rozmiary (do 10 cm średnicy) wyklu-
czają np. konstrukcję palisadową. Pozostałości spalonych 
drewnianych dranic czy belek, zalegających nieco wyżej 
w układzie równoległym (po osi wschód-zachód), należy 
chyba uznać za szczątki konstrukcji dachowej. Jej ślady 
zachowały się jedynie w zawalisku części zagłębionej. 

Kolejny budynek datowany na wczesne średniowiecze 
(o wymiarach przypuszczalnie 3 x 3 m) znajdował się oko-
ło 15 m na zachód od opisywanego. Odkryto jego dwa 
narożniki, pozostałe zostały zniszczone przez zabudowę 
późnośredniowieczną. Odkryto w nim zaledwie 4 ułamki 
naczyń glinianych i 3 fragmenty kości zwierzęcych. Obiekt 
ten również został zniszczony przez pożar, a jego skromne 
wyposażenie nie pozwala na określenie funkcji. 

Zabudowania datowane na późne średniowiecze znaj-
dowały się na zachód od omówionych powyżej. Najbliżej 
nich odkryto pozostałości późnośredniowiecznego bu-
dynku nr 1. Z powodu zniszczenia nawarstwień nie udało 
się odkryć jego pełnego zarysu ani nawet określić granic. 
Zdołano zaledwie zarejestrować obecność (nieciągłą) 
warstwy kulturowej. Być może jego południową grani-
cę (narożnik umocniony kilkoma kamieniami?) zaobser-
wowano w południowej części wykopu XIX, a wschodnią 
w wykopie X. Obiekt został zniszczony przez pożar. 

Drugi z budynków późnośredniowiecznych stał w od-
ległości około 7-10 m od opisanego. Znajdował się on 
blisko zachodniej krawędzi skarpy cypla. Był on stosun-
kowo duży, o wymiarach około 5 x 9 m. Ściana zachod-
nia, długości 9 m, podobnie jak narożnik północny, były 
umocnione kamieniami eratycznymi. Nie zaobserwowa-
no na nich jednak śladów zaprawy glinianej ani wapien-
nej, nie są to więc pozostałości murowanej podbudów-
ki. Być może kamienie umacniały w jakiś sposób ścianę 
usytuowaną najbliżej krawędzi stoku. Niewiele można 
powiedzieć na temat konstrukcji jego ścian, prócz tego, 
że był to z pewnością budynek drewniany, który uległ 
spaleniu. Ilość drewna użyta do jego wybudowania była 
chyba znaczna, a poszczególne elementy musiały mieć 
znaczne przekroje, gdyż nie spaliły się one do końca. 
Na warstwie spalenizny zalegały bowiem pozostałości 
po niedopalonym i zbutwiałym drewnie. Nieobecność 
dołków posłupowych wyklucza konstrukcje pionowe, 
a brak polepy eliminuje konstrukcję szachulcową. W ta-
kiej sytuacji najbardziej prawdopodobnym wydaje się 
przypuszczenie, że był to budynek zrębowy.

Inwentarz zabytkowy: 
Grodzisko wczesnośredniowieczne: 1886 fragmentów 
naczyń ceramicznych, 10 przedmiotów żelaznych: ostro-
ga z zaczepami haczykowatymi zagiętymi do wewnątrz, 
nóż, gwóźdź, fragment czworokątnej w przekroju sztabki 

