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LASoWiEC (D. STERNWALDE), WoJ. WARMińSKo-MAZuRSKiE. BADANiA W RoKu 2010.
Co ZoSTAŁo Z „DużEJ” NEKRoPoLi?

(PL. 123–124)

asowiec, gm. Mrągowo, woj. warmińsko-ma-
zurskie, położony jest w odległości ok. 5 km od zachodnich
granic miasta, pomiędzy Jeziorami Głębokim i średnim
(Ryc. 1). Znajdujące się tu cmentarzysko funkcjonuje w li-
teraturze pod dawną nazwą miejscowości Sternwalde (Kr.
Sensburg), jednak zasób wiedzy na jego temat jest nie-
zwykle ograniczony. Można zaryzykować stwierdzenie, że
taki stan rzeczy nie uległby już nigdy zmianie, gdyby nie
splot zdarzeń, które doprowadziły do wznowienia badań
w tym miejscu.

Nie jest jasne, w jakich okolicznościach doszło do
odkrycia nekropoli; wiadomo natomiast, że pierwsze ba-
dania wykopaliskowe odbyły się tu w 1901 r. i były prowa-
dzone przez Emila hollacka. Badacz ten określił cmenta-
rzysko jako „duże”, a w lakonicznym sprawozdaniu informo-
wał o odkryciu 110 grobów popielnicowych. Krótki tekst
hollacka pozbawiony jest jednak jakichkolwiek informacji
na temat charakteru wyeksplorowanego materiału. Pewne
pojęcie na ten temat dają natomiast notatki wykonane przez
łotewskiego archeologa Feliksa Jakobsona1. Na ich podsta-
wie można stwierdzić, że cmentarzysko funkcjonowało
w okresie wędrówek ludów, a znalezione w d. Sternwalde
zabytki mają cechy typowe dla grupy olsztyńskiej2.

Po 1945 r. cmentarzysko, dzieląc zresztą los wielu
mazurskich stanowisk archeologicznych, zostało zapomnia-
ne. Dopiero w 2. połowie lat 90. XX w. podjęto próbę zlo-
kalizowania go w terenie, jednak wyniki poszukiwań nie
były satysfakcjonujące3. Cmentarzysko zostało (ponownie)
zlokalizowane, w sposób nie pozostawiający wątpliwości,
dopiero latem 2010 r. okazało się wówczas, że cały teren

jest bardzo silnie przekształcony w wyniku intensywnie
prowadzonej na tym obszarze działalności budowlanej,
a stanowisko (lub jego resztki) wymagają bardzo pilnego
podjęcia prac ratowniczych4.

Badania na stanowisku (Lasowiec, st. 1, AZP 22-
69/7) zostały zorganizowane przez Instytut Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Archeologii i Etno-
logii PAN w Warszawie, przy wsparciu Muzeum Warmii
i Mazur w olsztynie (w tym jego mrągowskiego oddziału),
a także dzięki ofercie sponsorskiej miasta Mrągowa i firmy
Invest Warmia-Mazury Sp. z o.o. Pracami trwającymi od
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1 Archiwum Feliksa Jakobsona przechowywane jest w Dziale Ar-
cheologii Narodowego Muzeum historii łotwy (latvijas
Nacionālais Vēstures muzejs) w Rydze.
2 historię badań prowadzonych na cmentarzysku w d. Sternwalde
przedstawił ostatnio v. hilberg (2009: 493–494).
3 Badania dr. P. Szymańskiego z Instytutu Archeologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

4 Inwestycje budowlane, związane z zagospodarowaniem atrak-
cyjnie położonego pomiędzy dwoma jeziorami terenu, rozpo-
częły się przed kilkoma laty. Jest to czas aż nadto wystarczający,
aby doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń stanowiska ar-
cheologicznego. Nie pozostawiającym wątpliwości śladem obec-
ności resztek cmentarzyska w tym miejscu były drobne fragmenty
przepalonych kości, leżące na powierzchni.



16 do 30.08 kierowali autorzy, a w skład ekipy wchodzili
studenci IA UW i poszukiwacze obsługujący wykrywacze
metalu5.

Przed wytyczeniem wykopów cały teren przeszu-
kany został za pomocą wykrywaczy metali. Detektory były
zresztą intensywnie używane podczas całego procesu ba-
dań. Nie ulegało wątpliwości, że na znacznej części terenu
zniszczenia naturalnej stratyfikacji wzgórza są tak znaczne,
że zabytki wystąpić mogły jedynie na złożu wtórnym.
Zresztą wobec rozległych zniszczeń stanowiska, jednym
z podstawowych celów badań stała się potrzeba rozstrzy-
gnięcia, czy zachowały się jakiekolwiek części nekropoli,
które nie uległy destrukcji wraz z naturalną powierzchnią
wzgórza.

Planigrafia zabytków zlokalizowanych za pomocą
wykrywaczy metali pozwoliła na wytyczenie wykopów
w miejscach ich skupisk6 (Ryc. 2). Wyraźnie widoczne na-
tężenie występowania znalezisk zarejestrowano w zachod-
niej części wzgórza, który to obszar sprawiał także wrażenie
terenu najmniej przekształconego w wyniku działalności
budowlanej.

Efektem tego etapu rozpoznania był jednak obraz
nie pozostawiający złudzeń co do kondycji, w jakiej znajdo-
wało się stanowisko. Zarejestrowana seria zabytków wska-
zywała na destrukcję licznych grobów znajdujących się po-
czątkowo w zasięgu pługów, a następnie narażonych na
zniszczenia spowodowane użyciem ciężkiego sprzętu budow-
lanego. Niezależnie od tego rodzaju wniosków, charakter
znalezisk nakazywał poszerzenie ram chronologicznych sta-
nowiska, które zaczęło funkcjonować w okresie wpływów
rzymskich (Ryc. 4, 5).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt odnale-
zienia 4 brązowych monet (ze sprawozdania E. hollacka
wynika, że podczas badań w 1901 r. znaleziono jedną). Są
to trzy sestercje (dwie Marka Aureliusza i jedna Lucylli)
i jeden as Nerona (Ryc. 3).

