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Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Poga-
nowie na stanowisku nr IV (gm. Kętrzyn, woj. warmiń-
sko-mazurskie, AZP 19-70, nr 13) odkryty został jesienią 
2004 roku. Weryikację terenową stanowiska przepro-
wadzili zimą i wiosną 2005 roku Izabela Mellin-Wyczół-
kowska i Mariusz Wyczółkowski z Muzeum w Kętrzynie. 
Zgłoszony przez przypadkowych odkrywców „kurhan” 
okazał się być kamienno-ziemnym nasypem wieży, za-
mykającej dostęp na majdan grodziska. Odnalezienie 
nieznanego dotychczas grodziska i związanego z nim 
kompleksu osadniczego zapoczątkowało akcję „arche-
ologii leśnej”, która prowadzona jest przez pracowni-
ków Muzeum w Kętrzynie do chwili obecnej. W wyniku 
tej akcji odkryto m.in. dwa cmentarzyska kurhanowe 

w Poganowie (st. VIII, AZP 19-70, nr 18) i Marszałkach 
(st. III, AZP 13-71,nr 25)1, dwa grodziska w Osewie (st. VI, 
AZP 18-71, nr 47) i Stryjewie (st. XVI, AZP 20-66, nr 5), 
średniowieczne wały podłużne2 oraz liczne stanowiska 

płaskie, bez własnej formy terenowej3.

Położenie
W skład kompleksu osadniczego Poganowo, st. IV wcho-
dzi grodzisko, osada i miejsce kultu. Teren, na którym 
znajduje się stanowisko ukształtowany został w czasie 
trzech głównych faz zlodowacenia Wisły i nosi cechy 
charakterystyczne dla krajobrazu młodoglacjalnego. 
Stanowisko położone jest w pasie wzgórz strefy mar-
ginalnej VID będących pozostałością moren z recesji VI 
fazy zlodowacenia. Bezpośrednio na północ od grodziska 
znajdują się utwory charakterystyczne dla krajobrazu 
ukształtowanego przez morenę denną lodowca. Naj-
bardziej widoczną cechą krajobrazu są liczne zagłębienia 
terenu z pozostałościami dawnych zbiorników wodnych 
o różnym stopniu eutroizacji4.

Według dokumentu z 1326 roku, dotyczącego podzia-
łu Barcji między trzy komturstwa, w tej okolicy znajdo-
wał się las graniczny między Barcją a Galindią5. Od końca 

1 Wyczółkowski 2011a: 13 ryc. 10, 15 ryc. 12.
2 Wyczółkowski 2011a: 10-12 ryc. 8, 9; 2011b: 144-150, ryc. 5, 6, 7, 8.
3 Wyczółkowski 2011a: 16-17.
4 Kondracki 1972: 210-211 ryc. 69.
5 CDWarm 1, nr. 230; Weber 1876: 225.

XIV wieku część lasu należała do miasta Kętrzyn (Rasten-
burger Stadtwald)6. Można zatem z dużym prawdopodo-
bieństwem zakładać, że obszar kompleksu osadniczego 
w Poganowie nie ulegał w późniejszym okresie poważ-
niejszym przekształceniom antropogenicznym i prezen-
tuje stan, w jakim został opuszczony prawdopodobnie 
w XII-XIII wieku. Jedyne dotychczas stwierdzone prze-
kształcenia antropogeniczne można wiązać wyłącznie ze 
specyiczną formą gospodarki łowieckiej – rozkopywa-
niem nor zwierząt drapieżnych (zob. ryc. 8). W związku 
z gospodarczym wykorzystaniem lasu w okolicy lokowa-
ne były wsie związane przede wszystkim z gospodarką 
leśną. Były to nieistniejąca już wieś Poganowo (Groß 
Bürgersdorf) i majątek Zalesie (Hinzenhof). W XIX wie-
ku założono w pobliżu kolejny majątek – nieistniejące 
obecnie Poganówko (Klein Bürgersdorf). Inne wsie zlo-
kalizowane były na obrzeżach kompleksu leśnego. Pod 
koniec XIX wieku w pobliżu grodziska wybudowano to-
rowisko kolejki wąskotorowej z Kętrzyna do Mrągowa 
(Rastenburg-Sensburg Kleinbahn otwarta w 1898 roku), 
a na początku lat 30. XX wieku wybrukowano przebie-
gającą w pobliżu leśną drogę, która na cześć byłego 
kętrzyńskiego burmistrza Wilhelma Piepera nazwana 
została Pieper Weg. Z tymi inwestycjami związane są 
prawdopodobnie ślady rozłupywania głazów narzuto-
wych u podnóża grodziska od strony południowej. Mimo 
prowadzonych w okolicy intensywnych prac budowla-
nych grodzisko pozostało nieodkryte aż do początku XXI 
wieku.

Opis obiektu
Grodzisko położone jest na cyplowatym wzgórzu od pół-
nocy przylegającym do doliny ze strumieniem (ryc. 1). 
Od zachodu, u nasady cypla znajduje się nasyp, na któ-
rym prawdopodobnie usytuowana była wieża zamykają-
ca dostęp na majdan grodziska (ryc. 2). Od południa, do 
zachodniej części grodziska przylega niewielkie plateau. 

W tym miejscu rekonstruowany jest wjazd na majdan 

grodziska. W zachodniej części grodziska, na krawędzi 
stoków północnego i południowego widoczne są niewy-
sokie pozostałości wałów. Wał od strony północnej zo-

6 Beckherrn 1885: 9 nr 15, 10 nr 21, 12 nr 31, 19 nr 55, 20 nr 60.
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stał zidentyikowany dopiero na Numerycznym Modelu 
Terenu (ryc. 2). W wyniku przekształceń zwiększono na-
turalną stromiznę stoków wzgórza, od strony południo-
wej i wschodniej na stokach wyraźnie widoczne są uło-
żone kamienie, których zadaniem było prawdopodobnie 
ustabilizowanie nasypów i zabezpieczenie stoków przed 
erozją.

Przy północno-zachodnim skraju wzgórza, na którym 
zlokalizowane jest grodzisko, znajduje się osada z miej-
scem, gdzie sprawowane były obrzędy kultowe. Ta część 
kompleksu osadniczego od strony zachodniej, wschod-
niej i od północy wyraźnie oddzielona jest od pozostałe-
go terenu strumieniem i jego rozlewiskami. 

Z grodziskiem Poganowo, st. IV związana jest rozległa 
osada wczesnośredniowieczna Poganowo, st. VII (AZP 
19-70, nr 17) położona na północ od grodziska, wzdłuż 
północnego brzegu strumienia. Z funkcjonowaniem 
wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego 
mogą być związane gródki Poganowo, st. V (AZP 19-70, 
nr 15) i Poganowo, st. VI (AZP 19-70, nr 14)7. Wszystkie 

te stanowiska nie były dotychczas znane (ryc. 3). 

Historia badań
W czasie pierwszej weryfikacji terenowej stanowiska 
stwierdzono duże zniszczenia warstwy kulturowej (do 
głębokości nawet 40 cm od powierzchni gruntu) zwią-
zane z żerowaniem dzików w okresie jesienno-zimowym. 
Na powierzchni stanowiska widoczne były liczne kości 
zwierzęce i fragmenty ceramiki. W miejscu największych 
zniszczeń przeprowadzono w 2005 roku ratownicze ba-
dania wykopaliskowe. W czasie badań, w niewielkim 
wykopie o powierzchni 3 m2 odsłonięto skupisko kości 
zwierzęcych i zagłębione w gruncie palenisko wyłożone 
brukiem (obiekt 1) (ryc. 4-5). W czasie kolejnych dwóch 
sezonów badań (2006 i 2007) rozpoznano wstępnie 
strukturę przestrzenną kompleksu osadniczego i jego 
chronologię. Na grodzisku odkryto obiekty osadnicze 
ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich z wcze-
snej epoki żelaza związane z pierwszą fazą zasiedlenia 
wzgórza oraz jamy datowane na schyłek okresu wędró-
wek ludów. Na północ od grodziska odsłonięto wcze-
snośredniowieczny obiekt mieszkalny z pozostałościami 
kamiennego paleniska (obiekt 3) (ryc. 6). Jeszcze dalej 
na północ odsłonięto pozostałości jedynego znanego 
wczesnośredniowiecznego miejsca kultu Prusów ze śla-
dami oiar ze zwierząt. Znaleziono tam także antropo-
moriczną rzeźbę kamienną, pierwszą z terenu Prus ze 
znanym i przebadanym kontekstem archeologicznym 
(ryc. 4 i 7). Funkcjonowanie miejsca kultu na podsta-
wie analizy ceramiki wydatowano na okres od końca X 
do początku XII wieku. Dzięki doinansowaniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 i 2008 roku 
przeprowadzono konserwację kamiennej rzeźby antro-
pomoricznej oraz wykonano analizy archeozoologiczne 
kości zwierzęcych odkrytych w czasie pierwszych trzech 

