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K R O N I K A  N A U K O W A

J E R Z Y  G Ł O S I K

KOMUNIKAT O POSZUKIWANIACH ARCHEOLOGICZNYCH 
W OKOLICACH JEZIORA SNIARDWY W 1968 R.

W okresie od 9 do 21 w rześnia 1968 r. przeprow adziłem  w raz z grupą 
studentów  badania powierzchniowe i w eryfikacyjne na południowych ob
szarach krainy  W ielkich Jezior M azurskich z upow ażnienia K onserw atora 
Zabytków w  Olsztynie.

W następujących miejscowościach zlokalizowane zostały różne stanow iska 
archeologiczne:

1. Leśniczówka „Lipnik”, grom ada W ejsuny, pow. piski, cm entarzysko 
ciałopalne z okresu rzym skiego II/III  wiek, odkryte w  1961 r„ przez leśni
czego Józefa Howorka, na oddziale 14, przy sadzeniu drzewek. Cm entarzysko 
położone jest na niew ielkim  wzniesieniu około 700 m na południe od jeziora 
Sniardw y i na  południowy zachód od wioski Niedźwiedzi Róg.

2. Niedźwiedzie, grom ada Pisz, pow. piski, stan. I — osada z wczesnego 
okresu epoki żelaza, położona na niskim  tarasie  nadzalew owym , przy osu
szonej grobli. Stan. II — osada z wczesnego średniowiecza, w yróżniona na 
w ysokim lewym brzegu Pisy, w  obrębie pola A nny M łynarczyk. Duże sku
pisko ceram iki z X II—X III wieku, w ystąpiło rów nież w  rzece.

3. Ostrów, grom ada Skom ack W ielki, pow. ełcki, stan. I — osada z wcze
snego okresu żelaza, położona na stoku niskiego tarasu , niem al na  poziomie 
bagiennych łąk , na wysokości największego zawężenia jeziora Orzysz. 
S tan. II — osada z wczesnego okresu żelaza (i pozostałości osadnictw a z okre
sów późniejszych), usytuow ana wśród podmokłych łąk, po północnej stronie 
jeziora Orzysz, nisko na skłonie w zniesienia. Pola PGR „O strów ”.

4. Orzysz — okolice, grom ada loco, pow iat piski, stan. I — neolityczne 
obozowisko ludności tzw. ceram iki dołkowo-grzebykowej, wyróżnione na jed 
nej z rozw ianych wydm  piaszczystych pod okolicznym lasem, na odcinku 
pomiędzy jeziorem  Sajno a to ram i kolejowym i prow adzącym i do stacji 
Orzysz.

5. Suchy Róg, grom ada D ąbrówka, pow. piski, stan. I — rozległa osada 
„m ieszana” kulturow o, z przew agą elem entów z wczesnego żelaza, położona 
nisko u podnóża rozległego wzgórza morenowego, na skłonie otoczonym pod
m okłym i łąkam i, nad południowym brzegiem  jeziora Tuchlin. S tan. II — 
osada z wczesnej epoki żelaza, położona na  przeciw nym  skłonie tego wzgórza, 
po tej samej stronie jeziora Tuchlin, co stan. I (około 300 m  ku  wschodowi).

6. Szeroki Ostrów (wyspa na jeziorze Sniardwy), grom ada Szczechy 
Wielkie, pow. piski, stan. I — znajduje się na teren ie  żwirowni, położonej
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przy grobli na wyspie, z miejscowych odkrywek (piasek żwirowaty) pochodzi 
ceram ika z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza.

7. W ygryny, grom ada Ukta, pow. m rągowski, stan. I — skupiska osad
nicze z okresu wczesnego żelaza i późniejsze, na obszarze suchej kępy, nad 
jeziorem o tej samej nazwie, przy cm entarzu obok drogi prowadzącej z W y- 
gryn do szosy U kta — Ruciane-Nida. Pole Józefa Szmigiela z Wygryn.