Zgodnie z obawami, w wykopach zarejestrowano
wyłącznie spągi grobów. Natrafiono przy tym na resztki
szkieletu końskiego, szczęśliwie ocalałe dzięki obstawie ka-
miennej. Fragmenty czaszki zwierzęcia pozwoliły na doko-

nanie analizy archeozoologicznej7, z której wynika, że po-
chowany w grobie osobnik był młodym, ok. 5-letnim ogie-
rem. Niestety, towarzyszący prawdopodobnie szczątkom
końskim grób ludzki został zniszczony. Badania wykopa-
liskowe pozwoliły zwiększyć liczbę zabytków z cmentarzy-
ska, nie dostarczyły jednak danych na temat pierwotnego
kontekstu ich występowania. W nawiązaniu do zniszczeń
(zarówno poszczególnych zabytków, jak i całego stanowi-
ska) zwracają uwagę dwa fragmenty języczkowatego okucia
pasa, odnalezione w odległości ponad 50 m od siebie.

Wnioski z badań łączą się w dwa wątki: meryto-
ryczny – związany z charakterystyką samego stanowiska,
i konserwatorski – odnoszący się do szerszego spektrum
zjawisk.

W pierwszym przypadku należy zasygnalizować
szerszą chronologię cmentarzyska, które funkcjonowało naj-
później od schyłku II w. do vI w. (fazy B2/C1–E), a także
zwrócić uwagę na poszczególne elementy wyposażenia gro-
bowego, typowe dla kultury bogaczewskiej i grupy olsztyń-
skiej.

Drugi wątek wiąże się z refleksją na temat losów
„dużego” (wg E. hollacka) cmentarzyska, które zostało
zniszczone w ostatnich latach. Zaobserwowana sytuacja
musi weryfikować z gruntu fałszywy (a popularny w nie-
których kręgach) pogląd o „bezpieczeństwie” stanowisk
archeologicznych. Wyniki badań w Lasowcu są także przy-
kładem ilustrującym bezwzględną konieczność stosowa-nia
wykrywaczy metali w badaniach terenowych. Jest to wręcz
metodyczny warunek prowadzenia współczesnych badań
archeologicznych na stanowiskach z epoki metali.

Dr Tomasz Nowakiewicz
Instytut Archeologii

Uniwersytet Warszawski
nowakiewicz@yahoo.com

Dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz
Instytut Archeologii i Etnologii

Polska Akademia Nauk
olenkarn@yahoo.com

ToMASZ NoWAKIEWICZ, ALEKSANDRA RZESZoTARSKA-NoWAKIEWICZ

226

5 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
K. Graczyk, S. Miłek, K. Talar, A. Troncik, J. Wielgus i P. Wiś-
liński (poszukiwacze). Wszystkim uczestnikom badań należą się

wyrazy uznania za wykazany hart ducha. Szczególne podzięko-
wania autorzy kierują pod adresem dr. M. Boguckiego (IAE
PAN) i M. Bordzio-Koszuckiego, biorących udział we wstępnej
fazie rozpoznania stanowiska.
6 Znaleziska były trójwymiarowo lokalizowane. Dokładność po-
miarów zapewniało użycie stacji pomiarowej typu total station.
7 Jej autorką jest dr Anna Gręzak z IA UW.
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he cemetery in Lasowiec (until 1945 – Stern-
walde, Kr. Sensburg) was excavated at first in 1901 by
E. hollack. Little is known, however, about the results of
his works because of the lack of publication. More data
about archaeological materials from this cemetery are scat-
tered in the files of F. Jakobson.

The site was “rediscovered” in July 2010, when
pieces of bones and pottery were found. Almost the entire
area of the site was destroyed by ploughing and ground
works. In the course of rescue excavations led in August

2010, the entire area was surveyed with metal detectors.
Finds (including Roman coins) from the surface and de-
stroyed layers were recorded. Trenches were laid out in places
of the greatest concentrations of finds. In result, one de-
stroyed horse grave, traces of cremation graves and several
loose objects were found.

The information obtained in result of investiga-
tions allowed to confirm the chronology of this cemetery
of the Bogaczewo Culture and the olsztyn Group (Phases
B2/C1–E).
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Ryc. 1. Lasowiec. Lokalizacja
cmentarzyska (fot. K. Trela).
Fig. 1. Lasowiec. Location of
the cemetery.

PLANSZA 123

Ryc. 2. Lasowiec. Planigrafia
znalezisk metalowych z zazna-
czoną lokalizacją wykopów
(oprac. A. Niewęgłowski).
Fig. 2. Lasowiec. Planigraphy
of metal finds with marked
location of trenches.

Ryc. 3. Lasowiec. Trzy sestercje
(Marka Aureliusza i Lucylli) i as
Nerona (fot. M. Dąbski).
Fig. 3. Lasowiec. Three sesterces
(of Marcus Aurelius and Lucilla)
and an as of Nero.
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PLANSZA 124

Ryc. 5. Lasowiec. Zabytki z powierzchni stanowiska (fot. M. osiadacz).
Fig. 5. Lasowiec. Finds from the surface of the site.

Ryc. 4. Lasowiec. Zabytki z powierzchni stanowiska (fot. M. Dąbski, M. Bogacki).
Fig. 4. Lasowiec. Finds from the surface of the site.




