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Szanowni Paƒstwo,

Z przyjemnoÊcià chcia∏bym zaproponowaç Wam podró˝ po
Êredniowiecznych za∏o˝eniach obronnych, po∏o˝onych nad rzekà
Guber. Jeszcze w po∏owie XIII w. ziemia ta by∏a zamieszkana
przez pruskie plemi´ Bartów. Póêniej zaw∏adn´li nià Krzy˝acy,
z którymi Bartowie toczyli zaci´te walki o swojà niezale˝noÊç.
Szczególnie krwawy charakter mia∏y one nad Gubrem, o czym
wspomina kronikarz zakonny Piotr Dusburg. W∏aÊnie nad tà
rzekà mia∏ mi´dzy innymi znajdowaç si´ zamek krzy˝acki
Wiesenburg, zwany równie˝ Wallewonà, który Prusowie ponoç
oblegali przez trzy lata. O innych kartach historii znad Gubra,
z okresu walk barcko-krzy˝ackich, szerzej postaram si´
opowiedzieç w dalszych rozdzia∏ach tej pracy. Obecnie podziwiaç
mo˝emy tajemnicze grodziska z tamtych odleg∏ych czasów. Dzisiaj
potocznie nazywane sà „Zamkowymi Górami“ lub „Starymi
Szaƒcami“. Po∏o˝one majestatycznie, op∏ywane meandrami rzeki,
skrywajà w sobie tajemnicze losy dawnych Prusów.

Publikacja, którà Paƒstwu prezentuj´, zawiera wiele mate-
ria∏ów archiwalnych, pochodzàcych z dawnego Prussia Museum
w Królewcu. Z nich wszystkich najbardziej ceni´ sobie szkice
wykonane w latach 1826-1828 przez porucznika Johanna
Michaela Guise, który przew´drowa∏ ziemie pruskie, dokonujàc
inwentaryzacji przesz∏o szeÊciuset za∏o˝eƒ obronnych. Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e wykona∏ on tym samym pierwszà tak obszernà
dokumentacj´ grodzisk, z których wiele sam odkry∏. Z uwagi na
wykorzystanie w niniejszej pracy materia∏ów archiwalnych, pragn´
z∏o˝yç podzi´kowania za ich udost´pnienie nast´pujàcym Panom:
Horstowi Wieder z Museum für Vor- und Frühgeschichte w Ber-
linie, dr. Miros∏awowi Hoffmannowi z Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie oraz Stanis∏awowi Baran z Berlina, za ogromnà
pomoc przy pracy nad dokumentami z Museum für Vor- und
Frühgeschichte.
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Barcja

W okresie wczesnego Êrednio-
wiecza ziemia po∏o˝ona w dorze-
czu rzeki Guber nale˝a∏a do Barcji,
jednego z plemion pruskich. Wed-
∏ug legendy spisanej przez nowo-
˝ytnego kronikarza Szymona
Grunaua, protoplastami Prusów byli
bracia Pruten i Wejdawut. Pruten
zosta∏ pierwszym kap∏anem, zaÊ
jego brat królem. Wejdawut mia∏
dziesi´ciu synów, z których ka˝dy
dosta∏ swoje terytorium, dajàc tym
samym poczàtek plemionom prus-
kim. Siódmym jego synem by∏
Barto, który wybudowa∏ gród i da∏
mu nazw´ od swego imienia.
Otrzyma∏ od Wejdewuta ziemi´
po∏o˝onà na wschód od rzeki ¸yny,
którà pocz´to zwaç Bartlandià,
Bartonià, Bartenià i ostatecznie
Barcjà. Barto mia∏ wiele potom-
stwa, któremu pobudowa∏ wiele
twierdz.

Bartowie sàsiadowali od po∏ud-
nia i wschodu z Galindià. W Êwie-
tle dokumentu spisanego w dniu
29 wrzeÊnia 1326 r., na zamku
w Gierdawach, granica mi´dzy
Barcjà i Galindià przebiega∏a od
Jeziora OÊwin – see Assuenus – do Je-
ziora Rydzówka – see Resov. Kolej-
nym punktem by∏ las w pobli˝u
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Mapa plemion pruskich Des Preusserlan Caspara Hennenbergera z 1584 r.