o nieokreślonym przeznaczeniu, żelazna grzywna groto-
podobna(?), 5 nieokreślonych; 2 ceramiczne przęśliki 
oraz 2 przedmioty kamienne: osełka i rozcieracz; kości 
zwierzęce i ludzkie.
Dwór późnośredniowieczny: zabytki metalowe: strze-
mię, gwiaździsty bodziec ostrogi, oczko ramienia ostro-
gi, trzy groty bełtów (wszystkie z tulejami), dwa zbroj-
niki(?) pancerza płytkowego i fragment podkowy. Być 
może z ostrogą łączyć też można małą żelazną klamerkę. 
Odnaleziono również 2 noże, zgrzebło, klamrę do pasa, 
klucz, fragment kółka o średnicy około 45 mm, 20 gwoź-
dzi lub ich fragmentów, 3 bryłki żużla i 30 przedmio-
tów, których funkcji nie udało się ustalić. Oprócz tego 
16 przedmiotów określono jako fragmenty różnych 
okuć, z czego większość pochodzi najprawdopodob-
niej z drewnianej okutej skrzyni. Kolejne trzy zabytki, 
to wyroby z metalu kolorowego, zapewne mosiężne. 
Jeden to okucie w kształcie równoramiennego trójkąta 
z otworem przy wierzchołku, drugi – tulejka o długości 
13 mm i trzeci – pasek z płaskiej blaszki o długości około 
30 mm i szerokości 2-3 mm, z jednej strony zatopiony 
w bryłce skorodowanego żelaza. Monety: 2 krzyżackie 
brakteaty typu „z bramą” (Waschinski 123b), które daw-
niej datowane były na lata 1290-1410, obecnie jednak 
sugeruje się, że ich bicia zaprzestano jeszcze w 1. poło-
wie XIV wieku40. Trzecia moneta to najprawdopodobniej 
również brakteat, jednak stan jej zachowania nie pozwa-
la na bliższe określenie. W warstwach przemieszanych, 
lecz zapewne są to zabytki późnośredniowieczne, zna-
leziono ponadto: 2 noże, 6 gwoździ, fragment podkowy 
i 2 zagięte i szczepione ze sobą druty.

Chronologia: Od lat 30. – 40. do końca IX wieku. 
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Archiwum: Karta AZP oraz sprawozdania z badań w ar-
chiwum WUOZ w Olsztynie.

Bibliograia: Orłowicz 1923; Marciniak-Kajzer i Nowa-
kowski 1999; Marciniak-Kajzer 2000, 2001b, 2002-2003, 
2003, 2006a, 2006b.

Notyst Wielki, gmina Mrągowo woj. warmińsko-
-mazurskie
Nr stanowiska w miejscowości: 1
Nr obszaru AZP: 21-70
Nr stanowiska na obszarze AZP:
Współrzędne geograiczne: 53°902’211’ N 21°470’643’ E
Środowisko izycznogeograiczne: Stanowisko położone 
jest na wąskim (około 800 m) przesmyku między jezio-
rami Mierzejewskim i Ryńskim, na krańcu cypla pagóra 
morenowego moreny bocznej. Wzniesienie od strony za-
chodniej ograniczone jest brzegiem Jeziora Mierzejew-
skiego, odległego o około 200 m od samego kopca, a od 
południa małym ciekiem łączącym oba jeziora.
Opis obiektu: Jest to pozostałość stożkowatego nasy-
pu poważnie zniszczonego przez wybieranie ziemi. Od 

