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JęCZNiK (D. JohANNiSThAL), ST. i, WoJ. WARMińSKo-MAZuRSKiE.
BADANiA W RoKu 2010

(PL. 112–113)

adania archeologiczne na stanowisku nr I (AZP
28-65/1) w miejscowości Jęcznik, gm. Szczytno, woj. war-
mińsko-mazurskie, prowadzono w terminie 7–30.07.2010
roku. Z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu War-
szawskiego pracami kierował autor, przy udziale studentów
IA UW i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Prace finansowane były ze środków Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w olsztynie.

Stanowisko znajduje się w odległości 6 km od
Szczytna, w obrębie wsi Jęcznik1, po obu stronach rzeki
Sasek, na krawędzi jej doliny (Ryc. 1). od strony połud-
niowej i południowo-zachodniej, w zakolu rzeki, zlokali-
zowane jest grodzisko stożkowe, którego majdan ma po-
wierzchnię ok. 4 arów. Pierwotnie był to prawdopodobnie
cypel wybitny, na końcu którego usypano grodzisko, od-
cinając je od strony południowej suchą fosą. Po stronie za-
chodniej grodziska, częściowo niwelując jeden z boków
cypla i obniżając grunt wokół podstawy stożka grodziska,
usypano groblę, którą można było dostać się z warowni
nad brzeg rzeki Sasek (i prawdopodobnie na drugą stronę
rzeki za pomocą mostu). W bezpośrednim pobliżu rzeki,
na gruncie suchym (powyżej terenów podmokłych), znale-
ziono pozostałość dymarki i liczne kawałki żużli. Być może
znajdowała się tu część produkcyjna osady podgrodowej.
Właściwa część osady znajdowała się po drugiej, północnej
stronie rzeki. Teren ten położony jest na przylegającym do
niej cyplu. Jego powierzchnia wynosi ok. 25 arów. od pół-
nocy podgrodzie odcięte jest identyczną fosą, jak ta po stro-
nie południowej. Na terenie podgrodzia zlokalizowano trzy
lub cztery wkopy, które, być może, są pozostałościami po
chatach – półziemiankach. W odległości 200 metrów od
grodziska, w kierunku północno-zachodnim, znajduje się
wał podłużny, który ciągnie się po osi E-W, od rzeki Sasek
do jeziora Sawica (BUJACK 1885: 89).

Grodzisko odkryte zostało w 1881 roku przez nie-
mieckiego archeologa G. Bujacka, który to w latach 1888–
1889 przeprowadził na majdanie badania sondażowe.
W wyniku tych prac odsłonięto palenisko datowane na cza-
sy krzyżackie (BUJACK 1890: 132–135). W sezonie 2010

kontynuowano badania na majdanie grodziska, kończąc
eksplorację wykopu rozpoczętą w 2007 r. Wytyczono także
dwa wykopy po drugiej stronie rzeki, na podgrodziu, i wy-
kop sondażowy na wspomnianym wale podłużnym.

W wykopie na majdanie, o powierzchni 60 m2

(10×6 m), odsłonięto poziom, na którym zakończono
eksplorację trzy lata wcześniej. Wynikiem przeprowadzo-
nych w 2010 r. badań było ujawnienie reliktów budowli
(wieży/pomieszczenia mieszkalno-obronnego). Na pierwot-
ny poziom gruntu naniesiono warstwę niwelacyjną piachu
o miąższości ok. 80 cm, pozyskaną z najbliższej okolicy
grodziska (na przykład z suchej fosy), w celu podniesienia
poziomu majdanu grodziska w stosunku do terenu, który
to grodzisko otaczał (cypel). W warstwie tej znaleziono
fragmenty ceramiki kultury kurhanów zachodniobałtyjs-
kich. Pierwsza budowla, jaką wzniesiono na grodzisku,
miała zapewne konstrukcję całkowicie drewnianą. śladem
po niej jest warstwa spalenizny wraz ze słabo zachowanymi
fragmentami desek. Czy to na skutek pożaru, czy też tego,
że taka konstrukcja okazała się mało stabilna i nietrwała, na
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1 Dawna niemiecka nazwa miejscowości Jęcznik to Davidshof,
jednak omawiane stanowisko można bez wątpienia identyfikować
ze znanym z XIX-wiecznej literatury grodziskiem w d. Johan-
nisthal (por. dalej). obszar grodziska jest nazywany przez miejs-
cową ludność „Zameczkiem”.



rchaeological research at the stronghold in
Jęcznik (former Johannisthal) was carried out from 7 to 30
July 2010. The stronghold is situated 6 km from Szczytno,
upon the River Sasek. The motte stronghold is located on
the southern and south-western side in a meander of the
river. on the other (northern) side of the river there is a set-
tlement related to the stronghold. An elongated rampart
was identified at the distance of several hundred meters to
the north-west of the stronghold. The rampart extends
from the River Sasek to Lake Sawica.