7 Wcześniej określone jako Wólka, st. IX.

sezonów badań8. Analizy archeozoologiczne przeprowa-
dzone przez prof. Daniela Makowieckiego z Instytutu Ar-
cheologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
potwierdziły wyjątkowy charakter stanowiska. Prawie 
90% oznaczonych kości stanowiły kości koni. Należały 
one co najmniej do 40 osobników. Charakterystyczną 
cechą materiałów kostnych z miejsca kultu w Poganowie 
jest brak jakichkolwiek śladów związanych z procesem 
uboju i podziału tuszy zwierząt ofiarnych oraz specy-
iczny skład depozytów kości, który świadczy o zakopy-
waniu skóry zwierzęcia oiarnego z dolnymi częściami 
kości kończyn i czaszką. Ten ryt oiarny znany jest z wielu 
znalezisk archeologicznych, ze źródeł pisanych historycz-
nych i przekazów etnograicznych9.

W 2011 roku, dzięki doinansowaniu Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego wykonano laserowy skan 
lotniczy lasu, na terenie którego położone jest grodzisko 
w Poganowie, oraz przeprowadzono weryikacyjne ba-
dania powierzchniowe10. Odkryto wówczas szereg stano-
wisk, z których część stanowić mogła zaplecze osadnicze 
grodziska w kolejnych okresach jego użytkowania11. Ten 
pierwszy etap badań podsumowany został kolejnymi pu-
blikacjami dotyczącymi akcji „archeologii leśnej”12 oraz 

analizy znalezisk z miejsca kultu na tle porównawczym13. 

Zabytki z dotychczasowych badań znajdują się w zbio-
rach Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

W 2009 roku, dzięki współpracy z Instytutem Bio-
logii Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęto badania 
paleoekologiczne kompleksu osadniczego w Poganowie 
realizowane przez mgr Martę Szal pod kierunkiem prof. 
Mirosławy Kupryjanowicz. Wykonano cztery odwierty 
w jeziorno-bagiennych osadach zalegających w nie-
wielkich wytopiskowych zagłębieniach zlokalizowanych 
w pobliżu grodziska w Poganowie oraz dwa odwierty 
w osadach dennych jeziora Ruskowiejskiego i jeziora 

Salęt Mały.
Od końca 2011 roku w Muzeum im. Wojciecha Kę-

trzyńskiego w Kętrzynie realizowany jest program 
badawczy Krajobraz wczesnośredniowiecznego osad-
nictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poga-
nowie, stan. IV, inansowany przez Narodowe Centrum 
Nauki (decyzja nr DEC-2011/01/B/HS3/04167). Celem 
programu jest rozpoznanie i zbadanie przyrodniczych 
uwarunkowań osadnictwa oraz zmian zachodzących 
w środowisku związanych z osadnictwem na ziemiach 

8 Projekt Wczesnośredniowieczne miejsce kultu w Poganowie, stan. 
IV, gm. Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie) – opracowania i anali-
zy (geodezja, archeozoologia, petrograia) (Programy Operacyjne 
MKiDN, Program „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 4 „Ochrona 
zabytków archeologicznych”, umowa nr 14533/FPK/KOBIDZ).

9 Wyczółkowski 2009: 622-623; Wyczółkowski i Makowiecki 2009: 
300.

10 Projekt Nowe metody weryikacyjnych badań AZP obszarów le-

śnych (Programy Operacyjne MKiDN, Program Dziedzictwo Kultu-
rowe, priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”, umowa nr 
01558/11/FPK/NID).

11 Wyczółkowski 2011a: 14-17.
12 Wyczółkowski 2011.
13 Wyczółkowski 2009; Wyczółkowski i Makowiecki 2009.
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zamieszkałych we wczesnym średniowieczu przez Pru-
sów. Interdyscyplinarne badania krajobrazu archeolo-
gicznego prowadzone są na terenie kompleksu osadni-
czego w Poganowie, stanowisko IV. Program przewiduje 
przeprowadzenie wykopaliskowych badań archeologicz-
nych oraz badań geomorfologiczno-sedymentologicz-
nych, paleobotanicznych i archeozoologicznych.

Efektem przeprowadzonych badań archeologicznych 
będzie odtworzenie relacji między człowiekiem a środo-
wiskiem przyrodniczym, rozpoznanie strategii adapta-
cyjnych społeczności, dostępnych im zasobów środowi-
skowych i technologii ich wykorzystania. Efektem badań 
środowiskowych będzie rekonstrukcja środowiska przy-
rodniczego w mikroregionie, charakterystyka czynników 
(warunków) środowiskowych, w których funkcjonowało 
osadnictwo oraz form i natężenia antropopresji, powo-
dującej przeobrażenia środowiska. Efektem końcowym 
będzie model środowiskowych uwarunkowań osadnic-
twa wczesnośredniowiecznych Prusów i rekonstrukcja 
krajobrazu archeologicznego wraz ze zmianami związa-
nymi z procesami osadniczymi zachodzącymi w środowi-
sku związanymi z działalnością człowieka. 

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Po-
ganowie leży w sąsiedztwie mikroregionu osadniczego 
zlokalizowanego wokół jeziora Salęt. W obrębie tego 
mikroregionu, na podstawie wieloletnich badań tere-
nowych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, stwierdzono funkcjonowanie 
osadnictwa od schyłku epoki brązu poprzez wczesną 
epokę żelaza, okres rzymski i wędrówek ludów aż po 
okres wczesnego średniowiecza14. Ze względu na za-
awansowany stan badań mikroregionu można założyć, 
że obserwacje dokonane w czasie analiz paleoekologicz-
nych stanowiska w Poganowie będzie można powiązać 
z konkretnymi faktami osadniczymi w leżącym niedaleko 
od niego mikroregionie osadniczym wokół jeziora Salęt. 

14 Zob. Wróblewski, Nowakiewicz i Bogucki 2003; Nowakiewicz 
2006; Szymański 2005; Nowakiewicz 2008.

Służyć temu będzie również porównanie danych palino-
logicznych z rejonu Poganowa z wynikami analizy pyłko-
wej osadów pobranych z jezior Salęt Wielki, Salęt Mały 
i leżącego obok jeziora Ruskowiejskiego. 

Badania osadów jeziora Salęt Mały i jeziora Rusko-
wiejskiego wykonywane są w ramach odrębnego pro-
jektu badawczego kierowanego przez mgr Martę Szal 
pt. Naturalne i antropogeniczne zmiany środowiska przy-
rodniczego rejonu jeziora Salęt (Pojezierze Mrągowskie) 

Ryc. 1. Widok kompleksu osadniczego Poganowo, st. IV z gro-

dziskiem od północy, na podstawie Numerycznego Mo-

delu Terenu (oprac. M. Wyczółkowski)

Fig. 1. The view of Poganowo settlement complex with a 

stronghold, site IV, from the north, on the basis of digital 

terrain model (elaborated by M. Wyczółkowski)

Ryc. 2. Kompleks osadniczy Poganowo, st. IV na Numerycznym 

Modelu Terenu, widok od północnego-zachodu (oprac. 

M. Wyczółkowski)

Fig. 2. Poganowo settlement complex, site IV, on digital terrain 

model, view from the north-west (elaborated by M. Wy-

czółkowski) 

Ryc. 3. Sytuacja osadnicza w najbliższym otoczeniu kompleksu 

osadniczego Poganowo, st. IV na Numerycznym Modelu 

Terenu (oprac. M. Wyczółkowski)

Fig. 3. Settlement situation in the nearest surrounding of Po-

ganowo settlement complex, site IV, on digital terrain 

model (elaborated by M. Wyczółkowski)
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w środkowym i młodszym holocenie, finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki (nr NN 304 280 540). 
Głównym celem tego projektu jest rekonstrukcja zmian 
roślinności i środowiska przyrodniczego rejonu Salętu 
w skali regionalnej, a także określenie roli, jaką w tych 
przekształceniach odgrywały zmiany formy i natężenia 
antropopresji oraz zmiany naturalnych czynników śro-
dowiskowych, takich jak klimat i warunki hydrologiczne.

