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(PL. 91–92)

adania archeologiczne w Czaszkowie miały cha-
rakter weryfikacyjno-rozpoznawczy1. Bezpośrednią przy-
czyną ich podjęcia były uzyskane od poszukiwaczy i oko-
licznych mieszkańców informacje o interesujących znale-
ziskach z okolic dawnego jez. Nidajno. W ścisłym związku
z tymi informacjami pozostawał fakt przekazania do
zbiorów mrągowskiego oddziału Muzeum Warmii i Mazur
w olsztynie dwóch fragmentów ozdób srebrnych, zna-
lezionych prawdopodobnie w tym samym rejonie2.

Badania zostały zorganizowane przez Instytut Ar-
cheologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Archeo-
logii i Etnologii PAN w Warszawie, przy wsparciu Mu-
zeum Warmii i Mazur w olsztynie (w tym jego mrągow-
skiego oddziału), a także dzięki ofercie sponsorskiej miasta
Mrągowa i firmy Invest Warmia-Mazury Sp. z o.o. Pracami,
trwającymi od 31.08 do 11.09.2010 kierowali autorzy ni-
niejszego raportu, a w skład ekipy wchodzili studenci IA
UW i poszukiwacze obsługujący wykrywacze metalu3.

Rejon sąsiadujący od zachodu z akwenem dawne-
go jez. Nidajno został w ostatnich kilkudziesięciu latach
w znacznym stopniu przekształcony (Ryc. 1). Najważniej-
szymi skutkami tych działań było osuszenie zachodniej
części jeziora i melioracja górnego odcinka Dajny. W efek-
cie, wody Dajny zostały wprowadzone do kanału wytyczo-
nego częściowo na obszarze dawnego jeziora.

Przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych teren
został przeszukany za pomocą wykrywaczy metalu. Skoncen-
trowano się szczególnie na rozpoznaniu niewielkiego zagłę-
bienia nieopodal kanału, gdzie szybko ujawnione zostały
liczne znaleziska. Były one lokalizowane trójwymiarowo za
pomocą stacji pomiarowej typu total station, co pozwoliło
zarejestrować rejony skupień i wyraźnych koncentracji za-
bytków (Ryc. 2, 3).

Wykopy zostały wytyczone w bezpośrednim są-
siedztwie rowu melioracyjnego, w miejscach koncentracji
znalezisk. Stratygrafia w obydwu wykopach była jednorod-
na: dobrze wyróżnialny humus miał miąższość 15–20 cm
i zalegał na frakcyjnej warstwie intensywnie ciemnej ziemi,
której mineralny i organiczny skład wskazuje, że była ona
pierwotnie dnem jeziora. Warstwa ta została zaburzona:
dostrzegalne były liczne ślady wkopów melioracyjnych,
wykonanych w celu ułożenia drenów odwadniających oko-
liczne łąki.

Gros, spośród ponad setki zabytków, stanowią
zachowane w różnym stanie fragmenty militariów. Są to
głównie elementy grotów włóczni, najczęściej zreduko-
wane do części liści lub tulei, choć zostały też znalezione
okazy kompletne lub w niewielkim stopniu uszkodzone.

B

śWIAToWIT • vIII (XLIX)/B • 2009–2010

1 obszar nie był dotychczas badany w ramach programu AZP,
zatem tło osadnicze rejonu jez. Nidajno pozostaje wciąż nie-
rozpoznane. Najbliższe zarejestrowane stanowiska archeologiczne
znajdują się na terenie Piecek – są to cmentarzyska (lub jedno
większe cmentarzysko) grupy olsztyńskiej z okresu wędrówek
ludów.
2 Jest to niewielki fragment ażurowej klamry, wykonanej ze sreb-
ra, zdobionej dodatkowo techniką niello, i srebrna aplikacja
z motywem realistycznie przedstawionego lwa, którego wizeru-
nek wzmocniony był także kombinacją niello i złocenia.

