Kazimierz Grążawski, UWM Olsztyn

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na Górze
Zamkowej (przedzamczu) w Kurzętniku w 2019 r.
Wstęp
Zamek kapituły chełmińskiej w Kurzętniku powstał na szczycie (około 50
m) wydłużonego wyniesienia zlokalizowanego na lewym, południowym brzegu
doliny Drwęcy, zbudowany zapewne około połowy XIV wieku z kamienia po
najeździe litewskim ok. 1331 roku. W 1414 roku zamek spustoszyły wojska polskie,
a po 1454 roku zdobyli go i spalili Krzyżacy. w 1466 r. został przyłączony do Polski.
To właśnie spod Kurzętnika musiały zawrócić wojska Władysława Jagiełły by
uniknąć bitwy w trakcie przeprawy przez rzekę. W skutek rezygnacji Jagiełły
z przeprawy brodami kurzętnickimi zamek pozostał nietknięty1, 2. Po bitwie
grunwaldzkiej zamek został zajęty przez Jana Kretkowskiego, starostę radomskiego.
Kolejne zniszczenia spowodowali Szwedzi w 1656 roku3. W 1914 roku podczas
odgruzowywania zamku odnaleziono w jego piwnicach bombardę ze spiżu datowaną
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Jana Długosza roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 2009, księga

10 i 11, s. 84-85.
2

K. Grążawski, Od Kurzętnika do Bratiana. Inicjalna faza bitwy grunwaldzkiej, [w:]

„Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2010, s. 301-316.
3

J. Salm, Kurzętnik [w:] Leksykon zamków w Polsce, red. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski,

Warszawa 2004, s. 257.
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na XIV-XV wiek, obecnie w znajdującą się na zamku w Malborku4.
Podupadłe zabudowania były odtąd rozbierane. W latach 60. XX wieku
podjęto prace zabezpieczające, eksponując relikty murów obwodowych. W skład
zamku wchodził położony w części jednotraktowy dom główny z przyległym
dziedzińcem otoczonym murem obronnym. Całe założenie miało kształt prostokąta
o wymiarach 26 x 28 m. Na północ rozciągało się trapezoidalne przedzamcze
o długości około 60 m. Przy jego krótkiej kurtynie północnej wznosił się prostokątny
(8 x 13 m), wieżowy dom mieszkalny (wieża obronna). Przy dłuższych odcinkach
murów obwodowych usytuowano wieże obronne – od południowego-wschodu –
kwadratową, a od północnego-zachodu prostokątną. Rozbudowa zamku dokonana na
przełomie XIV i XV wieku spowodowała likwidację wewnętrznego dziedzińca,
a zamek otrzymał wówczas też zewnętrzny mur obronny, zabezpieczający główną
część warowni od strony południowej. Kurzętnik od innych warowni wyróżniał
przede wszystkim materiał, bowiem zbudowano go przede wszystkim z kamienia
eratycznego, zaś cegłę użyto w niewielkim zakresie. Wielkim walorem zamku
pozostaje jego eksponowane położenie. Jest to jedyny w tej strefie zamek wyżynny.
Ze wzniesienia roztacza się wspaniały widok na położone u jego stóp miasteczko
oraz malowniczą dolinę Drwęcy i panoramę Nowego Miasta Lubawskiego.

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2019 roku
Archeologiczne badania wykopaliskowe na Górze Zamkowej w Kurzętniku
w lipcu 2019 roku przeprowadzone zostały przez ekspedycję Fundacji Vetustas.
Przestrzeń Pogranicza z Brodnicy, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz
Instytut Historii UWM w Olsztynie. Ponadto zostały one wsparte finansowo przez
Gminę Kurzętnik, firmę „Kurza Góra” Sp. z o. o. z Ostródy a także firmę „Mazur”
4

B. Schmid, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Ordenszeit in Preussen, Bd. 1, Kulmer Land

Pomerellen (Danzig und Westpreussen), Marienburg 1939.
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SJ z Kurzętnika. Kierownikiem badań był Kazimierz Grążawski z UWM
w Olsztynie. W wykopaliskach uczestniczyli studenci historii z UWM w Olsztynie.
Na podstawie wcześniejszych wyników analiz jakie przeprowadzono na
przedzamczu przy pomocy badań georadarowych postanowiono założyć wykopy
badawcze w rejonie wyraźniejszych anomalii, sugerujących zaleganie reliktów
zabudowy przedzamcza. Zatem otwarto dwa wykopy, każdy o wymiarach 6 x 4 m
o kolejnych numerach 1/19 i 2/19 usytuowane 6 m na południe od dawnego wykopu
sondażowego z 2012 roku (1/12) (Zob. rys. lokalizacji wykopów na planie
przedzamcza).
Przeniesiono reper pomiarowy z miejsca badań w 2012 r. i usytuowano go
w równej odległości od obydwu wykopów 1/19 i 2/19 na południowy-zachód
oznaczając go granitowym kamieniem na ustalonej wysokości 138,05 m. n. p. m.
Względem niego dokonywano wszystkich niwelacji jakie prowadzono podczas
wykopalisk.