Wop∏awek – walt kirne bis czu wopelauken. Nast´pnym, las w pobli˝u wsi
Bo˝e – walt bosin. W dokumencie znajduje si´ jeszcze informacja
o lesie zwanym Tauro, le˝acym przy Jeziorze Kiersztanowskim – walde
tauro bis den see kirsno. Od zachodu graniczyli z Pogezanià. Za swoich
pó∏nocno-wschodnich sàsiadów mieli Natangów i ziemi´ Wohnsdorf.
Z pó∏nocno-wschodniej strony graniczyli z Nadrowià. W sk∏ad Barcji
wchodzi∏a tak˝e mniejsza jednostka terytorialna, zwana „Ma∏à
Barcjà“. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1251 r., z dokumentu
opisujàcego podzia∏ dóbr mi´dzy Zakonem krzy˝ackim i biskup-
stwem warmiƒskim. Jednym z wymienionych punktów granicznych
by∏a przeprawa na ¸ynie, w pobli˝u dzisiejszego Kotowa. Dalej na
wschód granica przebiega∏a mi´dzy Du˝à Barcjà – majorem Bartam
i Ma∏à – minorem. W 1359 r. w pobli˝u Kiwit za∏o˝ono wieÊ Bartniki,
wobec której u˝yto w akcie lokacyjnym nazwy Plekebarten, co mia∏o
znaczyç Ma∏a Barcja. Tyle na ten temat mówià êród∏a. Wed∏ug histo-
ryków niemieckich obszar ten obejmowa∏ okolice dzisiejszych
Jezioran i Bisztynka. Zdaniem Maxa Toeppena, Ma∏a Barcja by∏a wy-
dzielonym obszarem z tego terytorium plemiennego, który po po-
dziale przypad∏ biskupowi warmiƒskiemu. Wi´ksza jej cz´Êç zosta∏a
jednak pod bezpoÊrednim zwierzchnictwem Zakonu krzy˝ackiego.
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„Baba pruska“ z Barcian, obecnie na dziedziƒcu zamku w Olsztynie
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W porównaniu z innymi pruskimi ziemiami by∏a to dosyç uboga
kraina. G∏ównym tego powodem by∏ brak dost´pu do Morza Ba∏tyc-
kiego i tym samym ograniczone mo˝liwoÊci handlowe. W pewien
sposób rekompensowa∏ to làdowy szlak komunikacyjny z Rusi na
Sambi´, który w XI-XIII w. przebiega∏ wzd∏u˝ rzeki Guber. Dzi´ki
niemu na tym obszarze spotykamy wczesnoÊredniowieczne ruskie
zabytki, jak: enkolpiony, prz´Êliki i szklane paciorki. Po Bartach do
dnia dzisiejszego pozosta∏o wiele trwa∏ych pomników ich kultury i re-
ligii. Z pewnoÊcià mo˝emy zaliczyç do nich grodziska, kurhany, cmen-
tarzyska oraz przedmioty codziennego u˝ytku, odkryte podczas
badaƒ archeologicznych. Prócz tego warto wymieniç cztery antropo-
morficzne rzeêby kamienne, zwane potocznie „babami kamiennymi“.
Pomimo pewnej sugestii w nazwie, owe posàgi nie majà nic wspólnego
z pradziejowymi kobietami. Przypuszczalnie sà to wyobra˝enia wo-
jowników. Dwie z bartyjskich rzeêb, zwane „Bartel“ i „Gustebalda“,
znajdujà si´ w centrum Bartoszyc. Trzecia, odkryta w Barcianach,
obecnie jest usadowiona na dziedziƒcu zamku w Olsztynie. W sier-
pniu 2007 r., podczas prowadzonych prac wykopaliskowych w Poga-
nowie pod K´trzynem, odkryto kolejny posàg kamienny o antropo-
morficznym kszta∏cie. Chocia˝ brak jest na nim wyrzeêbionych
znamion, charakteryzujàcych pruskie „baby kamienne“ jak: róg,
sztylet, tarcza, to niewàtpliwie jest on zwiàzany z kultem pogaƒskim.
W czasie badaƒ archeologicznych, w bezpoÊrednim jego otoczeniu,
znaleziono kilkaset fragmentów koƒskich koÊci, poÊwi´canych w ry-
tuale. O∏tarzami, na których sk∏adano bóstwom ofiary by∏y tak˝e du˝e
g∏azy, z wydrà˝onà w górnej cz´Êci nieckà, zwanà misà. Jeden z takich
monolitów znajduje si´ w Gier∏o˝y, nad Jeziorem Moj. Warto tak˝e
zwróciç uwag´ na pozostawienie przez Prusów w tym rejonie wielu
nazw terenowych i miejscowych, wywodzàcych si´ z ich j´zyka. Du˝o
wsi, jak np: Garbno – Laumygarbis, Wop∏awki – Wopelauken, Ga∏wuny
– Galwonen posiada rodowód pruski. Podobnie jest z nazwami
terenowymi: Guber – Gobrionis, Gubir, Sajna – Says czy Dajna –
Dena, Denow.
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Bartowie podczas walk z Zakonem krzy˝ackim