8. Zdory, grom ada Szczechy W ielkie, pow. piski, stan. I — w ielokultu 
rowe skupisko osadnicze, głównie ceram ika lateńsko-rzym ska, na polu Mi
kołaja Zejdka, około 75 m na lewo od drogi ze Zdorów na Szeroki Ostrów. 
Stan. II — przypuszczalne cm entarzysko „lateńsko-rzym slue”, tzw. „płaszcze 
kam ienne”, stw ierdzone na polu sołtysa, przy drodze prow adzącej ze Zdo
rów na Szeroki Ostrów.

Poza tym  stwierdzono luźne pozostałości osadnictw a starożytnego.
1. Dybowo, grom ada M ikołajki, pow. mrągowski. Na terenie S tacji 

Uprawy Roślin luźne znaleziska ceram iki średniowiecznej.
2. Grzegorze, grom ada Orzysz, pow. piski, na polu S tanisław a Baliszew 

skiego, blisko szkoły, około 120 m od szosy Orzysz — M ikołajki, luźne zna
leziska ceram iki wczesnośredniowiecznej i późniejszej.

3. Jagodno, grom ada Pisz, pow. piski, na polu sołtysa z Jagodnego, nikłe 
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego.

4. Kumielsk, grom ada loco, pow. piski, na okolicznych polach natrafiono 
na luźne skorupy neolityczne ku ltu ry  pucharów  lejkow atych i późniejsze.

5. Nowe Guty, grom ada Orzysz, pow. piski, ślady osadnictw a wczesno
średniowiecznego i nowożytnego.

6. Okartowo, grom ada Orzysz, pow. piski, oryginalny nóż krzem ienny, 
w ykonany na m ałym  wiórze, z precyzyjnie załuskanym i kraw ędziam i 
z miejscowego surow ca tzw. bałtyckiego. Zabytek znaleziony na polu Juliana 
Żydka blisko szkoły, pochodzi z końca środkowej epoki kam iennej (mezolit).

7. Skom ack Wielki, grom ada loco, pow. ełcki, ślady osadnictwa sta ro 
żytnego, głównie wczesnośredniowiecznego, stw ierdzone zostały na zboczu 
wzniesienia opadającego do jeziora Orzysz.

8. Szczechy W ielkie, grom ada loco, pow. piski, pozostałości osadnictwa 
z wczesnej epoki żelaza, jak  też późniejsze łącznie z nowożytnymi, w ystąpiły  
na polu W ładysława Dembowskiego, około 400 m od wsi przy drodze do 
Zdorów.

Następnie przeprowadzono w eryfikacje większych obiektów terenowych, 
np. Ostrów (jak uprzednio) — osada naw odna palow a nad jeziorem  Orzysz 
z wczesnej epoki żelaza (stanowisko znane w  lite ra tu rze  archeologicznej), 
tzw. „grodzisko”, przy zabudowaniach PGR „Ostrów” (ceram ika średniow iecz
na i nowożytna); Skom ack W ielki (jak uprzednio) — duża góra zw ana gro
dziskiem, usytuow ana w  centrum  rozległej wsi (znaleziska średniowieczne); 
Szeroki Ostrów (na jeziorze Sniardwy), regularne prostokątne wzniesienie, 
w północnej p a rtii wyspy (brak znalezisk archeologicznych), przypuszczalnie 
pozostałość po krzyżackim  gródku strażniczym ; Zdory (jak uprzednio), tzw. 
„zamczysko”, położone nad jeziorem  Sniardw y (nie wykazało znalezisk).

Pewne dane o znaleziskach archeologicznych uzyskano od miejscowej 
ludności: Kończewo, grom ada W ejsuny, pow. piski — inform acja E. B i e l a w 
s k i e g o ,  kierow nika szkoły w  W ejsunach, o cm entarzysku szkieletowym 
(wczesnośredniowiecznym?), w pobliskim  lesie; Mojtyny, grom ada loco, pow. 
m rągow ski, dane o cm entarzysku ciałopalnym  „rzym skim ” (bad. prof. 
P e i  z e r  a przed sześćdziesięciu la ty  — publikacja), od starych Mazurów.
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