3 Skład doborowej ekipy był następujący: R. Bieńkowski, I. Dyb-
czynski, M. Dzielińska, F. Fica, M. Jóźwik, M. Król, E. Miśta,
A. Niewęgłowski, I. Niksa, W. Rydzyńska, M. Sałek, P. Sobczak,
K. Stokłosa, J. Szarkowska, M. Szelerski, C. Szmidke, A. Walęga,
K. Wnuk, dr G. Żabiński, K. Żołędziowski (studenci IA UW)
oraz M. Bordzio-Koszutski, K. Graczyk, S. Miłek, K. Talar,
A. Troncik, J. Wielgus i P. Wiśliński (poszukiwacze). Przez kilka
dni w badaniach uczestniczył także dr M. Bogucki (IAE PAN).
Wszystkim uczestnikom badań należą się podziękowania za
wykazany hart ducha.



Zarejestrowano także noże (wśród nich – masywne egzem-
plarze, należące do kategorii tzw. noży bojowych), elemen-
ty pasa, fragmenty ozdób (z reguły noszących ślady prze-
palenia) i liczne przedmioty rozdrobnione w stopniu unie-
możliwiającym ich identyfikację. Do niespodziewanych
odkryć trzeba zaliczyć kilka fragmentów głowni mieczo-
wych (wyróżniających się rozmiarami i innym rodzajem
korozji, świadczącym o odmiennym rodzaju stopu żelaza,
z którego je wykuto). Za wyjątkowe odkrycie należy uznać
także fragmenty nitowanej kolczugi (lub kolczug), wyko-
nanych w technice „4 w 1” (jest to konstrukcja, w której do
jednego kółka dołączane są cztery kolejne). Na szczególną
uwagę zasługują także niektóre, zaskakujące w swej formie,
elementy pasa. Są to dwie srebrne, złocone aplikacje, zdo-
bione zoomorficznymi i geometrycznymi wzorami, należą-
ce do tego samego zestawu co wspomniana wyżej aplikacja
z lwem (por. przyp. 2). Proweniencji tych wysokiej klasy
przedmiotów luksusowych upatrywać należy w kręgu
śródziemnomorskim, zapewne w strefie bizantyńskiej.

Już w trakcie badań pilną koniecznością stało się
zapobieżenie dalszej korozji przedmiotów żelaznych.
Podczas ich konserwacji uzyskano dodatkowe dane na te-
mat technologii wykonania niektórych znalezisk4. Uzyska-
nie tych informacji było możliwe m.in. dzięki zdjęciom rtg
każdego znaleziska, wykonanym przed rozpoczęciem pro-
cesu konserwacji (Ryc. 4).

W niektórych przypadkach możliwe było wykona-
nie analiz paleobotanicznych resztek substancji organicznych
towarzyszących elementom uzbrojenia5. obecność takiej
substancji została zarejestrowana na powierzchni głowni
mieczowych i wewnątrz niektórych tulei grotów włóczni.
Dotychczas uzyskane wyniki wskazują m.in. na używanie
drewna dębowego do wykonania pochew mieczy. obecność
dębiny stwierdzono też w tulejach niektórych grotów
włóczni.

Rozpoczęto także wykonywanie serii analiz składu
chemicznego znalezisk wykonanych z metali kolorowych6.
Wyniki zakończonych badań wskazują, że zawartość krusz-
ców w tych zabytkach była bardzo wysoka (np. 77,04% Ag
i 14, 64% Au w drobnym fragmencie granulowanej srebrnej
i złoconej ozdoby). Parametry te oznaczają, że przedmiot
ten wykonano z kruszcu najczystszego, spośród możliwych

do uzyskania przy ówczesnych możliwościach technolo-
gicznych.

Na obecnym etapie rozpoznania stanowiska mo-
żna sformułować następujące wnioski:
1. Zestaw zabytków wskazuje na intencjonalne umieszcze-

nie (lub umieszczanie) w jednym miejscu zespołów uz-
brojenia (być może wybranych egzemplarzy?) i elemen-
tów pasa (w tym luksusowych);

2. Miejsce znalezienia przedmiotów nie pozostawia wątpli-
wości, że deponowano je w wodach dawnego jez. Nidaj-
no. Kontekst wskazuje więc na tzw. niepodejmowany de-
pozyt, składający się (przede wszystkim) z broni;

3. Analiza chronologiczna możliwa do przeprowadzenia na
obecnym etapie pozwala datować cały zespół na okres
wpływów rzymskich i okres wędrówek ludów;