Stratygrafia
W wyniku prac wykopaliskowych odsłonięto dość skomplikowany układ
nawarstwień kulturowych w wykopie 1/19 (por. profil NE wykopu 1/19), na który
składał się humus – w postaci szarobrunatnej ziemi o miąższości od 20 do 40 cm, ze
szczątkami organicznymi i drobnym rumoszem ceglanym (1).
Znajdowano

tam,

obok

fragmentów

ceramiki

stalowo

siwej

(późnośredniowiecznej) nieliczne zabytki żelazne, przeważnie gwoździe, kilka
ćwieków i drobnych fragmentów bliżej nieokreślonych przedmiotów żelaznych
(pomocne tu było stosowanie podczas eksploracji detektora metali). Pod humusem
zalegała lokalnie czarna ziemia (2), o soczewkowatym układzie, miąższości do 40
cm, z rumowiskiem kamieni polnych. Znaleziono tam, poza liczną ceramiką,
kilkanaście fragmentów gwoździ żelaznych.
Niżej zlokalizowano szarobrunatny piasek słabo gliniasty (3) o miąższości
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do 90 cm. Tamże znaleziono 2 grzęzidła gliniane (ciężarki do sieci), a kolejne
grzęzidło w tej samej warstwie po przeciwnej stronie wykopu. Poniżej, w środkowej
partii wykopu zalegała cienka warstewka brunatnej ziemi ze spalenizną i drobnymi
kawałkami cegły (4). Pod nią zadokumentowano warstwę szarego piasku z wtrętami
drobionych kamyków (5). Tamże obok fragmentów ceramiki siwej, znajdowano
pojedyncze egzemplarze gwoździ żelaznych oraz mały nożyk żelazny. Niżej zalegała
warstwa