W Êwietle kroniki Êredniowiecznej, spisanej przez Piotra Dusburga,
Barcja mog∏a wystawiç jedynie 2 tysiàce konnych, ale za to wiele
tysi´cy piechoty. Bartowie przystàpili po raz pierwszy do walki z Krzy-
˝akami w 1240 r., uczestniczàc wraz z Warmami i Natangami w obl´-
˝eniu Ba∏gi. Brali tak˝e udzia∏ w I powstaniu Prusów, które wybuch∏o
w 1242 r. i trwa∏o a˝ do 1249 r., kiedy podpisano ugod´ w Dzierz-
goniu. Ca∏kowity podbój Barcji nastàpi∏ w latach 1251-1252, gdy
kolejnych najazdów dokonali: margrabia branderburski Otto III,
biskup Merseburga Henryk I i hrabia von Schwarzburg. Ich nast´p-
stwem by∏o opanowanie ca∏ego terytorium i wybudowanie na jego
obszarze zamków: Bartoszyce, Reszel i Wiesenburg (Wallewona).
Wed∏ug kroniki Piotra Dusburga za∏o˝enie twierdz mia∏o ju˝ nastàpiç
w 1241 r., ale wystawienie ich w tym czasie i w tym rejonie by∏o
niemo˝liwe, gdy˝ wówczas zmagania wojenne mia∏y miejsce w Pome-
zanii oraz na wybrze˝u Zalewu WiÊlanego. Obszar Barcji pozostawa∏
w tym czasie poza wp∏ywami krzy˝ackimi. Najprawdopodobniej
wybudowanie powy˝szych warowni nastàpi∏o po 1252 r. Pierwsza
wiarygodna wzmianka êród∏owa o zamku w Reszlu, po∏o˝onym na tej
ziemi, pochodzi z 1254 r.

W 1260 r., w efekcie kl´ski Zakonu nad rzekà Durbà w Kurlandii,
dosz∏o do wybuchu ogólnopruskiego powstania, które trwa∏o do 1273 r.
Na czele ka˝dego z plemion stanà∏ wybrany dowódca. U Bartów by∏
nim Divan, któremu w poczàtkowej fazie walk uda∏o si´ ca∏kowicie
wyprzeç Krzy˝aków, którzy bronili si´ jedynie w kilku obwarowanych
grodach. Od 1260 r. rozpocz´∏o si´ d∏ugotrwa∏e obl´˝enie przez
Prusów zamków Bartenstein (Bartoszyce) i Wallewony. Po zaci´tej
walce wojska zakonne opuÊci∏y warownie Gierdawy i Weistotepila.
W tym czasie bracia z zamku w Reszlu spalili warowni´ i wycofali si´
bocznymi drogami przez pustkowia. Twierdza w Bartoszycach zosta∏a
opuszczona przez Krzy˝aków w 1264 r., po czterech latach obl´˝enia.