40 Pełne opracowanie obu monet, autorstwa T.J. Horbacza znajduje 
się w druku w „Wiadomościach Numizmatycznych”.
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strony północnej wybierzysko zeszło poniżej pierwotnej 
podstawy i zniszczyło wycinek o mierze kątowej około 
150 gradów. Nieco mniejsze zniszczenia zaobserwowano 
w południowej części górnego plateau, jak również na 
stoku zachodnim. Za nienaruszone należy uznać zbocza 
południowe i wschodnie, które uformowano na przedłu-
żeniu naturalnych stoków wzniesienia, co spowodowało, 
że ich wysokość wzrosła do kilkunastu metrów (zwłasz-
cza od strony południowej).
Zakres badań: Badania wykopaliskowe prowadzono 
w sierpniu 1997 roku. Przebadano pięć wykopów o łącz-
nej powierzchni 61 m2, z czego wykopy I, II i III wyty-
czono na kopcu, a IV i V na polu na zachód od niego. 
Przeprowadzono badania powierzchniowe wokół sta-
nowiska – znaleziono kilkanaście fragmentów ceramiki 
naczyniowej, którą można datować na okres nowożytny.
Stratygraia: Badania prowadzono metodą zdejmowa-
nia warstw naturalnych, które otrzymały ciągłą nume-
rację w obrębie całego stanowiska. W północnej części 
obiektu znajdowała się skarpa, która jest pozostałością 
po wybieraniu ziemi – tę stromą ścianę potraktowano 
jako proil wykopu I i podczyszczono ją na długości oko-
ło 8 m. Na stokach nasypu wytyczono wykopy II i III, co 
pozwoliło na otrzymanie ciągłego przekroju przez stano-
wisko. Po tej samej linii prowadzono również obserwacje 
poza zasięgiem nasypu stożka – na polu po jego stronie 
zachodniej. Na przedłużenie opisywanego przekroju zło-
żyły się tu proile północne wykopów IV i V (obserwo-
wano układ stratygraiczny na długości 24 m). Na proilu 
wykopu I obserwowano stratygraię centralnej parii ba-
danego nasypu. Pod warstwą humusu wystąpiła bardzo 
twarda żółto-pomarańczowa glina nasypowa z domiesz-
ką próchnicy i piasku, a w niej smugi wtrętów próchnicy 
ze znaczną domieszką węgli drzewnych (a także ślady 
po zbutwiałym drewnie) – jest to warstwa o największej 
miąższości i stanowi ona jądro całego nasypu. Odnoto-
wano w niej niewielkie skupiska próchnicy zawierającej 
węgle i drobiny zbutwiałego drewna. Jest ich jednak nie-
wiele i nie tworzą żadnych regularnych układów, wobec 
czego należy przyjąć, że drewno w nasypie znalazło się 
przypadkowo i nie są to ślady po konstrukcjach wzmac-
niających kopiec. Na poziomie niwelacyjnym około 97,20 
- 96,85 m n.p.m. osiągnięto podstawę kopca, a na głę-
bokości niwelacyjnej 96,68 m odsłonięto cienki (około 
2-4 cm) poziom spalenizny o intensywnym czarnym za-
barwieniu. Warstwa ta nie zawierała materiału zabyt-
kowego. Obserwowany poniżej poziom bielicowania 
pozwolił na stwierdzenie, że jest to pierwotny poziom 
użytkowy, który powstał w wyniku spalenia roślinności 
porastającej naturalne wzgórze. Na obrzeżach nasypu 
warstwa spalenizny została całkowicie zniszczona, nato-
miast bliżej środka obserwujemy jej fragmenty na wtór-
nym złożu (w postaci ukośnych smug), narzucone wraz 
z materiałem nasypowym. Układ warstw na zachodnim 
stoku nasypu przedstawiał się nieco inaczej. W wykopie 
III, poza omówionym już nasypem, odkryto wkop, który 
pojawił się bezpośrednio pod warstwą humusu. Był to 
pas szerokości około 2 m biegnący prawie po przekątnej 

wykopu (południowy-wschód – północny-zachód bez 
narożnika południowo-wschodniego). Dalszy ciąg tego 
utworu obserwowano w wykopie II. W obydwu wyko-
pach przecinał on kolejne poziomy sypania kopca oraz 
inny wkop, który w obu jednostkach badawczych był 
zagłębiony w utwory calcowe. 

Na kopcu wykonano serię odwiertów ręcznym świ-
drem strzemiączkowym. Ciąg wierceń wytyczono po linii 
prostopadłej do magistrali wschód-zachód, na południe 
od reperu głównego. Generalnie wyniki uzyskane w cza-
sie wierceń potwierdziły wiadomości uzyskane o ukła-
dzie stratygraicznym obserwowanym w wykopie I.

Sytuacja terenowa jednoznacznie wskazywała, że je-
dynie od strony zachodniej kopca można było spodzie-
wać się istnienia śladów po zabudowie towarzyszącej 
domniemanemu grodzisku. Dlatego też wytyczono tam, 
równolegle do magistrali, dwa wykopy: IV (2 x 10 m) i V. 
W wykopie IV odnotowano obecność warstwy osadni-
czej, w której zalegała bardzo duża ilość fragmentów 
ceramiki naczyniowej i kawałków kości zwierzęcych. 
Odnotowano też dwa fragmenty drewnianych słupów 
w układzie pionowym, które na dole umocowano kilko-
ma niewielkich rozmiarów eratykami. W wykopie V pod 
warstwą orną na całym badanym obszarze wystąpiła 
czarno-brunatna próchnica z piaskiem, a w niej fragmen-
ty ceramiki naczyniowej i destrukty kości zwierzęcych. 