Wyniki badań palinologicznych osadów z jezior, dając 
obraz zmian środowiska przyrodniczego w skali regionu, 
będą stanowiły tło niezbędne dla interpretacji lokalnych 
zapisów paleoekologicznych z kilku małych śródleśnych 
zbiorników, zlokalizowanych bezpośrednio przy kom-
pleksie osadniczym w Poganowie.

Badania w sezonie 2012
W 2012 roku pobrano do analizy geomorfologiczno-
-sedymentologicznej oraz palinologicznej osady denne 
z jeziora Salęt Wielki (użyto sondy Więckowskiego) oraz 
osady z kilku kolejnych obniżeń wytopiskowych w pobli-
żu grodziska w Poganowie (użyto świdra torfowego typu 
Instorf). Wykonano także 21 sond ręcznych (próbnikiem 
żłobkowym) w celu pobrania prób do analiz geomorfolo-
giczno-sedymentologicznych. Na grodzisku założono trzy 
wykopy archeologiczne. Miały one na celu rozpoznanie 
zakresu i chronologii antropogenicznych przekształceń 
wzgórza. W związku z tym, że prace terenowe zakoń-
czyły się zaledwie miesiąc przed napisaniem niniejszego 
artykułu, zaprezentowane poniżej wnioski dotyczące ba-
dań archeologicznych i geomorfologicznych mają cha-

Ryc. 4. Plan warstwicowy kompleksu osadniczego Poganowo, st. IV z zaznaczeniem rozplanowania wykopów badawczych: A, B – miej-

sca odkrycia kamiennych rzeźb antropomoricznych (oprac. M. Wyczółkowski na podstawie planów warstwicowych J. Błaszczyka 

i J. Miałduna)

Fig. 4. Contour-line plan of Poganowo settlement complex, site IV, with location of trenches marked: A, B – the positions of discovery 

of stone anthropomorphic sculptures (elaborated by M. Wyczółkowski on the basis of contour-line plans by J. Błaszczyk and J. 

Miałdun)



Kompleks osadniczy w Poganowie, pow. kętrzyński

69Grodziska Warmii i Mazur • 1

rakter roboczy i będą weryikowane w czasie dalszych 
prac nad opracowaniem materiałów.

W wykopach usytuowanych na majdanie grodziska 
odsłonięto obiekty i nawarstwienia datowane na wcze-
sną epokę żelaza i schyłek epoki wędrówek ludów. Po-
twierdziły się dotychczasowe obserwacje dotyczące 
nieobecności na grodzisku ceramiki wczesnośrednio-
wiecznej, która jest masowym materiałem na leżącym 
u podnóża grodziska miejscu kultu. 

W wykopie XII, usytuowanym w pobliżu krawędzi 
grodziska, zaobserwowano nagromadzenie obiektów 
osadniczych kultury kurhanów zachodniobałtyjskich 
z wczesnej epoki żelaza. Oprócz obiektów o nieokre-
ślonej funkcji związanych z osadnictwem z tego okresu, 
odsłonięto tam dwa paleniska (obiekty 30 i 31). Obiekt 
31 był użytkowany przez dłuższy czas, w jego spągu zna-
leziono duże fragmenty ceramiki (ryc. 8). Z właściwym 
paleniskiem związana była płytsza jama wyłożona du-
żymi fragmentami ceramiki z naczynia kulistodennego, 

przylegająca do paleniska od strony wschodniej. Odsło-
nięto tam także niewielką jamkę interpretowaną jako 
depozyt wotywny (obiekt 34). W jej wypełnisku znale-
ziono fragment dna naczynia kulistodennego, przęślik 
i miniaturowe naczynko kulistodenne (ryc. 9). Duży, 
regularny zarys warstwy kulturowej zaobserwowany 

na tym wykopie interpretowany jest wstępnie jako ślad 
po obiekcie mieszkalnym z wczesnej epoki żelaza, który 
jest kontynuacją obiektu 5 odsłoniętego w 2006 roku na 
sąsiednim wykopie.

W zachodniej części wykopu XIV, zlokalizowanego na 
majdanie grodziska, odsłonięto relikty piaszczystego na-
sypu usytuowanego ponad jamą osadniczą z wczesnej 
epoki żelaza. Wokół nasypu zaobserwowano ciemną 
warstwę kulturową, która wypełniła płytkie zagłębienie, 
być może pozostałość płytkiego rowu u podstawy nasy-
pu. We wschodniej części wykopu odsłonięto pozosta-
łości bruku kamiennego, w który wkopane były płytkie 
jamy (ryc. 10). Zastanawiająca jest duża ilość znajdowa-

Ryc. 5. Poganowo, st. IV, miejsce kultu. Palenisko (obiekt 1): 1 – przekrój przez wypełnisko obiektu (rys. M. Wyczółkowski); 2 – wybrane 

fragmenty ceramiki z wypełniska obiektu (rys. I. Mellin-Wyczółkowska); 3 – szpila zapinki podkowiastej ze spągu obiektu, brąz (fot. 

M. Wyczółkowski)

Fig. 5. Poganowo, site IV, place of cult. Fireplace (feature 1): 1 – section through the ill of the feature (drawing by M. Wyczółkowski); 2 – 

selected pottery fragments from the ill of the feature (drawing by I. Mellin-Wyczółkowska); 3 – pin of a horseshoe brooch from 

the thill of the feature’s ill, bronze (photo M. Wyczółkowski) 
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Ryc. 6. Poganowo, st. IV, osada. Relikty obiektu mieszkalnego (obiekt 3). Relikty pieca z obiektu 3: 1 – widok ogólny, 2 – przekrój (fot. M. Wy-

czółkowski); 3 – rekonstrukcja naczynia z wypełniska obiektu (rys. T. Gajlewski)

Fig. 6. Poganowo, site IV, the settlement. The relics of a dwelling (feature 3). The relics of a stove from feature 3: 1 – general view; 2 – section 

(photo M. Wyczółkowski); 3 – reconstruction of a pot from the feature’s ill (drawing by T. Gajlewski) 

Ryc. 7. Poganowo, st. IV, miejsce kultu: 1 – południowa część obiektu 19 w czasie eksploracji, A – antropomoriczna rzeźba kamienna (fot. 

M. Wyczółkowski); 2 – antropomoriczna rzeźba kamienna w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie (fot. R. Zakrzewski)

Fig. 7. Poganowo, site IV, place of cult: 1 – the southern part of feature 19 during exploration, A – stone anthropomorphic sculpture (photo 

M. Wyczółkowski); 2 – stone anthropomorphic sculpture at the Wojciech Kętrzyński Museum in Kętrzyn (photo R. Zakrzewski)
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nego na poziomie bruku limonitu, który czasem 
tworzył prostokątne skupiska. Na grodzisku nie 
znaleziono dotychczas żadnych śladów związa-
nych z wytopem żelaza z rud darniowych. Ślady 
wytopu żelaza w postaci żużli żelaznych z pry-
mitywnego piecowiska znaleziono w czasie ba-
dań powierzchniowych przy dużym wytopisko-
wym obniżeniu na północ od grodziska15. Jedna 
z hipotez wyjaśniających obecność na grodzi-
sku limonitu zakłada, że być może przyniesiony 
został on wraz z prostopadłościennymi bryła-
mi torfu lub darni, które mogły być związane 
z istnieniem jakiejś budowli. Istnienie takiej 
budowli sugeruje układ kamieni, które mogą 
być pozostałością podwaliny budowli. W wy-
kopie tym odsłonięto także dwa większych 
rozmiarów kamienie noszące ślady intencjo-
nalnej obróbki (ryc. 11). Odsłonięte przy nich 
miejsce posadowienia większego kamienia oraz 
wyraźne ślady obróbki górnej parii większego 
kamienia, pozwoliły na zrekonstruowanie in 
situ pierwotnego ustawienia obydwu kamieni. 
Większy kamień pierwotnie ustawiony był na 
podstawie wykonanej z czterech mniejszych 
kamieni, pośrodku których znajdowało się 
zagłębienie. Dopasowane ono było do nieregularnego 
kształtu węższej części dużego kamienia. Po ustawieniu 
kamienia w pionie, w jego górnej części widoczne jest 
zagłębienie. Umożliwia ono stabilne osadzenie mniej-
szego kamienia, na którym widoczne są zarysy twarzy. 
Całość po zestawieniu sprawia wrażenie monolitycznej 
rzeźby antropomoricznej (ryc. 12). 