szarego

piasku

(zapewne

poziom

humusu pierwotnego),

gdzie

zlokalizowano kolejne drobne fragmenty zabytków żelaznych (gwoździ), w tym
wrzeciądz. We wszystkich warstwach znajdowano nieliczne fragmenty kości
zwierzęcych. Pod nią wystąpił żółty piasek – calec. Podsumowując, można
stwierdzić, że w wykopie 1/19 odsłonięto układ stratygraficzny, który ilustruje ślady
destrukcji bliżej niekreślonego obiektu, na co wskazuje rumowisko kamieni polnych
w kontekście rumoszu ceglanego i spalenizny.
W wykopie 2/19 zarejestrowano następującą stratygrafię (profil NW).
Warstwę wierzchnią (1) stanowił szarobrunatny humus ze szczątkami organicznymi
i drobnym rumoszem ceglanym, zawierający niewielką ilość ceramiki i kilkadziesiąt
gwoździ żelaznych oraz groty bełtów, a także fragment podkówki. Pod humusem
występował szarożółty gliniasty piasek (2) o miąższości do 83 cm, z kamiennym
fundamentem, gdzie znaleziono sporą ilość ceramiki stalowo siwej oraz kilkanaście
fragmentów gwoździ żelaznych. Obok pojawiał się szarożółty piasek z rumoszem
ceglanym, o miąższości do 54 cm (3). Miejscami obok niej występowała spalenizna
niewielkiej miąższości do 22 cm (4). Pozyskano tam znaczną ilość fragmentów
ceramiki i gwoździ żelaznych, a także żelazne okucie łopaty (por. planigrafię
znalezisk wykop 2/19 nr 48). Pod spalenizną wystąpiła warstwa szarożółtego piasku
słabo gliniastego o miąższości do 84 cm z drobnym rumoszem ceglanym i małymi
kamykami. W tej warstwie znaleziono niewielką ilość ceramiki naczyniowej i
kilkanaście drobnych zabytków żelaznych (przeważnie gwoździ). Poniżej zalegała
warstwa intensywnej spalenizny (4) o miąższości do 24 cm w układzie
horyzontalnym z dwoma pionowymi przewyższeniami do 60 cm, wskazującymi na
spalone drewniane konstrukcje pionowe szerokie na 24 cm. Poniżej zalegał żółty
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piasek – calec. Podsumowując, można przyjąć, że na tym profilu jak i na profilu SE
wykopu 2/19 wyraźnie wyodrębnić możemy dwie fazy zagospodarowania terenu.
Pierwszą stanowić będą relikty późnośredniowiecznej, drewnianej zabudowy
(spalenizna - warstwa (4), z kolei warstwa (5) powyżej leżąca – szarożółty piasek –
to zapewne warstwa niwelacyjna usypana po pożarze, a nad nią kamienne
fundamenty zabudowy, stanowiące pozostałości drugiej fazy osadniczej również
z okresu późnego średniowiecza. Poniżej występowała warstwa żółtego piasku –
uznanego za calec. Jej głębsze zaleganie potwierdzono dołkowaniem i niewielkim
sondażem. Odmienny układ stratygraficzny zadokumentowano na profilu SE tegoż
wykopu (2/19), gdzie w warstwie humusu wystąpiło klinowate zagłębienie (do 42
cm) rumowiska drobnych kawałków cegieł ze spalenizną, stanowiące demolacyjnopożarowe pozostałości bliżej nieokreślonej budowli, zapewne związanej wcześniej
z kamiennym fundamentem spajanym gliną. Poniżej nawarstwień humusu wystąpiły
ukośnie opadające w kierunku kamiennego fundamentu, dwie warstewki spalenizny,
miąższości 10-12 cm, oddzielone warstwą żółtego piasku, miąższości do 45 cm,
zapewne będącego warstwą niwelacyjną. Poniżej zalegał brązowy piasek gliniasty –
calec. Tak więc i na tym profilu odczytujemy dwie fazy funkcjonowania (i
zniszczenia) gospodarczego tego miejsca.
W wykopie 2/19 zadokumentowano w rzucie poziomym fragment układu
kamiennego fundamentu w kształcie litery „L” o szerokości do 60 cm (por. rzut dna
wykopu 2/19). Jak wspomniano, kamienie granitowe wielkości (średnicy) 10 – 50
cm, były łączone gliną. W celu określenia pełnego zarysu fundamentu zabudowania
konieczne byłoby poszerzenie wykopu tak w kierunku NE jak i SE. Nie jest
wykluczone, iż ściany zabudowania były kamienno-ceglane, choć tego surowca
w rumowisku demolacyjno-pożarowym za wiele nie było. Bardziej prawdopodobne
jest, iż w pierwszej fazie zabudowa była drewniana, natomiast w drugiej również
drewniana ale na kamiennym fundamencie. Dach zapewne kryty był gontem, gdyż
nie

znaleziono

fragmentów

dachówek,

kilkucentymetrowych gwoździ.
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Analiza ruchomych materiałów zabytkowych – ceramika naczyniowa
Ogółem pozyskano z obydwu wykopów 2147 fragmentów ceramiki
naczyniowej, głównie tzw. siwaków (w tej liczbie zaledwie dwa brzegi wykonane
w technice wczesnośredniowiecznej, a jeden w redukcyjnej – ceglastej): brzegów 328, brzuśców – 784, den – 126, uch – 5, pokrywek i uchwytów – 5, nóżek patelni –
2, 1 fragment ceramiki z polewą. Dodatkowo znaleziono 60 fragmentów kości
zwierzęcych.

Wśród

naczyń

dominowały

garnki

(80%)

o średnicach

wylewów/brzegów 12-24 cm, następnie misy (12 %) o średnicy brzegu 22-28 cm,
kolejno dzbany o średnicy 12-18 cm. Ornamentowanych było zaledwie 10 % naczyń,
przeważnie w postaci odcisków stempelkowych usytuowanych u nasady brzuśca lub
na samym brzegu naczynia.
Stylistyka

jak

i technologia

analizowanych

fragmentów

naczyń

ceramicznych wskazuje na ich późnośredniowieczną chronologię XIV-XV w.
Większość naczyń posiada charakterystyczny taśmowaty wylew z okapem
i redukcyjny wypał (tzw. siwaki). z uwagi na brak tzw. elementów progresywnych,
jak pojawianie się naczyń ceglastych oraz z polewą czy też naczyń siwych
wyświecanych na powierzchni, nie można chronologii tego zespołu przesunąć do
wieku XVI.

Analiza zabytków wydzielonych
Wśród ponad 200 zabytków wydzielonych, do ciekawszych należą przede
wszystkim: żelazny klucz gotycki, kilka sztuk brakteatów srebrnych, żelazne okucie
łopaty, 16 grotów bełtów, 2 groty strzał do łuku, żelazne kluczyki, fragmenty podków,
liczne ćwieki, nożyki, wrzeciądz, obrączka brązowa, trzy fragmenty glinianych
ciężarków do sieci (grzęzidła), skoble, obejmy. Wszystkie prezentowane zabytki
mieszczą się ogólnie w przedziale chronologicznym wyznaczonym przez zespół
ceramiki (poza kilkoma egzemplarzami monet nowożytnych i fragmentów okuć
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żelaznych) i wskazują na późnośredniowieczne użytkowanie wzgórza zamkowego
(przedzamcza).