Inwentarz: Odnaleziono łącznie 577 przedmiotów 
zabytkowych. Zdecydowana ich większość, bo aż 531 
(92%), pochodzi z terenu położonego na zachód od stoż-
kowatego nasypu. Zalegały one w trzech warstwach na-
turalnych, eksplorowanych w ramach wykopów IV i V. 
Pozostałych 46 zabytków (8%) znaleziono w trzech wy-
kopach ulokowanych na kopcu. 

Materiał uzyskany w czasie badań kopca: Więcej niż 
jedna trzecia zabytków (16) pochodzi z warstwy współ-
czesnego humusu. Odnaleziono tam 6 fragmentów ce-
ramiki naczyniowej: 3 wykonane z gliny żelazistej i wy-
palone w silnie utleniającej atmosferze (Dc)41, 2 kawałki 
talerzy z białej porcelany i fragment naczynia fajansowe-
go. Poza tym odnaleziono żelazne ogniwo łańcucha, szyj-
kę butelki z zielonego szkła, dwie bryłki polepy i 6 frag-
mentów kości zwierzęcych. Z warstwy [2], najistotniejszej 
dla datowania nasypu pochodzą 22 przedmioty, w tym 
3 ułamki naczyń: kawałek naczynia toczonego, wykona-
nego z jasnej glinki i wypalonego w atmosferze ze zre-
dukowanym dostępem tlenu, fragment z gliny żelazistej 
wypalony w zaawansowanej atmosferze utleniającej oraz 
kawałek wylewu talerza/misy pokrytego jasnym szkli-
wem. Odnaleziono też 6 przedmiotów żelaznych, z któ-
rych przynajmniej cztery, o ile nie wszystkie, złożyły się 
na fragment brzytwy z okładziną kościaną. Wśród 4 frag-
mentów szkła naczyniowego wyróżnia się szyjkę butelki 
z białego szkła (wytwór fabryczny). Poza tym odnaleziono 
8 bryłek polepy i fragment kości zwierzęcej. W następnej 
warstwie [2b] (wkop) poza dwiema bryłkami polepy zna-
leziono fragment żelaznej łopaty, znaczną część fajerki od 

41 Według typologii używanej w łódzkim środowisku archeologicznym.
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pieca i kawałek skórzanej podeszwy buta. Kolejny wkop – 
warstwa [2d] – zawierał tylko 3 ułamki szkła, z czego dwa 
złożyły się na kieliszek z ozdobnymi żłobkami. Opisane 
zabytki zaklasyikować należy jako nowożytne i nowo-
czesne, związane z procesem budowy, funkcjonowania 
i niszczenia kopca.

Materiał uzyskany w czasie badań terenu na zachód 
od kopca: Najliczniejszą grupą jest ceramika naczyniowa 
(386 sztuk). Wydzielono grupę A/D (14 fragmentów – 
4%), do której zaliczono fragmenty naczyń wypalonych 
w dosyć zaawansowanej atmosferze utleniającej, do 
wykonania których wykorzystano surowiec przygoto-
wany według receptur nawiązujących do wcześniejsze-
go średniowiecza. Grupa B (naczyń „kuchennych” wy-
palonych w atmosferze redukcyjnej) liczyła 85 ułamków 
(22%), grupa C (ceramika redukcyjna stołowa) obejmuje 