Tymczasem skupmy si´ na dwóch zamkach opisanych w kronice
Piotra Dusburga, które po∏o˝one by∏y nad Gubrem: Weistotepila
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i Wiesenburg zwany tak˝e
Wallewonà. Wed∏ug opisu
kronikarza, w 1260 r. Krzy-
˝acy z zamku Weistotepila
Êcigali Prusów, którzy splàd-
rowali dwie okoliczne wioski.
Âcigani zaÊ zastawili pu∏apk´,
którà wczeÊniej przygotowali
i zabili szeÊciu braci oraz
wielu chrzeÊcijan. Wkrótce
potem zebrali du˝e si∏y i oble-
gali Weistotepil´ przez ca∏y
dzieƒ, a˝ do nastania zmierz-
chu. Prusowie jednak nie
zdo∏ali zburzyç warowni
i wkrótce wycofali si´. 
Krzy˝acy, dostrzegajàc z∏y stan zamku i zdajàc sobie spraw´, ˝e nie
b´dà w stanie powstrzymywaç ataków, spalili go i potajemnie opuÊcili.
Innà nieco wersj´ wydarzeƒ przedstawia póêniejszy kronikarz Szymon
Grunau. Wed∏ug jego opisu Weistotepila, nazwana przez niego Wos-
topolo, zosta∏a zdobyta przez wodza Natangów Herkusa Monte. Na
samym poczàtku Herkus Monte wprowadzi∏ Krzy˝aków w zasadzk´,
a nast´pnie po ich ucieczce spali∏ zamek wraz z 200 ludêmi.

Jeszcze bardziej zaci´te walki toczy∏y si´ o zamek Wiesenburg,
zwany przez Prusów Wallewona. W poczàtkowej fazie powstania,
przybyli pod Wallewon´ Jaçwingowie, którzy nast´pnie wycofujàc si´,
z∏upili okoliczny okr´g. Po tym wydarzeniu pewien cz∏owiek ze s∏u˝-
by krzy˝ackiej poradzi∏, aby wyruszyç za nimi w poÊcig. Rycerze
zakonni zgodzili si´ z nim i natychmiast wyruszyli, docierajàc do rzeki
W´gorapa. Gdy zbli˝yli si´ do Jaçwingów, zostali przez nich
zaatakowani. Krzy˝acy wówczas przedostali si´ na pewne wzgórze,
z którego przez d∏ugi czas si´ bronili. W koƒcu Jaçwingowie uzyskali
przewag´ i zabili dwudziestu braci wraz z pozosta∏ymi zbrojnymi.
Ten˝e zamek Wallewona, Prusowie oblegali prawie trzy lata.
Wybudowali nawet trzy machiny obl´˝nicze, którymi codziennie go
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Vetus, na której znajduje si´ hipotetyczne 
zaznaczenie Wallewony



szturmowali. Krzy˝acy jednà z machin zdobyli i wciàgn´li do warowni.
Nast´pnie za jej pomocà przez d∏ugi czas odpierali ataki wroga.
W 1263 r., gdy ju˝ zabrak∏o ˝ywnoÊci, bracia ze swoimi zbrojnymi
opuÊcili zamek i potajemnie wycofali si´, kierujàc si´ prosto do
Ksi´stwa Mazowieckiego. Kiedy to zauwa˝ono, Diwan razem z wielo-
ma Bartami wyruszy∏ za nimi w pogoƒ, ale nie móg∏ ich dogoniç,
poniewa˝ zm´czone ju˝ konie odmawia∏y pos∏uszeƒstwa. Wówczas
sam dobra∏ sobie trzynastu zbrojnych i na szybszych rumakach uda∏
si´ w dalszy poÊcig. W koƒcu natknà∏ si´ na Krzy˝aków wycieƒczo-
nych g∏odem i niezdolnych do walki. Diwan zdecydowanie ich zaata-
kowa∏ i w pierwszym starciu zabi∏ trzech rycerzy. Pozostali broniàc si´,
stawili opór i ci´˝ko go ranili. Wówczas Bartowie wycofali si´ z walki,
zaÊ Krzy˝acy ze swoimi ludêmi podà˝yli dalej w kierunku Mazowsza.

Na temat walk o Wallewon´ nieco inne dane zosta∏y przedstawione
przez Szymona Grunaua. Wed∏ug jego opisu ów zamek by∏ pot´˝nà
twierdzà, po∏o˝onà nad Jeziorem Guber. Krzy˝acy nim zarzàdzajàcy
byli w bardzo dobrych kontaktach z okolicznà miejscowà ludnoÊcià.
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Rzeka Guber – widok z grodziska w Por´bku



W tej sytuacji Herkus Monte i Diwan zaniechali szturmu na zamek
i postanowili uciec si´ do podst´pu. Wys∏ali Prusa o imieniu Meruno,
który uda∏ si´ do Wallewony, przedstawiajàc si´ jako przyjaciel
Zakonu. Nast´pnie na pobliski dwór uderzy∏ Diwan wraz z setkà
wojów. Merun zawo∏a∏ braci zakonnych na pomoc, a gdy ci opuÊcili
wa∏y twierdzy, powstaƒcy uderzyli na opuszczonà warowni´, którà
spalili, zabijajàc wszystkich.