Wnioski konserwatorskie
1. Wykonano wstępne rozpoznanie części przedzamcza zamku w Kurzętniku przy
pomocy dwóch wykopów wielkoprzestrzennych oraz prospekcji przy użyciu
detektorów metali, wskazujące na bogate nawarstwienia kulturowe w południowej
strefie badanego obszaru, ujawniając ślady zabudowy gospodarczej w tej strefie.
Skonstatowano dwie fazy użytkowania tego miejsca, przy czym pierwsza odnosi się
do zabudowań drewnianych (po nich warstwa intensywnej spalenizny) zaś druga do
kamiennego fundamentu, na którym posadowiono drewniane (lub szachulec)
zabudowania kryte gontem (o czym świadczy spora ilość znalezionych tam gwoździ).
2. Pozyskano dużą ilość zabytków masowych (ceramika), a także wydzielonych
(metalowych, głównie żelaznych), rokujących dalsze odkrycia na tym stanowisku.
3. Zaleca się kontynuację badań zamku w Kurzętniku na szerszej powierzchni wobec
dotychczasowego rozpoznania, w celu pozyskania większej bazy źródłowej
i przyszłej rewitalizacji tego historycznego miejsca.
4. Ewentualne prace rewitalizacyjne, w tym ziemne, powinny być prowadzone pod
ścisłym nadzorem archeologicznym lub poprzedzone pracami archeologicznymi.
5. Niewątpliwym mankamentem stanowiska jest fakt posadowienia na nim wieży
telekomunikacyjnej (na miejscu północnego budynku – wieży obronnej), jako
ewidentny przykład ignorancji ówczesnych decydentów, żeby nie powiedzieć
barbarzyństwa. Dodatkowo niepokój może budzić fakt, że o ile wieża powstała za
czasów jedynie słusznego ustroju, to jeszcze w 2002 dokonano jej remontu
i podwyższenia, przy nadzorze archeologicznym, zamiast ją wtedy usunąć
z krajobrazu kulturowego raz na zawsze. Na co dzień szpeci ona wizerunek okolicy
i wystawia na śmieszność nie tylko lokalną społeczność, jako przykład licznych
absurdów w sferze ochrony zabytków wynikających z niekompetencji i głupoty.
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Mapka położenia zamku biskupiego w Kurzętniku
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Plan wzgórza z zaznaczonym rzutem przyziemia zamku w Kurzętniku oraz
wykopami archeologicznym w obrębie siatki arowej z 2012 oraz 2019 roku.
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Planigrafia zabytków metalowych znalezionych podczas badań przedzamcza w 2019
roku.
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Profil południowo-wschodni wykopu 2/19 z widocznym kamiennym fundamentem
zabudowania gospodarczego na przedzamczu w Kurzętniku odkrytym w 2019 roku.
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Rzut pionowy

reliktów

kamiennego fundamentu zabudowy gospodarczej

przedzamcza odkrytej w 2019 roku.
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Profil północno-wschodni wykopu 1/19 ściany wykopu z zarysowanymi dwoma
fazami zabudowy przedzamcza odkrytymi w 2019 roku.
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Tablica I.
Kurzętnik stan. 1, gm. loco. Wykop 1/19; garnki siwaki : 5,13,14, połowa tulei
glinianej, siwak 6, miseczka siwak 9. garnek o technologii wczesnośredniowiecznej
– 10; Wykop 2/19; garnki siwaki 1-3, 8, 12, 15 , misa siwak 11
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Tablica II
Kurzętnik stan.1, gm loco. Wykop 2/19; garnki siwaki 1-4, 7-11, misy siwaki 5-6.
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Tablica III
Kurzętnik stan. 1, gm, loco. Wykop 1/19; uchwyty pokrywki siwaki 1-3, dzbany
siwaki 11-14Wykop 2/19, ucha dzbanów siwaki 4,5,7, dzbany siwaki 8-10.;
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Tablica IV
Kurzętnik stan. 1, gm. loco Wykop 1/19; misa siwak 5; ceglasty uchwyt rondla;
Wykop 2/19 garnki siwaki 2, 6, misy siwaki 1,3,7,8
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Tablica V
Kurzętnik stan. 1., gm. loco. Wykop 1; garnki siwaki 5, 7, garnek o technologii
wczesnośredniowiecznej 1, Wykop 2/19 garnki siwaki 2-15, pokrywka siwak 13
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