15 Poganowo st. IX, AZP 19-70 nr 20.

Ta niejako dwuelementowa rzeźba antropomoriczna 
nie ma bliższych analogii na terytorium pruskim. Ka-
mienie z antropomoricznymi przedstawieniami głów 
ludzkich znane są z pojedynczych znalezisk z terenu 
dzisiejszej północnej Rosji i z Białorusi16. Zwraca uwagę 
niezwykle oszczędne opracowanie rysów części twarzo-
wej, widoczne szczególnie w okolicy lewego oczodołu 
i podbródka, ograniczające się do podkreślenia natural-

16 Poriridov 1930: 31-32 ryc. 1; Gurevič 1954: 176 ryc. 77. 1.

Ryc. 8. Poganowo, st. IV, grodzisko. Proil paleniska ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich z wczesnej epoki żelaza (obiekt 31) 

w południowym proilu wykopu XII; widoczny nowożytny wkop w norę zwierzęcą (fot. A. Czyżewski, oprac. M. Wyczółkowski)

Fig. 8. Poganowo, site IV, the stronghold. The section of the furnace of West Balt Kurgan Culture people of Early Iron Age (feature 31) in the 

southern proile of trench XII; visible modern pit dug into an animal burrow (photo A. Czyżniewski, elaborated by M. Wyczółkowski)

Ryc. 9. Poganowo, st. IV, grodzisko. Niewielka jama ludności kultury kurha-

nów zachodniobałtyjskich z wczesnej epoki żelaza (obiekt 34), praw-

dopodobnie o charakterze wotywnym (fot. A. Czyżewski)

Fig. 9. Poganowo, site IV, the stronghold. A small pit of West Balt Kurgan Cul-

ture people of Early Iron Age (feature 34), probably of votive character 

(photo A. Czyżniewski)
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nych kształtów kamienia oraz skomponowanie rzeźby 
z dwóch kamieni z tego samego granitu rapakivi. Podob-
nie obrobiona była rzeźba antropomoriczna znaleziona 
w 2007 roku w wykopie IX17 (ryc. 7:2).

Znalezienie na grodzisku rzeźby antropomorficznej 
zmusza do podjęcia dyskusji nad jej ewentualną funk-
cją oraz nad funkcją jaką pełniło grodzisko. Najmłodsza 
ceramika znajdowana na poziomie bruku i w płytkich 
jamach pozwala wydatować jego powstanie na schyłek 
okresu wędrówek ludów. Wstępnie przyjęto, że na ten 
sam okres należałoby datować ustawienie rzeźby an-
tropomoricznej. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, 
że na obecnym etapie badań datowanie na podstawie 
ceramiki może nie być zbyt precyzyjne i stanowi jedynie 

17 Wyczółkowski 2009: 618, 620, ryc. 14.

podstawę do dalszych badań porównawczych. Podobna 
masa ceramiczna i podobna technologia stosowana była 
do wykonania wczesnośredniowiecznych naczyń obta-
czanych, których fragmenty znajdowane były na poło-
żonym w pobliżu grodziska miejscu kultu18. 

18 Wyczółkowski 2009: 612, 614.

Ryc. 10. Poganowo, st. IV, grodzisko. Bruk kamienny na powierzchni wykopu XIV (fot. A. Czyżewski)

Fig. 10. Poganowo, site IV, the stronghold. Stone pavement on the surface of trench XIV (photo A. Czyżniewski)

Ryc. 11. Poganowo, st. IV, grodzisko. Dwa duże kamienie na po-

wierzchni wykopu XIV: A – kamienna podstawa w miej-

scu pierwotnego ustawienia większego kamienia (fot. 

A. Czyżewski)

Fig. 11. Poganowo, site IV, the stronghold. Two big stones on the 

surface of trench XIV: A – stone base in the place of origi-

nal position of a bigger stone (photo A. Czyżniewski)

Ryc. 12. Poganowo, st. IV, grodzisko. Rekonstrukcja ustawienia 

kamiennej rzeźby antropomoricznej in situ (fot. R. Za-

krzewski)

Fig. 12. Poganowo, site IV, the stronghold. The reconstruction 

of the arrangement of the stone anthropomorphic 

sculpture in situ (photo R. Zakrzewski)
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W wykopie XIII, zlokalizowanym 
na krawędzi wzgórza i na stoku, 
odsłonięto nawarstwienia zwią-
zane z kolejnymi etapami rozbu-
dowy konstrukcji wałów (ryc. 13). 
Wstępna analiza zadokumentowa-
nych jednostek stratygraicznych 
pozwoliła na wydzielenie kilku faz 
budowy wałów. W pierwszej fazie 
na krawędzi wzgórza i na stoku 
usypano dwa wały o konstrukcji 
kamienno-ziemnej, o wysokości 
do 0,7 m. Pierwszą fazę użytko-
wania tych wałów zakończył gwał-
towny pożar konstrukcji drewnia-
nych związanych z umocnieniami, 
prawdopodobnie jakiegoś rodzaju 
płotu lub palisady. Świadectwem 
pożaru jest warstwa spalenizny 
odsłonięta na stoku pomiędzy 
obydwoma wałami, nad pier-
wotnym poziomem humusu. 
W kolejnym etapie podwyższono 
prawdopodobnie niższy wał, a na 
warstwie piasku ze żwirem, która 
może być rozsypiskiem wyższego wału, wykształcił się 
humus. W następnej fazie na koronie niższego wału 
ułożony został bruk kamienny, który wykorzystano jako 
podstawę kolejnego wału. Korona nowego wału wzmoc-
niona została ułożonymi na niej kamieniami. Na nowych 
nasypach wykształciła się warstwa podobna do humu-
su, co mogłoby świadczyć o dłuższej przerwie w pracach 
nad umocnieniem stoku. Możliwe jest jednak, że zaob-
serwowana warstwa z węgielkami i materiałem orga-

nicznym to warstwa spływowa, która powstała w krót-
szym czasie. W kolejnym etapie budowy umocnień na 
krawędzi wzgórza, nad konstrukcją wału z pierwszej fazy 
umocnień, nasypany został kolejny wał umocniony du-
żymi kamieniami. Brak wewnętrznych konstrukcji drew-
nianych wałów był przyczyną ich destrukcji w okresie po 
zaprzestaniu użytkowania grodziska. O naturalnych przy-
czynach zniszczenia może świadczyć brak śladów spa-
lenizny w nawarstwieniach rozsypiska obydwu wałów. 

Ryc. 13. Poganowo, st. IV, grodzisko. Proil wschodni wykopu XIII z nawarstwieniami z kolejnych faz budowy umocnień na stoku i na 

krawędzi wzgórza; zaznaczono wały z pierwszej fazy, nory zwierzęce pozostawiono niewypełnione kolorem (oprac. M. Wyczół-

kowski na podstawie rys. D. Wyczółkowskiego i M. Wyczółkowskiego)

Fig. 13. Poganowo, site IV, the stronghold. Eastern proile of trench XIII with the layers of consecutive phases of strengthening construc-

tion on the slope and the edge of the hill; the ramparts of the irst phase are marked, animal burrows are left without colour 

(elaborated by M. Wyczółkowski on the basis of D. Wyczółkowski’s and M. Wyczółkowski’s drawings)

Ryc. 14. Rozplanowanie odwiertów opisanych w artykule na Numerycznym Modelu Terenu

Fig. 14. The positioning of drillings described in the article, on the digital terrain model



Tabela 1 

Głębokość [cm] Osad

Poganowo 1 (PG1)

0,0-5,0 brak osadu

5,0-40,0 torf turzycowy

40,0-50,0 osad mineralny zatoriony

Poganowo 2 (PG2)

0,0-60,0 Humotorf

60,0-152,5 gytia mineralna bezwapienna

152,5-189,0 torf sfagnowo-mszysty

Poganowo 6 (PG6)

0,0-20,0 brak osadu

20,0-30,0 torf turzycowy

30,0-78,0 torf zaroślowy

78,0-90,0 osad mineralny zatoriony
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Z nawarstwień związanych z antropogenicznymi prze-
kształceniami górnych parii stoków wzgórza pobrano 
próby do badań geomorfologicznych i analizy makrosz-
czątków oraz do datowania radiowęglowego. Należy 
przypuszczać, że pomoże to w dokładniejszym wydato-
waniu kolejnych etapów przekształcenia wzgórza.