W kolejnych latach prowadzonej z Zakonem walki, Diwan oraz
Pogezanin Linko wtargn´li do Ziemi Che∏miƒskiej, którà splàdrowali.
Nast´pnie wódz Bartów ze swym wojskiem spustoszy∏ okolice
Dzierzgonia i Kwidzyna. Krzy˝acy udali si´ za nimi w poÊcig i dopadli
ich w pobli˝u rzeki Guber. Tam dosz∏o do starcia, w którym zginà∏
krewny Diwana o imieniu Dabore oraz rozbito oddzia∏ Prusów,
odbijajàc ∏upy. Diwan, z kilkunastoma ludêmi, ratowa∏ si´ ucieczkà.
Podczas ostatniej swojej wyprawy wojennej wódz Bartów oblega∏
zamek w Kowalewie. W czasie próby jego zdobycia, zakonnik o imie-
niu Arnold Krop (póêniejszy komtur bierzg∏owski 1270-1276), wys-
trzeli∏ z kuszy i przeszy∏ strza∏à szyj´ Diwana, zabijajàc go na miejscu.
Wówczas Bartowie wycofali si´ z pola walki, mimo ˝e mieli nad Krzy-
˝akami przewag´. By∏ to prze∏omowy moment powstania, poniewa˝
Barcja nie zdo∏a∏a si´ ju˝ militarnie podnieÊç i powstrzymaç naporu
Zakonu krzy˝ackiego. W 1273 r. Jaçwingowie, s∏yszàc o zamiarze pod-
dania si´ ich pobratymców, uderzyli na zamek w Bartoszycach i go
zburzyli. W 1274 r. powstanie upad∏o. Podbój Prus nastàpi∏ wraz
z upadkiem Jaçwie˝y w 1283 r., która osamotniona dzielnie stawia∏a
opór przez szeÊç lat. Gdy nie by∏o ju˝ szansy, aby z powodzeniem
prowadziç walk´ o upragnionà wolnoÊç, cz´Êç Prusów, w tym liczne
grono Bartów, wyemigrowa∏a na Litw´. Pozostali zacz´li uczestniczyç
w procesie kolonizacji ziemi pruskiej przez Zakon krzy˝acki.
W pierwszym etapie prowadzenia akcji osadniczej w II po∏owie XIII w.
i w XIV w. ludnoÊç wiejska w wi´kszoÊci by∏a pochodzenia pruskiego.
W kolejnych latach nastàpi∏ nap∏yw osadnictwa z zewnàtrz, co do-
prowadzi∏o w du˝ej mierze do asymilacji Prusów z ludnoÊcià nap∏y-
wowà i z czasem do zatracenia ich j´zyka i kultury.
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Grodziska nad Gubrem

Nakomiady, gm. K´trzyn

W naszej wyprawie podà˝aç b´dziemy po grodach nad Gubrem,
wraz z biegiem nurtu jego wód. Pierwszym obiektem po∏o˝onym nad
tà rzekà jest „Zamkowa Góra“ w Nakomiadach. Grodzisko znajduje
si´ na pó∏nocny wschód od wsi, le˝àc wÊród podmok∏ych ∏àk,
w pradolinie rzecznej. Wymiary majdanu wynoszà 96 m x 44 m.
W 1962 r. stanowisko by∏o badane przez archeologów. Na podstawie
pozyskanego materia∏u ceramicznego ustalono, ˝e gród funkcjonowa∏
we wczesnej epoce ˝elaza. Wydaje si´ jednak wielce prawdopodobne,
˝e grodzisko by∏o u˝ytkowane tak˝e w póêniejszym okresie. Podczas
prowadzonych badaƒ powierzchniowych odkryto w jego pobli˝u
osad´, którà na podstawie znalezionej ceramiki mo˝na okreÊliç na lata
wczesnego Êredniowiecza. Przypuszczalnie gród pe∏ni∏ u Prusów rol´
refugialnà. Równie˝ zachowana w tradycji miejscowej nazwa
„Schlossberg“ (Zamkowa Góra) sk∏ania do przypuszczenia, ˝e jego
chronologia jest znacznie póêniejsza ni˝ czasy wczesnej epoki ˝elaza,
co nie wyklucza, ˝e osadnictwo w jej pobli˝u mog∏o byç przez ponad
tysiàclecie kontynuowane.
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„Zamkowa Góra“ w Nakomiadach widziana od strony po∏udniowo-wschodniej
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Szkic sytuacyjno-wysokoÊciowy obiektu w Nakomiadach, ze zbiorów Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie



