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iejscowość Swaderki, gm. olsztynek, położona
jest w południowo-wschodniej części Pojezierza olsztyń-
skiego, w odległości 15 km na południowy wschód od
olsztynka. Stanowisko I (AZP 29-61/13) zlokalizowane
jest na wyspie na Jeziorze świętym, w odległości około 3 km
na wschód od wsi Swaderki oraz około 1 km na zachód od
wsi Kurki. Jezioro święte znajduje się pomiędzy ciągiem
dużych jezior rynnowych: Maróz, Pluszne i łańskie, oraz
mniejszych jeziorek wytopiskowych wzdłuż biegu rzeki
łyny. W południowo-wschodniej części Jeziora świętego,
wzdłuż wydatnego półwyspu, wąskim przesmykiem prze-
pływa niewielka rzeka Marózka, która kilka kilometrów
dalej wpada do łyny. Lustro wody Jeziora świętego znaj-
duje się na wysokości 127,6 m n.p.m., jego powierzchnia
wynosi 59,4 ha, a maksymalna głębokość 40,8 m (KoNDRA-
CKI 1972: 38, 188, 195; 2002: 103–104). Wyspa, na której
zlokalizowane jest stanowisko, znajduje się w środkowej
części jeziora, w odległości około 50 m od zachodniej linii
brzegowej, i wypiętrzona jest na wysokość około 2 m po-
nad lustro wody; jej powierzchnia nie przekracza 8 arów.
Wyspa ma kształt owalny, a jej dłuższa oś przebiega po linii
wschód-zachód (ChoIńSKI 1991: 114; KoPERKIEWICZ

2008: 1).
Stanowisko archeologiczne na wyspie Jez. święte-

go odkryto w trakcie spływu kajakowego „szlakiem Curcho”,
zorganizowanym w maju 2007 r. przez Towarzystwo Nauko-
we „Pruthenia”. Na powierzchni znaleziono wówczas około
50 fragmentów ceramiki, rdzeń krzemienny i fragment kości
ludzkiej (?). Zachęceni tymi odkryciami badacze z Zakładu
Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzili, pod
kierunkiem mgr. A. Koperkiewicza, w sierpniu 2007 bada-
nia sondażowe, a rok później, w czerwcu 2008 roku, bada-
nia szerokopłaszczyznowe. W trakcie prac zarejestrowano
15 obiektów archeologicznych oraz pozostałości warstwy
kulturowej. W ich obrębie wystąpiły liczne fragmenty na-
czyń glinianych, kości zwierzęce, muszle małż, zabytki
krzemienne oraz kamienne żarno. Autorzy badań główną
fazę zasiedlenia wyspy datowali na schyłkową epokę brązu
i wczesną epokę żelaza (KoPERKIEWICZ 2008: 2–7).

Podjęte i finansowane przez Instytut Archeologii
UW badania na terenie wyspy były kontynuacją wyżej
wspomnianych prac i miały one na celu uściślenie chrono-
logii oraz funkcji stanowiska. Badaniami, prowadzonymi
w okresie od 25 czerwca do 15 lipca 2010 roku, kierowały
autorki. W nawiązaniu do istniejącej siatki arowej wytyczo-
no dwa wykopy badawcze, których lokalizacja w dużym stop-
niu została podyktowana dostępnością terenu (Ryc. 1:1).

Większa część wyspy pokryta jest bujnym drzewostanem,
a przebieg linii brzegowej znacznie się zmienił w stosunku
do dokumentacji geodezyjnej z 2007 roku. W trakcie ba-
dań wykopaliskowych zarejestrowano 31 obiektów archeolo-
gicznych oraz pozostałości warstwy kulturowej. Wszystkie
odkryte obiekty to pozostałości jam śmietnikowych lub pa-
lenisk. Nie zarejestrowano żadnych śladów założeń o cha-
rakterze produkcyjnym lub mieszkalnym. Jeżeli wyspa
stanowiła miejsce dłuższego pobytu jakiejś grupy ludzkiej,
schronienia musiały mieć formę nie zagłębionych w pod-
łoże, naziemnych konstrukcji. oczywiście należy brać pod
uwagę stopień degradacji powierzchni wyspy, co może być
przyczyną niezachowania się jam posłupowych. Na tę moż-
liwość wskazują również rejestrowane głębokości obiektów,
wynoszące średnio 30 cm; tylko w trzech przypadkach głę-
bokość jam przekroczyła 50 cm. Wszystkie obiekty miały
w planie kształt kolisty lub owalny, o przekroju nieckowa-
tym. Ich wypełniska były jednowarstwowe i zarejstrowano
je na tle otaczającej warstwy kulturowej. Na całym bada-
nym obszarze zalega warstwa humusu o miąższości około
25 cm. Poniżej, z różnym natężeniem, przebiega warstwa
o ciemnobrązowym lub brunatnym zabarwieniu, zawiera-
jąca drobne węgle drzewne i kamienie, a także fragmenty
naczyń, kości zwierzęcych i muszli małż. Jej układ i stopień
zachowania zależny jest od ukształtowania powierzchni
wyspy. Najmniejszą miąższość zarejestrowano w centralnej,
najwyższej partii, a największą – w części południowej,
gdzie wyraźnie wzrasta nasycenie materiałem zabytkowym

M

śWIAToWIT • vIII (XLIX)/B • 2009–2010



i substancją organiczną. Maksymalny zasięg warstwy w tej
części wyznacza granicę użytkowania wyspy i pierwotny
przebieg linii brzegowej, który jest cofnięty w stosunku do
stanu dzisiejszego o około 1,5 metra. Naturalne podłoże
wyspy jest zróżnicowane. Tworzą je fluwioglacjalne piaski
w różnych odcieniach szarości i żółci, glina oraz pasma
wapienia organogenicznego.