In the current season, examinations in the yard of
the stronghold were continued. Furthermore, two trial
trenches were opened in the settlement on the other side of

the river and one trial trench was opened on the elongated
rampart. The most interesting results were yielded by the
examinations in the yard, where an outline of a building
(a tower/a residential-defensive structure) was discovered.
437 fragments of pottery, 8 fragments of roofing tiles, 71
fragments of bones, 25 iron finds, 2 kg of slag and 1,5 kg
of cob were gathered in the course of this year’s research.
Based on this, it was possible to identify the chronology the
site, which extends from the 14th to the end of the 15th c.
36 fragments of pottery related to the West Balt Barrow
Culture were identified among pottery finds.

translated by Grzegorz Żabiński

miejscu starego budynku wzniesiono nową budowlę. Na
warstwie podłogi drewnianej podsypano piasek niwelacyj-
ny. Nową podłogę wykonano z ubitej gliny (klepisko),
a ściany zbudowano z polepy wzmacnianej drewnianymi
palikami. Całość budynku zwieńczona była dachówkami.
W północnej części tej konstrukcji znajdowało się palenisko.

Na podgrodziu wytyczono dwa wykopy (w przes-
trzeniach między drzewami): P1 o powierzchni 10 m2

(2×5 m) i P2 o powierzchni 9 m2 (1,5×6 m). Wykop P1
zlokalizowano w centralnej części podgrodzia, a wykop P2
– w południowej, na krawędzi wyniesienia, będącego częś-
cią założenia obronnego. Niestety, eksploracja obu wyko-
pów przyniosła wynik negatywny. Nie stwierdzono żad-
nych ruchomych materiałów zabytkowych ani obiektów
archeologicznych. Nie zaobserwowano także śladów po
ewentualnej palisadzie, które to spodziewano się uchwycić
od strony południowej, w wykopie P2.

ostatni w tym sezonie wykop archeologiczny wy-
tyczono pośrodku wału podłużnego (na tyle, na ile pozwa-
lało zalesienie terenu), jednak ze względu na ograniczony
czas badań wykop ten, o wymiarach 1×5 m, sięgał tylko
do połowy szerokości wału. Również w tym przypadku nie
stwierdzono ruchomych materiałów zabytkowych, niemniej
profil wykopu pozwolił na zbadanie procesu powstawania

tej konstrukcji. Budowniczowie wału wykopali dwa rów-
noległe rowy, a pośrodku usypali nasyp. Sądząc po śladach
zachowanych w profilach wykopu, rowy pierwotnie były
głębsze o ok. 30 cm, a sam wał wyższy o ok. 15 cm. Różnica
wysokości między szczytem wału a dnem rowu wynosiła
więc ok. 160 cm.

W bieżącym roku kontynuowano także – rozpo-
czętą wcześniej – inwentaryzację obiektu, przede wszys-
tkim za pomocą tachimetrów laserowych Leica TCR 407
(Ryc. 1, 2).

W trakcie tegorocznych badań pozyskano: 437 frag-
mentów ceramiki, 8 fragmentów dachówek, 71 fragmentów
kości, 25 zabytków żelaznych, 2 kg żużli i 1,5 kg polepy.
Na podstawie zabytków udało się wstępnie ustalić chrono-
logię stanowiska, sięgającą od początku wieku XIv do koń-
ca wieku Xv (Ryc. 3). Wśród pozyskanej ceramiki wy-
dzielono także 36 fragmentów naczyń pradziejowych,
związanych z kulturą kurhanów zachodniobałtyjskich, da-
towanych na okres przedrzymski.
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Ryc. 2. Jęcznik. Model 3-D ukształtowania
powierzchni stanowiska (oprac. A. Brzóska,
D. Boguszewski, T. Gawęda, J. Sosnowski).
Fig. 2. Jęcznik. 3D model of the shape of the
surface of the site.

Ryc. 1. Jęcznik. Plan warst-
wicowy stanowiska (oprac.
A. Brzóska, D. Boguszew-
ski, T. Gawęda, J. Sosnow-
ski).
Fig. 1. Jęcznik. Contour
plan of the site.
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Ryc. 3. Jęcznik. Ceramika późnośredniowieczna (rys. A. Brzóska, S. Domaradzka).
Fig. 3. Jęcznik. Late medieval pottery.
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