Obserwacje dotyczące procesów budowy i destruk-
cji kolejnych nasypów kamienno-ziemnych na stokach 
wzgórza znajdują potwierdzenie we wstępnych wy-
nikach analizy geomorfologiczno-sedymentologicz-
nej rdzenia POG 9 pobranego u podnóża wzniesienia, 
na którym zlokalizowane jest grodzisko (ryc. 14-15). 
W obniżeniu od strony północnej grodziska rozpoznano 
zróżnicowaną sedymentację mułów mineralnych (piasz-
czystych, ilastych), namułów organicznych i mineralno-
-organicznych oraz torfów. Wśród serii głównych wy-
stępują tam przewarstwienia z węgielkami lub laminy 
namułów, a lokalnie piasków, wskazujące na dostawę 
materiału w wyniku erozji stoku. Deluwia w dolnej czę-
ści stoku pagórka, na którym zlokalizowane jest grodzi-
sko mają miąższość ograniczoną do 30-50 cm, a deluwia 
występujące u podnóża stoku mają nieco większą miąż-
szość – 50-60 cm, co wskazuje na przewagę procesów 
erozyjnych i dostawę osadów stokowych do zagłębień. 
Analiza palinologiczna próbek z tego rdzenia pomoże 
skorelować kolejne etapy przekształceń wzgórza ze 
zmianami roślinności w najbliższej okolicy.

Wstępne wyniki badań palinologicznych
Materiał i metody

Do analizy pobrano pięć rdzeni osadów, z których po 
wstępnej analizie pyłkowej do systematycznych badań 
palinologicznych wytypowano trzy: Poganowo 1 (PG1), 
Poganowo 2 (PG2) i Poganowo 6 (PG6) (ryc. 14 i 16). Ich 
litologia została opisana przez dr Danutę Drzymulską na 
podstawie analizy składu botanicznego osadów (tabela 1).

Ryc. 15. Wstępna analiza geomorfologiczno-sedymentologiczna nawarstwień z odwiertu POG9 (2012) (fot. i oprac. E. Smolska)

Fig. 15. Preliminary geomorphological-sedimentological analysis of layers identiied in drilling POG9 (2012) (photo and elaborated by 

E. Smolska)



Tabela 2

Lp. Nazwa próby
Numer 

laboratoryjny
Wiek 14C

(BP)
Wiek kalibrowany (BP),

zakres 68%
Wiek kalibrowany (BP),

zakres 95%

1. PG2/90,0 cm GdA-2702 2095±25
2115 (60,0%) 2040

2020 (8,2%) 2009
2140 (95,4%) 1996

2. PG2/116,5 cm GdA-2703 9890±60
11387 (3,3%) 11377

11354 (64.9%) 11226

11602 (5,4%) 11542

11536 (0,4%) 11530

11495 (5,2%) 11429

11413 (84,4%) 11200

3. PG2/170,0 cm GdA-2704 10570±60
12591 (39,5%) 12519

12484 (28,7%) 12426  
12652 (95,4%) 12390
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Wiek stropowej warstwy osadów w profilu Poga-
nowo 2 (PG2) określono metodą ołowiową (210Pb)19, 
a trzech prób głębiej położonych osadów metodą radio-
węglową (14C/AMS)20. Podobnie datowane będą osady 
z pozostałych proili. 

Próby do analizy pyłkowej miały objętość 1 cm3 i po-
brane zostały z rdzeni w odstępach co 2,5 cm. Próby 
macerowano metodą acetolizy Erdtmana21. W każdej 
próbie liczono około 1000 spromorf. Wyniki analizy 
przedstawiono w postaci uproszczonych procentowych 
diagramów pyłkowych, skonstruowanych według sche-
matu zaproponowanego przez Berglunda i Ralską-Jasie-
wiczową22. Kreślenie diagramów pyłkowych wykonano 
przy pomocy programu komputerowego POLPAL23. 

Proil Poganowo 2 (PG2)

Wiek stropowej warstwy osadów z głębokości 15-0 cm 
określono metodą ołowiową (210Pb) na około 150 lat. 
Wiek osadów pochodzących z głębszych warstw oszaco-
wano na podstawie ich datowania radiowęglowego (14C) 
(tabela 2).

Zarówno daty radiowęglowe uzyskane z dolnej czę-
ści proilu PG2 poniżej głębokości 92,5 cm (10570±60 
i 9890±60 lat 14C BP – tabela 2), jak i wyniki analizy pył-
kowej osadów tego odcinka jednoznacznie pokazują, że 
reprezentuje on schyłek ostatniego zlodowacenia i po-
czątek holocenu. Nie będzie on omawiany w tym arty-
kule. Przedstawione tu zostaną jedynie wyniki analizy 
pyłkowej górnej części proilu PG2, z głębokości powy-
żej 90,0 cm. Reprezentuje ona okres ostatnich około 2 
tysięcy lat (data radiowęglowa 2095±25 14C BP, 2140-
1996 kal. BP z głębokości 90 cm – tabela 2). Pomiędzy 
nią a osadami wczesnoholoceńskimi na głębokości 92,5-
90,0 cm występuje hiatus (luka sedymentacyjna) obej-
mująca znaczną część holocenu (okres borealny, atlan-
tycki i subborealny). 

19 Analizę przeprowadzono w Instytucie Nauk Geologicznych PAN 
w Warszawie.

20 Analizę przeprowadzono w Gliwickim Laboratorium Radiowęglo-
wym Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej.

21 Faegri i Iversen 1989.
22 Berglund i Ralska-Jasiewiczowa 1986.
23 Nalepka i Walanus 2003.

Diagram pyłkowy z górnej części proilu PG2 podzie-
lono na poziomy zespołów pyłkowych, grupując spek-
tra pyłkowe o podobnym składzie taksonomicznym 
(ryc. 16). Ze względu na niewielkie rozmiary badanego 
zbiornika zapis pyłkowy zawarty w badanym profilu 
w dużym stopniu obarczony jest pyłkiem pochodzenia 
lokalnego, który dostał się do zbiornika bezpośrednio 
z roślin rosnących tuż przy jego brzegu24. W związku 
z tym wyróżnione jednostki palinostratygraiczne uzna-
no za lokalne poziomy (L PAZ) i podpoziomy (L PASZ) pył-
kowe (ryc. 16; tabela 3).
Proile Poganowo 1 (PG1) i Poganowo 6 (PG6)

Dotychczas analizie pyłkowej poddano zaledwie po kilka 
próbek z każdego z tych proili (ryc. 17). Wyniki wstęp-
nej analizy pyłkowej wskazują, że zapis pyłkowy zawarty 
w tych proilach jest bardzo podobny do zapisu z gór-
nej części proilu Poganowo 2 (PG2). Nie jest natomiast 
w nich reprezentowany wczesny glacjał i początek holo-
cenu, którym odpowiada dolny odcinek proilu PG2 nie 
prezentowany w tym artykule. 

Rekonstrukcja zmian roślinności i  ślady działalności 

człowieka

Na obecnym etapie badań do przeprowadzenia re-
konstrukcji paleoekologicznych wykorzystane zostały 
wyłącznie dane palinologiczne z proilu PG2. Wstępne 
wyniki analizy pyłkowej proili PG1 i PG6 na razie są zbyt 
fragmentaryczne, aby opierać na nich jakiekolwiek wnio-
skowanie. 

PG2-1 Tilia-Corylus-Alnus L PAZ
Początek okresu reprezentowanego przez poziom pył-
kowy PG2-1 został wydatowany metodą radiowęglową 
na 2140-1996 kal. BP (190 kal. BC – 46 AD) (tabela 1), co 
dowodzi, że przypadał on prawdopodobnie na schyłek 
wczesnej epoki żelaza.

Ponad 90-procentowy udział pyłku drzew wskazu-
je, że w krajobrazie wokół stanowiska IV w Poganowie 
dominowały w tym czasie zwarte lasy. Skład spektrów 
pyłkowych dokumentuje ich duże zróżnicowanie sie-
dliskowe. Na żyznych glebach, jakie dominują w re-

24 Zob. Sugita 1993, 1994.



Tabela 3

Symbol i nazwa Głębokość [cm] Opis spektrów pyłkowych

PG2-1
Tilia-Corylus-Alnus

90,0-77,5

Wysoki udział Tilia cordata (14%), Corylus avellana (15%) i Alnus (15%); wartości Pinus sylvestris typ 

około 30-40%; udział Betula alba typ rosnący do 40%; stała obecność Salix, Ulmus, Picea abies 

i Populus (po około 0,5%); sporadyczne występowanie Carpinus betulus i Quercus; udział NAP oko-

ło 8%, w tym Poaceae do 3,5%; regularne występowanie Artemisia, Chenopodiaceae, Apiaceae 

i Filipendula; pojedyncze ziarna pyłku Cerealia typ, Cichorioideae i Brassicaceae. 