jedynie 2,3% materiału – 9 fragmentów. Najliczniejsza 
grupa to naczynia wypalone atmosferze silnie utlenia-
jącej wykonane z glin żelazistych (Dc). Zaliczono do niej 
aż 212 fragmentów, co stanowi 55% zbioru. Naczynia 
zaliczone do tej grupy silnie obtaczano lub toczono na 
kole garncarskim. Analogicznie wykonane naczynia, do 
wyrobu których wykorzystano gliny jasne (Db) reprezen-
towane są zaledwie przez 4 fragmenty. Odkryto również 
53 fragmentów naczyń pokrytych szkliwem (grupa E). 
W zdecydowanej większości przypadków było to szkliwo 
ołowiowo-cynowe. Do grupy F (inne) zaliczono 3 kawałki 
naczyń kamionkowych, fragment talerza z białej porce-
lany i 5 ułamków naczyń pseudomajolikowych. Odna-
leziono 18 kawałków kali piecowych: 17 fragmentów 
otwartych komór i kawałek płyty z ornamentem roślin-
nym pokryty zielonym szkliwem cynowym(?). Na żad-
nym z fragmentów nie zaobserwowano śladów okop-
cenia. Przedmioty żelazne: 2 gwoździe, blaszka z nitem 
(prawdopodobnie zawias), nóż z nitem od mocowania 
okładziny i 3 fragmenty nieokreślone. Odnaleziono rów-
nież 12 bryłek polepy i 6 kawałków szkła nowożytnego.
Chronologia: Opisany zbiór zabytków ruchomych mo-
żemy datować w szerokich ramach między połową 
(2. połową?) XVII wieku a początkiem(?) XIX wieku. Jego 
charakter, bez wątpienia osadowy, może sugerować ist-
nienie na tym terenie osady lub osiedla jednodworcze-
go, wchodzącego w skład wsi Notyst Wielki. 
Dokumentacja pomiarowa: plan sytuacyjno-wysoko-
ściowy wykonany w 1997 roku przez J. Błaszczyka.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Archiwum: Obiekt naniesiony na mapę przez J. Naroń-
skiego w 1663 roku. W 1926 roku został opisany przez 
Hessa von Wichdorfa. W 1949 roku stanowisko foto-
grafowane przez J. Antoniewicza. Sprawozdanie z badań 
w archiwum WUOZ w Olsztynie.

Bibliograia: Crome 1937: 118, 1939: 284; Antoniewicz 
1950/1951; Sikorski 1997; Marciniak-Kajzer 2001a.

Zajączki, gm. Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
Nr stanowiska w miejscowości: XIII
Nr obszaru AZP: 28-55 
Nr stanowiska na obszarze AZP: 113

Współrzędne geograiczne: 53°33’39’’ N 19°53’26’’ E
Środowisko izycznogeograiczne: Wieś położona nad 
rzeka Gizelą, w granicach Parku Krajobrazowego Wzgórz 
Dylewskich. Grodzisko położone jest na naturalnym wy-
niesieniu morenowym, około 1,2 km na południe od wsi, 
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań niewielkiej 
osady Zakorzewo.

Opis obiektu: Grodzisko usytuowane jest na naturalnym 
wyniesieniu morenowym, które od strony północno-
-wschodniej ma strome zbocza i znaczną wysokość prze-
kraczającą 45 m. Przewyższenie korony wału w stosunku 
do sąsiednich pól wynosi średnio 10-15 m, a w stosunku 
do majdanu (najwyższe od strony południowo-zachod-
niej) osiąga 7 m. Początkowo wierzchołek wzgórza miał 
chyba kształt mocno wydłużonej elipsy (po osi północ-
ny-zachód – południowy-wschód). Budowę grodu praw-
dopodobnie rozpoczęto od ograniczenia wielkości parii 
szczytowej wzgórza przez odcięcie głębokim przekopem 
części południowo-wschodniej. Powstała w ten sposób 
sucha fosa, zachowana znakomicie do dnia dzisiejszego. 
Wały grodu uformowano tak, że uzyskał on kształt zbli-
żony do trójkąta równoramiennego (o wymiarach mie-
rzonych po koronie wału 46 m x 46 m x 36 m) z wierz-
chołkiem w kierunku północnym. 
Zakres badań: Badania ratownicze trwały dwa tygo-
dnie – wykopy ulokowano w miejscach zniszczonych 
wkopami rabunkowymi. W wykopie I (2 x 3 m), zało-
żonym pośrodku majdanu, nawarstwienia kulturowe 
miały stosunkowo niewielką miąższość wynoszącą 
około 60 cm. W części środkowej wykopu były one 
całkowicie zniszczone przez wkop rabunkowy. Pomimo 
to udało się zaobserwować obecność znacznej ilości 
kamieni eratycznych, które być może są pozostałością 
bruku kamiennego. Odnaleziono 31 fragmentów cera-
miki naczyniowej. Wykop II (4 x 4 m) usytuowany był 
u stóp wału grodziska w północnej parii majdanu. Po-
niżej humusu współczesnego eksplorowano trzy typy 
wypełniska. W części południowo-wschodniej eksplo-
rowano żwir z pomarańczowym piaskiem zawierający 
materiał zabytkowy. W części północno-wschodniej 
zalegał ciemnożółty piasek z analogicznym materiałem 
zabytkowym. W tej parii wykopu znaleziono również 
kilkanaście bryłek polepy. Znaczną część powierzch-
ni wykopu od (strony zachodniej) zajmowała czarna 
próchnica z piaskiem, z węglami drzewnymi i przepa-
lonymi kamieniami zawierająca materiał zabytkowy 
(fragmenty ceramiki naczyniowej, kości zwierzęce). Sy-
tuacja stratygraiczna, szczególnie dobrze czytelna na 
głębokości niwelacyjnej około 98,45 m, pozwoliła na 
zinterpretowanie znaleziska jako południowo-wschodni 
narożnik budynku. Ponieważ w wypełnisku tym odnale-
ziono kilkanaście kamieni eratycznych noszących ślady 
przepalenia oraz znaczną ilość kości zwierzęcych można 
wysunąć przypuszczenie, że w narożniku tym znajdowa-
ło się palenisko, niestety znacznie zniszczone. Ślady spa-
lenizny i znaczna ilość stosunkowo dużych fragmentów 
naczyń pozwalają sugerować, że przynajmniej ta część 
grodziska została zniszczona przez pożar.