4. Interpretacja funkcji stanowiska może być obecnie zary-
sowana jedynie wstępnie. Pamiętając o niemal zupełnym
braku bałtyjskich analogii7 dla tego typu stanowisk nale-
ży dopuścić możliwość funkcjonowania w rejonie jezio-
ra takiej strefy sakralnej, w której praktykowano rytuały
uzupełniające wobec ceremonii pogrzebowych, sprawo-
wanych na cmentarzyskach. Liczne analogie ze środowi-
ska germańskiego wskazują natomiast, że badane stano-
wisko należałoby postrzegać jako miejsce ofiarnych depo-
zytów. Interpretacje te nie wykluczają się wzajemnie.

5. Zaprezentowane efekty badań były możliwe do uzyska-
nia tylko dzięki intensywnemu zastosowaniu wykrywa-
czy metali. osiągnięty rezultat jest wynikiem ścisłej współ-
pracy archeologów z poszukiwaczami i stanowi przy-
kład właściwych relacji pomiędzy przedstawicielami tych
środowisk.
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4 Zarejestrowano m.in. wcześniej niedostrzegalną obecność nitów
i otworów na nity w tulejach grotów, brązowych i srebrnych in-
krustacji na fragmentach grotów włóczni, uzyskano obraz sku-
wania różnych warstw żelaza o odmiennym stopniu twardości,
w niektórych przypadkach potwierdzono użycie stali damasceni-
zowanej do wykonania wybranych egzemplarzy broni. Konser-
wacja prowadzona była w Centralnym Laboratorium Archeo-
metrycznym IAE PAN w Warszawie przez pp. W. Kalińskiego,
M. osiadacza i K. Żołędziowskiego.

5 Analizy wykonała p. Maria Michniewicz z Centralnego Labora-
torium Archeometrycznego IAE PAN w Warszawie.
6 Analizy wykonała p. Elżbieta Pawlicka z Centralnego Laborato-
rium Archeometrycznego IAE PAN w Warszawie.
7 Jedynym wyjątkiem może być znalezisko z połowy XIX w. z d.
Wolka-See, Kr. Rastenburg (okolice Wólki, pow. kętrzyński),
jednak kontekst jego odkrycia jest niejasny. Czaszkowo pozostaje
więc jedynym tego typu miejscem, mającym wciąż realny poten-
cjał badawczy.
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he aim of archaeological investigations in
Czaszkowo carried out in September 2010 was to verify
location of two pieces of silver ornaments found near the
River Dajna, in former Lake Nidajno.

During archaeological excavations and metal
detector survey over one hundred objects were found, first
of all iron spear and lance heads, fragments of swords,
knives, fragments of chainmail, bronze melted ornaments

and gilded silver belt fittings. They can be initially dated to
the Late Roman and Migration Periods. Analyses of
destroyed soil and peat layers and the setting of the above
mentioned items indicate that the objects were intentional-
ly deposited in the waters of the former lake. Initially they
can be interpreted as votive weapon deposit or an element
of local burial rites.
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czAszkowo, thE wArmińsko-mAzurskiE voivodEshiP. ExcAvAtions in 2010.
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Ryc. 1. Czaszkowo. Rejon badań: zachodnia część dawnego jez. Nidajno (fot. K. Trela).
Fig. 1. Czaszkowo. The area of examinations: the western part of former Lake Nidajno.

PLANSZA 91

Ryc. 2. Czaszkowo. Planigrafia za-
bytków metalowych na tle lokalizacji
wykopów (oprac. A. Niewęgłowski).
Fig. 2. Czaszkowo. Planigraphy of
metal finds against the background
of the location of trenches.
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PLANSZA 92

Ryc. 4. Czaszkowo. Grot
z zadziorami (fot. M. Dąb-
ski, M. Bogacki, M. osia-
dacz – zdjęcie rtg bez
skali).
Fig. 4. Czaszkowo. Barbed
spearhead (X-ray photo,
not to scale).

Ryc. 3. Czaszkowo. Poszu-
kiwania prowadzone z uży-
ciem wykrywaczy metali
(fot. T. Nowakiewicz).
Fig. 3. Czaszkowo. Metal
detector survey.