Górna granica: wzrost Betula alba typ, spadek Pinus sylvestris typ, Alnus i Tilia cordata.

PG2-2
Betula-NAP

75,0-62,5

Udział Betula alba typ rosnący gwałtownie do 74%; depresje Alnus (około 1,5%), Tilia cordata (około 

1%), Corylus avellana (około 2%) i Pinus sylvestris typ (około 16%); stała obecność Ulmus, Populus 

i Salix; pojedyncze ziarna Carpinus betulus, Fraxinus excelsior i Quercus; wartości NAP nieco wyższe 

niż w poprzednim poziomie (do 10%).

Górna granica: gwałtowny wzrost Pinus sylvestris typ i równie gwałtowny spadek Betula alba typ.

PG2-3
Pinus-Corylus-Tilia-Al-

nus

60,0-40,0

Maksima Pinus sylvestris typ (64%), Corylus avellana (27%) i Tilia cordata (20%); systematyczny 

wzrost Alnus do 30%; kulminacje Ulmus (około 5%) i Populus (około 5%); niski udział Betula alba typ 

(poniżej 10%); stała obecność Picea abies (około 5%); wartości NAP nieco niższe niż w poprzednim 

poziomie – depresja Poaceae, znaczny spadek frekwencji Filipendula. 

PG2-4
Pinus-Alnus-NAP

38,0-32,5

Kulminacja NAP (wierzchołki Poaceae, Artemisia i Cerealia typ) oraz Populus i Quercus; dość wysokie 

wartości Pinus sylvestris typ (około 30%), Alnus (20-30%), Tilia cordata (około 15%) i Corylus avellana 

(około 15%); depresje Betula alba typ i Alnus; początek ciągłej krzywej pyłkowej Carpinus betulus.

Górna granica: spadek NAP, wzrost Pinus sylvestris typ.

PG2-5
Pinus-Carpinus-Alnus

32,5-15,0

Rosnący udział Pinus sylvestris typ; kulminacja Carpinus betulus (do 7%); systematyczny spadek 

Corylus avellana do 5%, Alnus do 15%, Populus poniżej 1% i Betula alba typ poniżej 5%; Tilia cordata 

oscylująca wokół 10%; niski udział Ulmus (około 1%) i Populus (około 1%). 

Górna granica: wzrost Picea abies i NAP. 

PG2-6
Pinus-Picea-NAP

12,5-1,0

Utrzymująca się dominacja Pinus sylvestris typ (35-53% ); wysokie wierzchołki Picea abies (30%); 

spadek Carpinus betulus; dalszy spadek Tilia cordata, Ulmus, Alnus i Corylus avellana; wzrost Betula 

alba typ do 11% i Quercus do 3%; wzrost NAP powyżej 10% – regularne występowanie Poaceae 

(do 3,5%), Apiaceae (do 4%), Chenopodiaceae (do 1%), Cerealia typ (do 2%), Cichorioideae (do 

1,3%), Artemisia (do 1%) i Brassicaceae (do 0,9%). 
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jonie grodziska, występowały gęste wielogatunkowe 
lasy liściaste z dominacją lipy i udziałem wiązu, dębu, 
graba i klonu, a być może także z niewielką domieszką 
świerka. Ich podszyt tworzyła głównie leszczyna. Wiąz 
wraz z wierzbą i topolą formował lasy łęgowe, które zaj-
mowały żyzne i wilgotne siedliska w dolinie strumienia 
opływającego grodzisko. Na obrzeżach tej doliny oraz 
innych okolicznych cieków występowały olsy i bagienne 
brzeziny. Na najuboższych siedliskach dominowały bory 
sosnowe z udziałem brzozy i topoli (przypuszczalnie osiki 
Populus tremula) oraz bory mieszane.

Areał zbiorowisk otwartych był wówczas niewielki. 
Dominowały w nich trawy (Poaceae). W mniejszych 
ilościach występowały gatunki z rodziny astrowatych 
(Asteraceae), cykoriowatych (Cichoriaceae), baldasz-
kowatych (Apiaceae) i jaskrowatych (Ranunculaceae). 
W miejscach wilgotnych istotnymi składnikami tych 
zbiorowisk były gatunki z rodziny turzycowatych (Cy-
peraceae) oraz wiązówka (Filipendula) i irletka (Lychnis 

los-cuculi). 
Zarejestrowana w zapisie pyłkowym obecność przed-

stawicieli zbiorowisk ruderalnych, takich jak bylica (Ar-
temisia) i komosowate (Chenopodiaceae), świadczy 
o występowaniu siedlisk zmienionych przez człowieka. 
Istnienia w okolicy Poganowa niewielkich pól z upra-
wami zbożowymi dowodzą pojedyncze ziarna pyłku 
Cerealia typ. Poziom PG2-1, a przynajmniej jego dolny 

odcinek, wstępnie można korelować z pierwszą fazą 
zasiedlenia grodziska w Poganowie, która na podsta-
wie analizy materiałów ceramicznych datowana jest na 
III fazę kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, przy-
padającą na III-I w przed Chr. W obiekcie 35, wstępnie 
datowanym na ten okres, w czasie tegorocznych badań 
znaleziono pojedynczy ziarniak zboża.

PG2-2 Betula-NAP L PAZ
W okresie reprezentowanym przez poziom pyłkowy 
PG2-2 wyraźny spadek udziału pyłku lipy, olszy i sosny 
dokumentuje znaczne zniszczenie niemal wszystkich ty-
pów lasu występujących w rejonie Poganowa – zarówno 
olsów i mieszanych ciepłolubnych lasów liściastych, jak 
i borów sosnowych. Trudno jest jednoznacznie stwier-
dzić w jaki sposób doszło do tak znacznej deforestracji. 
Brak w osadzie wskaźników pożarów, takich jak mikro-
węgielki drzewne i zarodniki orlicy pospolitej (Pteridium 
aquilinum) wyklucza raczej możliwość stosowania ognia. 
Na odlesionych powierzchniach szybko rozszerzyły swój 
areał zbiorowiska otwarte. Potwierdza to podwyższo-
ny udział pyłku kilku taksonów roślin zielnych (Poaceae, 
Apiaceae, Asteraceae i Filipedula) oraz bardziej regular-
na niż poprzednio obecność wielu innych (np. Cirsium, 
Rosaceae, Cichoriaceae i Caryophyllaceae).

Wycinka lasu prawdopodobnie nie trwała zbyt długo 
(być może była wręcz jednorazowa). Jej zaniechanie spo-
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wodowało, że w procesie naturalnej sukcesji gwałtownie 
rozwinęły się na wylesionych powierzchniach najpierw 
pionierskie zarośla brzozowe, a następnie lasy brzozowe. 
Wskazuje na to znaczny wzrost wartości pyłku brzozy 
(Betula alba typ).

Ze względu na brak datowania radiowęglowego po-
ziomu PG2-2 bardzo trudno jest wypowiadać się na te-
mat jego wieku i korelacji z okresami archeologicznymi. 

Być może odzwierciedla on jakiś odcinek czasowy okre-
su wpływów rzymskich, na który datowane są położone 
w niedalekiej odległości stanowiska osadnicze Pogano-
wo, st. X i XI oraz cmentarzysko w Turwągach – Wólka, 
st. IX25.