czego relikty skrywają średniowieczne „grodziska”

41Grodziska Warmii i Mazur • 1

Po linii magistrali, w południowej części majdanu, wy-
tyczono ciąg trzech odwiertów oddalonych o 5, 10 i 15 m 
od reperu w kierunku południowym. Drążenia wykona-
no przy pomocy ręcznego świdra strzemiączkowego. Na 
majdanie zarejestrowano warstwę kulturową o grubości 
nieco ponad 50 cm. U podnóża wału osiągała 110 cm, zaś 
wiercenie w dolnej parii wewnętrznego stoku wykazało 
istnienie poziomu kulturowego o miąższości około 60 cm. 

Rozpoznano sondażowo osadę usytuowaną w pobliżu 
grodu, która istniała prawdopodobnie w tym samym cza-
sie i zapewne była związana z nim w sposób funkcjonalny. 
Z formalnego punktu widzenia nie stanowiła podgrodzia, 
choć faktycznie rolę taką mogła spełniać. Niestety, jej po-
zostałości są w znacznym stopniu zniszczone.
Inwentarz: W dwóch wykopach ulokowanych na grodzi-
sku odnaleziono łącznie 899 przedmiotów zabytkowych. 
Dwie zdecydowanie największe grupy, to fragmenty 
naczyń glinianych (408 ) i kości zwierzęcych (486). Po-
zostałe przedmioty to: krzemień, który może być okre-
ślony jako zgrzebło, przy czym brak jest wskazań co do 
jego przynależności kulturowej oraz kamień – być może 
używany jako gładzik przy wyrobie ceramiki. Do wyrobu 
naczyń używano glin żelazistych z domieszką tłucznia. 
Jego ilość i frakcja jest różna w poszczególnych egzem-
plarzach, zwykle jednak są to średnie lub gruboziarniste 
domieszki dodawane w znacznych ilościach. Naczynia 
wykonywano techniką taśmowo-ślizgową, dolepiając 
pierwszą taśmę tak, że przylegała ona do dna od strony 
zewnętrznej. Były one następnie dość mocno obtaczane 
na kole garncarskim, choć w kilku przypadkach obtocze-
nie jest bardzo niestaranne lub nieumiejętne. Na ośmiu 
egzemplarzach den zaobserwowano stosowanie podsy-
pek i obecność dookolnego pierścienia, który przykle-
jano do koła. Dna garnków z reguły były lekko wklęsłe 
(8 fragmentów), a jedyne w dwóch przypadkach płaskie. 
W omawianym zbiorze zdecydowanie dominują garnki. 

Zaledwie jeden kawałek jest fragmentem misy. Różno-
rodny jest zasób ornamentów (i ich układów) zdobiących 
naczynia. Zdecydowanie dominują dookolne żłobki po-
krywające górną część naczynia. W podobnych ukła-
dach, ale znacznie rzadziej, występowała linia ryta. Żłob-
kom i rytym liniom najczęściej towarzyszyła ryta linia 
falista, zwykle 3-4 krotna. W kilku przypadkach linie ryte 
oddzielone są od siebie plastycznymi listwami. Występu-
je również ornament wykonany przy pomocy radełka. 
Omówiony materiał ceramiczny reprezentuje zaawan-
sowaną technikę formowania naczyń na kole, jednak 
masa ceramiczna była przygotowana mało starannie 
i charakteryzuje się znaczną ilością grubszej domieszki. 
Zdobienie naczyń nawiązuje, jak się wydaje, do tradycji 
garncarstwa z terenów Mazowsza, zwłaszcza w przypad-
ku zastosowania strefowego, pasmowego zdobienia na-
czyń. Znacznie bliższe analogie odnaleźć można jednak 
na licznych stanowiskach z terenu ziemi chełmińskiej42. 