Z nawarstwień oraz obiektów pozyskano liczne
fragmenty ceramiki i kości zwierzęcych, a także zabytki
wydzielone, w tym najciekawsze znalezisko w postaci za-
wieszki wykonanej z zęba świni (Ryc. 1:8). Wstępna anali-
za materiałów kostnych, przeprowadzona przez dr A. Grę-
zak z IA UW, wykazała, że dominują wśród nich kości je-
leniowatych (jeleń, sarna, łoś), bydła i konia. W zbiorze
wystąpiły także m.in. kości świni, kozy-owcy, bobra i psa.
Większość szczątków pochodzi od osobników dorosłych,
transportowanych na wyspę w całości.

Wstępna analiza ceramiki pozwala wydzielić na
stanowisku dwie grupy chronologiczne. Pierwsza z nich
to fragmenty naczyń o cechach schyłkowoneolitycznych
i wczesnobrązowych (Ryc. 1:2,4,5,7,11). Dla uściślenia
datowania oraz przynależności kulturowej materiałów
o tej metryce konieczna jest dalsza, szczegółowa analiza,
oparta na najnowszych opracowaniach dla obszaru Mazur
(MANASTERSKI 2009). Bez wątpienia jednak stanowisko
w Swaderkach wpisuje się w model osadniczy, związany
ze zdefiniowanymi przez D. Manasterskiego procesami kul-
turowymi, określanymi jako zespoły typu Ząbie-Szestno
(ZtZ-S), których czas trwania, wzorując się na definicjach
przyjętych dla rolniczych społeczeństw Niżu Polskiego,
określono jako interstadium paraneolit-brąz (MANASTERSKI

2009: 11–12). Większość materiałów zabytkowych wiąza-
nych w sposób jednoznaczny z ZtZ-S pochodzi z wysp,
które prawdopodobnie w ówczesnym systemie osadniczym
stanowiły formę nadrzędną w stosunku do lokowanych na
stałym lądzie obozowisk. Taka struktura osadnicza została
udokumentowana w mikroregionie jeziora Salęt i na tej

podstawie można przypuszczać, że podobne relacje zacho-
dziły także w mikroregionie Jeziora łańskiego i Plusznego
oraz prawdopodobnie Jeziora świętego. Cechą wspólną
wszystkich zaliczanych do ZtZ-S osad jest brak śladów po
zabudowie, co przy obecnym stanie badań pozwala przy-
puszczać, że ludność tego okresu wznosiła domostwa o na-
ziemnej, lekkiej i przenośnej konstrukcji (MANASTERSKI

2009: 134–135).
Druga grupę chronologiczną tworzą fragmenty

naczyń o przewadze cech charakterystycznych dla wczesnej
epoki żelaza (Ryc. 1:3, 6, 9, 10, 12, 13, 15). Należy jednak
zaznaczyć, że zarówno pod względem stylistyki, jak i tech-
nologii, pozyskane zabytki ceramiczne nie wykazują cech
dystynktywnych. Brak form typowych dla rozwiniętej fazy
kultury kurhanów zachodniobałtyjskich pozwala na obec-
nym etapie umiejscowić chronologię tego zbioru w okresie
pomiędzy późną epoką brązu a okresem halsztackim D.

Istotny dla rozważań nad chronologią i funkcją sta-
nowiska na Jeziorze świętym jest fakt, że jest ono kolejnym
– obok stanowisk w Ząbiu, Pluskach („Bycza Wyspa”),
Szestnie („Ptasia Wyspa”) – miejscem, gdzie natrafiono
w kontekście środowiska wodnego na podobny model osad-
niczy i jednoczesną obecność dwóch formacji kulturowych
(WALUś, MANASTERSKI 2004: 33–53; DoMARADZKA,
KAłWAK 2006: 131–166).
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he presented archaeological site is located on
a small island on Lake święte in the south-eastern part of
olsztyn Lake District between the villages of Kurki and
Swaderki in the territory of a local landscape park. The
mentioned island covers the area of not more than 800 m2

and reaches the highest point of 2 meters above the water
table.

Archaeological finds were recorded there in 2007
during the survey undertaken by the team of archaeologists
from the local society of “Pruthenia.” Encouraged by these
discoveries researchers conducted sequentially in 2007 and
2008 topographic and underwater surveys. Finally prelim-
inary excavations yielded many pottery remains as well as
flint, bone and antler tools.

Those fruitful results persuaded the archaeologists
from the Institute of Archaeology of the University of
Warsaw to get back on the island in 2010. During the ex-
cavations various interesting deposits and finds were re-
corded. Among them we can distinguish fragments of pot-
tery, bones and antler remains accompanied by many stone
and flint tools dated back widely from the Late Neolithic
until the Early Iron Age.

A recent analysis allows to conclude that the dis-
cussed site is a typical seasonal settlement, naturally de-
fensive and water-related. It was occasionally occupied by
the habitants representing the Late Neolithic/Early Bronze
(Ząbie-Szestno Type) and the West Balt Barrow Culture
cultural model.
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Ryc. 1. Swaderki, st. I („Wyspa na J. świętym”). 1 – plan wysokościowy stanowiska z oznaczeniem wykopów badawczych
(zasięg prac w 2010 r. oznaczono kolorem czarnym); 2–15 – wybór zabytków (2–7, 9–15 – glina; 8 – kość) (rys. A. Jaremek).
Fig. 1. Swaderki, Site I (“Island on Lake święte”). 1 – topographic plan of the site with marked excavation trenches (scope
of works in 2010 is marked in black); 2–15 – selection of finds (2–7, 9–15 – clay; 8 – bone).
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