PG2-3 Pinus-Corylus-Tilia-Alnus L PAZ
Okres związany z poziomem pyłkowym PG2-3 charak-
teryzował się postępującą wtórną sukcesją lasu na ob-
szarach wylesionych na początku poprzedniego okresu. 
Miejsce pionierskich zbiorowisk brzozowych szybko za-
jęły lasy sosnowe z osiką i zarośla leszczynowe (gwał-
towny spadek pyłku Betula alba typ, maksima pyłku 
Pinus sylvestris typ, Populus i Corylus avellana). Nastę-
powała stopniowa odbudowa olsów (wzrost udziału pył-
ku Alnus), łęgów (wzrost Ulmus) oraz wielogatunkowych 

25 Poganowo, st. X ( AZP 19-70 nr 21), Poganowo, st. XI (AZP 19-70 nr 
22), Wólka, st. IX (AZP 19-69 nr 56); o cmentarzysku w Turwągach 
– zob. Voß 1886.

lasów liściastych (wzrost Tilia cordata, Ulmus, Carpinus 

betulus, Quercus), które na odpowiadających im siedli-
skach zastępowały przejściowo rozwinięte na nich lasy 
sosnowe i zarośla leszczynowe. Obecności człowieka 
w rejonie Poganowa przez cały okres odpowiadający 
poziomowi pyłkowemu PG2-3 dowodzi ciągła niskopro-
centowa krzywa pyłkowa Cerealia typ oraz dość regular-
ne występowanie pyłku wskaźników antropogenicznych. 
Sądząc z zapisu pyłkowego ingerencja człowieka w śro-
dowisko nie była jednak duża.

PG2-4 Pinus-Alnus-NAP L PAZ
Naturalna regeneracja drzewostanów rejonu Poganowa 
została zakłócona na skutek gospodarczej aktywności 
człowieka w okresie reprezentowanym przez poziom 
pyłkowy PG2-4. Zapis pyłkowy wskazuje na niszcze-
nie lipy i leszczyny (znaczny spadek udziału pyłku Tilia 

cordata i Corylus avellana). Na ich siedliskach coraz 
większy areał zajmowała sosna (wzrost wartości pyłku 
Pinus sylvestris typ). W mocno ograniczonym zakresie 
rozwinęły się zbiorowiska otwarte z trawami (łąki i pa-
stwiska) oraz zbiorowiska ruderalne z bylicą (Artemisia). 
Niewielka część wylesionych powierzchni przeznaczona 
została pod uprawę zbóż (pyłek Cerealia typ i Secale 

cereale). Wszystko to wskazuje, że zmiany środowiska 
wywołane przez człowieka nie wiązały się z radykalnymi 
wylesieniami, a jedynie ze zmianą składu gatunkowego 
drzewostanów.

Ryc. 16. Uproszczony procentowy diagram pyłkowy z górnego odcinka proilu Poganowo 2 (wybrane krzywe pyłkowe). Drzewa i krzewy: 

A – siedlisk wilgotnych, B – cienioznośne, C – światłolubne; rośliny zielne i krzewinki: D – leśne, E – łąkowe i taksony o szerokiej am-

plitudzie ekologicznej, F – uprawne oraz chwasty polne i ruderalne. Analiza pyłkowa M. Szal (oprac. M. Szal i M. Kupryjanowicz)

Fig. 16. Simpliied pollen percentage diagram from the upper sector of proile Poganowo 2 (selected pollen curves). Trees and shrubs: A – of 

wet habitats, B – of shadowed habitats, C – photophilous; herbs and shrubs: D – of forest, E – of meadows and taxons of wide ecolo-

gical amplitude, F – cultivated and ield and ruderal weeds. Pollen analysis by M. Szal (elaborated by M. Szal and M. Kupryjanowicz)
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Ryc. 17. Uproszczone procentowe diagramy pyłkowe z proili Poganowo 1 (A) i Poganowo 6 (B). Objaśnienia skrótów jak na ryc. 16. Analiza 

pyłkowa M. Szal (oprac. M. Szal i M. Kupryjanowicz)

Fig. 17. Simpliied pollen percentage diagrams from proiles Poganowo 1 (A) and Poganowo 6 (B). The descriptions for abbreviations as in 

Fig. 16. Pollen analysis by M. Szal (elaborated by M. Szal and M. Kupryjanowicz)
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Nie można wykluczyć, że poziom pyłkowy PG2-4 od-
powiada wczesnośredniowiecznej fazie zasiedlenia gro-
dziska w Poganowie, ale dokładniejsze korelacje będą 
możliwe dopiero po datowaniu osadów tego poziomu.

PG2-5 Pinus-Carpinus-Alnus L PAZ
W okresie związanym z poziomem PG2-5 kontynuowa-
ne były zmiany w zbiorowiskach roślinnych zapocząt-
kowane w poprzednim okresie. Ponadto rozpoczęła się 
ingerencja człowieka w lasach olsowych, których areał 
stopniowo się kurczył (spadek udziału Alnus). W nieda-
lekim sąsiedztwie analizowanego zbiornika obecne były 
zbiorowiska otwarte, w tym też zbiorowiska związane 
z człowiekiem (obecność pyłku Artemisia, Chenopodia-
ceae, Plantago lanceolata), ale ich powierzchnia była 
niewielka.

PG2-6 Pinus-Picea-NAP L PAZ
W najmłodszym stadium rozwoju lasów rejonu Po-
ganowa miała miejsce zdecydowana przebudowa ich 
drzewostanów, wyrażona znacznym, dość gwałtownym 
wzrostem udziału świerka, który od tej chwili stał się – 
obok sosny – drzewem dominującym w tej okolicy. Było 
to najprawdopodobniej wynikiem gospodarki leśnej 
prowadzonej na terenach Prus – począwszy od XVII-
-XVIII wieku prowadzono tu systematyczne nasadzania 
świerka na siedliskach grądowych26. Datowanie metodą 
ołowiową momentu wzrostu krzywej pyłkowej świerka 
w proilu PG2 (około 150 lat kal. BP) wskazuje, że w re-
jonie Poganowa tego typu gospodarkę leśną rozpoczęto 
około 1865 roku.

Rozwój nasadzanego świerka ograniczył areał ty-
powych składników grądów takich jak grab, lipa, wiąz 
i leszczyna (spadek udziału pyłku Carpinus betulus, Tilia 

cordata, Ulmus i Corylus avellana). Świerk mógł też roz-
przestrzeniać się w okolicznych zbiorowiskach w sposób 
naturalny. Sprzyjały temu warunki klimatyczne północ-
no-wschodniej Polski – wysoki udział świerka w drzewo-
stanach wszystkich typów lasu jest cechą typową dla 
tej części kraju27. W taki sposób świerk mógł rozwinąć 
się przede wszystkim w zbiorowiskach olsów, częściowo 
eliminując z nich olszę (spadek pyłku Alnus). Niewyklu-
czone, że proces ten został przyspieszony w wyniku ob-
niżenia poziomu wody spowodowanego pracami melio-
racyjnymi, które w XIX-wiecznych Prusach prowadzono 
na masową skalę. 

Wzrost udziału pyłku roślin zielnych (NAP) dokumen-
tuje przerzedzenie drzewostanów i poszerzenie areału 
zbiorowisk otwartych. Podwyższone frekwencje wielu 
wskaźników antropogenicznych sugerują, że były to 
przede wszystkim zbiorowiska związane z człowiekiem. 
Stosunkowo wysokie wartości procentowe Cerealia typ 
oraz obecność pyłku Secale cereale i chwastów polnych 
(Centaurea, Carduus crispus) dowodzą istnienia w nieda-
lekiej odległości od Poganowa upraw zbożowych, a wy-

26 Żurkowski et al. 2004.
27 Uggla 1965; Środoń 1967.

stępujący w dość dużych ilościach pyłek Brassicaceae 

może obrazować uprawy rzepaku. Pyłek bylicy i komo-
sowatych dokumentuje rozwój zbiorowisk ruderalnych. 

Podwyższone frekwencje pyłku traw i babki lanceto-
watej (Plantago lanceolata) wskazują na obecność łąk 
i pastwisk.

Dokładna analiza i datowanie próbek z osadów z pro-
ili PG0 i PG1 zapewne uzupełnią zaprezentowane powy-
żej wyniki analizy proilu PG2. W połączeniu z wynikami 
analiz karpologicznych makroszczątków z nawarstwień 
odkrytych w czasie badań archeologicznych pozwolą 
na wykonanie rekonstrukcji zmian szaty roślinnej jakie 
zachodziły w najbliższej okolicy grodziska oraz sposobu 
gospodarowania środowiskiem w czasie kolejnych eta-
pów zasiedlenia tego terenu.

Już na obecnym etapie prac można stwierdzić, że re-
alizowane od kilku lat badania palinologiczne osadów 
przyniosły wiele ciekawych ustaleń, które wzbogacają 
dotychczasową wiedzę na temat osadnictwa w pobliżu 
grodziska w Poganowie i w otaczającym go regionie. 
Wstępne wyniki analizy pyłkowej proilu z jeziora Salęt 
Mały i ich korelacja z datowanymi metodą radiowęglo-
wą proilami z jezior Miłkowskiego, Wojnowo i Łazduny 
pozwalają na powiązanie zmian w środowisku zacho-
dzących w całym regionie z przemianami osadniczymi 
zaobserwowanymi w czasie badań archeologicznych. Ko-
lejne wydzielone palinologiczne fazy osadnicze znajdują 
potwierdzenie w materiałach archeologicznych28.