W czasie badań wykopaliskowych przeprowadzonych 
na osadzie odnaleziono łącznie 170 przedmiotów zabyt-
kowych. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 151 fragmen-
tów naczyń glinianych (analogicznych do pochodzących 
z grodziska), 10 destruktów kości zwierzęcych, 8 bryłek 
polepy i kawałek żużla szklanego. Cztery fragmenty na-
czyń prezentują cechy charakterystyczne dla garncar-
stwa z początkowych faz okresu halsztackiego. 
Chronologia: Na podstawie analizy fragmentów naczyń 
ceramicznych okres zasiedlenia grodziska określić można 
na XII do początków XIII wieku. Towarzysząca osada ulo-
kowana była na miejscu okupowanym wcześniej w po-
czątkowych fazach okresu halsztackiego.
Zbiory: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Archiwum: sprawozdanie z badań w archiwum WUOZ 
w Olsztynie.

Bibliograia: Marciniak-Kajzer 1998; Hofmann i Mackie-
wicz 2004.

42 Podobny materiał ceramiczny pochodzi z badań na stanowiskach: 
Osiek Rypiński, Osieczek, gm. Książki, Jedwabno, gm. Lubicz, 
a także innych omawianych w następujących pracach: Chudziak 
1991; Chudziakowa (red.) 1994; Grążawski 1996; Poliński 1996.
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Anna Marciniak-Kajzer

Which relics are hidden in Medieval “strongholds”. Relecions ater researches 
in the Warmia-Masurian Province and not only

Summary

The term “stronghold” in Polish has got a variety of meanings. 
In the same way there are deined the objects coming both from 
the La Tene period, and from historical imes – huge, surrounded 
with ramparts Early Medieval stronghold, as well as objects of 
moté type, and lat sites surrounded with a water impediment, 
which are the remains of early modern grange setlements. Sum-
ming up, the term “stronghold” is dedicated to objects which 
have been constructed through several tens of centuries. 

Recently there has been a discussion going on on the so-
cio-economic role of stronghold of tribe period. More and 
more oten other than protecive-housing funcions of these 
objects are considered – for instance symbolic ones. Referring 
to late Medieval and early modern imes sites they are rais-
ing the quesion of narrowing of the researches to the very 

earthworks of the stronghold only, without penetration in 
their direct neighborhood, where the whole economic facil-
ity should be examined. The relaively low precise daing of 
the discussed sites, especially of those examined in the 20th 
century, also consitutes a big problem.

In the further part of the aricle the author discusses the 
results of her examinaions on three “stronghold”. In Narzym 
– where in the 2nd half of the 14th century a stone-bricked 
tower covered with an earth mound was constructed, and lat-
er on the turn of the 15th and the 16th century a quadrilateral 
castle with two lank towers was erected – a setlement com-
pletely anachronic at those imes. Next “stronghold” at Leszcz 
is located on a promontory surrounded by lake waters. The 
remains of a stronghold of the 2nd half of the 9th century and 



a (huning) manor of the 15th century were discovered there. 
Another “stronghold” at Notyst Wielki – is a much destroyed 
heap which may be dated on the half of the 17th century ear-
liest. Unfortunately, there are no cultural layer or any other 
premises which would allow us to deine its funcion.  

Despite the signiicant number of examined Medieval and 
early modern “stronghold”, the state of our knowledge of 

structures whose remains they hide, is unsaisfactory. It can 
be improved only through interdisciplinary examinaions us-
ing both historical disciplines, and natural science. It is also 
very important to broaden the area subject to archaeological 
penetraions, so beside the very earthwork of the stronghold, 
its closest surrounding, potenially hiding accompanying con-
strucions, should be examined. 
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