Dane o charakterze regionalnym znajdują potwierdze-
nie w diagramach pyłkowych z osadów z kilku małych 
zagłębień wytopiskowych zlokalizowanych w bezpo-
średnim sąsiedztwie kompleksu osadniczego Poganowo 
stanowisko IV.

Podsumowanie
Rozpoznana dotychczas struktura kompleksu osadni-
czego w Poganowie, a szczególnie odkrycie doskonale 
zachowanego miejsca kultu ze śladami ofiar ze zwie-
rząt i kamienną rzeźbą antropomorficzną pozwalają 
przypuszczać, że stanowisko to mogło pełnić rolę cen-
tralnego ośrodka lokalnej społeczności we wczesnym 
średniowieczu. Można założyć, że kompleks osadniczy 
w Poganowie tworzył – wraz z wydzielonym wcześniej, 
przed odkryciem stanowiska w Poganowie, mikroregio-
nem nad jeziorem Salęt – większą strukturę terytorialną. 
Grodzisko i osady w Poganowie oddalone są od rynny 
jeziora Salęt zaledwie o około 9 km, przy czym odległość 
od niektórych stanowisk wiązanych z nadsalęckim mi-
kroregionem osadniczym wynosi zaledwie 4-5 km. Okre-
ślenie wzajemnych powiązań, wyjaśnienie roli ośrodka 
w Poganowie w ramach ewentualnej większej struktury 
osadniczej stworzy zupełnie nowe możliwości badawcze 
i interpretacyjne. Byłaby to pierwsza tak rozległa i tak 
dobrze rozpoznana struktura osadnicza wyższego rzędu 
o znaczeniu ponadlokalnym z obszaru dawnych Prus.

28 Szal i Kupryjanowicz 2012.
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Prace o podobnym zakresie badań archeologicznych 
i paleoekologicznych, prowadzone równolegle przez 
inne zespoły badawcze na terenie północno-wschodniej 
Polski (dotyczy to przede wszystkim badań na terenie 
Suwalszczyzny prowadzonych przez pracowników Dzia-
łu Bałtów z Państwowego Muzeum Archeologicznego 

i badań dr Macieja Karczewskiego z Uniwersytetu w Bia-
łymstoku realizowanych w ramach dużego projektu ba-
dawczego Uniwersytetu w Reading Ecology of Crusades) 
stwarzają realną perspektywę badań porównawczych 
dotyczących całego południowo-wschodniego pobrze-
ża Bałtyku. 
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A setlement complex at Poganowo, Kętrzyn county, site IV: preliminary results 
of interdisciplinary examinaions

Summary

The Early Medieval setlement complex at Poganowo on 
site IV (Kętrzyn commune, Warmia-Masurian Province, AZP 
19-70/13) was discovered in the autumn of 2004. It consists 
of a stronghold, a setlement, and a cult site.

During the first stage of archaeological research (2005-
2007) on site the area ca 200 sqm. was examined (Fig. 4). The 
remains of an Early Medieval hut with a stone stove (Fig. 6) 
and remains of setlement of Early Iron Age were found. Di-
rectly near the stronghold the contemporaneous cult site has 
been discovered. (Fig. 5), where remains of numerous animal 
sacriices, and a primiive stone anthropomorphic sculpture 
were found (Fig. 7). It was the irst discovery of this kind in 
the area of Medieval Prussia, with examined archaeological 
context. An archaeozoological analysis of animal bones dis-
covered during the excavaions was conducted. Up to 90% 
of the ideniied bones were the bones of horses of circa 60 
specimens. Such a large number of remains of horses is un-
usual both for the Early Medieval sites in the Prussian lands, 
and for the territories of the Slavic setlement. 

In 2009, in cooperation with the Institute of Biology at 
Białystok University, the Palaeoecological examinaions of the 
setlement complex at Poganowo were iniiated. 

Since 2011, the Wojciech Kętrzyński Museum in Kętrzyn, has 
conducted the research program The Landscape of Early Medi-
eval Prussian Setlement. The Ecology of Setlement Complex 
in Poganowo, site IV, inanced by the Naional Science Center 
(decision No. DEC- 2011/01/B/HS3/04167) has been conducted.

In 2012 botom sediments from Lake Salęt Wielki and a few 
peatbogs near the stronghold at Poganowo, were sampled for 
geomorphological-sedimental and palynological analysis (Fig. 14). 
To recognize the anthropogenic stages of the transformaions 
of the hill, three archaeological trenches were excavated in the 
stronghold.

In trench XII, located near the edge of the stronghold, the 
setlement features of West-Balt Kurgan Culture of Early Iron 
Age were discovered. Among others, two furnaces were re-
vealed (features 30 and 31 – Fig. 8), and a small pit interpreted 
as a voive deposit (feature 34 – Fig. 9). In the western part of 
trench XIV, located in the interior of the stronghold, the relics of 
a sand earthwork situated above a setlement pit of Early Iron 
Age, were revealed. Around this earthwork a dark cultural layer 
was observed which illed a shallow depression – possibly the 

remains of a shallow ditch. In the eastern part of this trench the 
remains of a cobblestone pavement and ive shallow pits were 
revealed (Fig. 10). In this trench two stones (rapakivi granite) of 
bigger dimensions were also revealed; they bore marks of of 
intenional dressing (Fig. 11). The discovery of a stone base of 
the bigger stone allowed to reconstruct in situ the original con-
iguraion of the two stones. The whole, ater arranging, looks 
like a monolithic anthropomorphic sculpture (Fig. 4; 12). This 
two-piece anthropomorphic sculpture does not possess any 
closer analogy in the Medieval Prussian territory. The young-
est potery found on the level of the stone pavement and in 
the shallow pits makes it possible to date the pavement to the 
end of the Migraion Period. It was iniially assumed that the 
the anthropomorphic sculpture should be dated to the same 
period. It is necessary to notice that at the present stage of 
research, the daing on the basis of potery cannot be too pre-
cise, and can only consitute a basis for further comparaive 
researches. Trench XIII was located on the edge of the hill and 
on the slope. Strata connected with consecuive stages of the 
development of the rampart construcion were revealed there. 
Preliminary analysis allowed to disinguish a few phases of the 
rampart construcion (Fig. 13). 

Observaions concerning the stages of construcion and 
destrucion of consecuive stone-earth embankments on the 
hill’s slope are conirmed in the preliminary results of geo-
morphological-sedimental analysis of the POG 9 core, taken 
from the botom of the hill on which the stronghold is situated  
(Fig. 15).

During the palynological examinaions of the Poganowo 2 
core, local palynological levels were iniially disinguished (Ta-
ble 3; Fig. 16). The beginning of the irst ideniied pollen level 
(PG2-1) was dated with the radio-carbon method (14C/AMS) on 
2140-1996 cal. BP (190 cal. BC – 46 AD). The level PG2-1, or its 
lower sector at least, can be iniially correlated with the irst 
setlement phase of the Poganowo stronghold. On the basis 
of potery analysis this phase is dated to the 3rd phase of West 
Balt Kurgan Culture (the 3rd-the 1st century BC). A disinct an-
thropogenic impact on the environment is visible in the period 
represented by PG2-2, PG2-4 and PG2-6 pollen levels. 

The daing of the PG2-2 and PG2-4 pollen levels, and their 
correlaion with archaeological periods is diicult due to the 
lack of radiocarbon daing. The PG2-2 level may be possibly 
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correlated with some part of the Period of Roman Inluenc-
es, to which the setlements at Poganowo, site X and XI are 
dated. A contemporary cemetery was found at Turwągi-Wól-
ka village, site IX, is also possible not far from the Poganowo 
setlement complex, site IV. It is also possible that the PG2-4 
pollen level refers to Early Medieval phase of the use of the 
stronghold at Poganowo. The age of uppermost sediment lay-

er of the PG2-6 level was determined with the use of the lead 
method (210Pb) as being approximately 150 years old. 

The results of preliminary pollen analysis of some samples 
from Poganowo 1 (PG1) and Poganowo 6 (PG6) proiles indi-
cate that the pollen record included in these proiles is very 
similar to the record of the upper part of Poganowo 2 (PG2) 
proile (Fig. 17). 
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