Por´bek, gm. K´trzyn

Grodzisko po∏o˝one jest w zakolu Gubra, w odleg∏oÊci ok. 800 m
na pó∏noc od zabudowaƒ przysió∏ka Por´bek. Jego zbocza stromo
opadajà w stron´ rzeki. Od po∏udnia posiada przekopanà sztucznà
fos´, której relikty zachowa∏y si´ w dobrym stanie. Za∏o˝enie obronne
mo˝emy podzieliç na dwa obiekty, przedzielone g∏´bokà wewn´trznà
fosà, w której znajduje si´ woda. Niemieccy archeolodzy okreÊlili je
jako „Zamek górny“, zajmujàcy cz´Êç po∏udniowà i „Zamek dolny“
po∏o˝ony na pó∏noc od niego, bezpoÊrednio przy rzece. Na obszarze
grodziska znaleziono wiele materia∏u ceramicznego, w wi´kszoÊci po-
chodzàcego z okresu wczesnego Êredniowiecza. Zdaniem inwenta-
ryzujàcych to stanowisko w latach siedemdziesiàtych XIX wieku
niemieckich archeologów, gród u˝ytkowany by∏ tak˝e w czasach
chrzeÊcijaƒskich. WÊród zabytków odkryto mi´dzy innymi topór, grot
od strza∏y z kuszy, nó˝, lecz najbardziej cennym wydaje si´ byç misa

17

Dolina zalewowa Gubra w pobli˝u grodziska w Por´bku
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Po∏udniowa fosa za∏o˝enia obronnego w Por´bku



19



20

G R O D Z I S K A  N A D  G U B R E M

Rzut poziomy grodziska w Por´bku, ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie

Wa∏ zaporowy w Por´bku, fot. – kwiecieƒ 2005 r.



romaƒska. Tego typu przedmioty by∏y wyrabiane w Nadrenii i Wes-
tfalii. Zdobi∏a je bogata ornamentyka. Najprawdopodobniej misy
s∏u˝y∏y do obrz´dów liturgicznych, np. mycia ràk. Ogólnie datuje si´
ich wytworzenie na XI-XII wiek, chocia˝ wiele wskazuje, ˝e mog∏y byç
one wyrabiane jeszcze w trzecim çwierçwieczu XIII w. Misa odkryta
w Por´bku nie przetrwa∏a w zbiorach muzealnych do naszych czasów
i los jej jest nieznany. Znany jest jej opis pochodzàcy z 1876 r.
Na czaszy mia∏a wygrawerowane w j´zyku ∏aciƒskim szeÊç grzechów
g∏ównych: invidia (zazdroÊç), ira (gniew), luxuria (ob˝arstwo), idolato-
ria (ba∏wochwalstwo), dolus (oszustwo), odium (nienawiÊç). Oprócz
tego wyst´powa∏y jeszcze s∏owa: peccatum (grzech) i vera (prawda).

Ga∏wuny, gm. K´trzyn

Kilkaset metrów na zachód od stanowiska w Por´bku, na przeciw-
leg∏ym brzegu Gubra znajduje si´ kolejne za∏o˝enie obronne.
Prawdopodobnie oba obiekty wspó∏istnia∏y ze sobà, zabezpieczajàc
szlak biegnàcy wzd∏u˝ Gubra. Jest to grodzisko pó∏wyspowe,
wchodzàce od pó∏nocy w dolin´ rzeki. W po∏udniowej cz´Êci istnieje
kolisty majdan, którego Êrednica wynosi ok. 25 m. W przesz∏oÊci
odci´ty by∏ fosà, po której pozosta∏o nieznaczne obni˝enie terenu.
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Za∏o˝enie obronne w Ga∏wunach, od strony grodziska w Por´bku
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Fragment szkicowanej mapki Johannesa Guise, na której widoczne jest od prawej grodzisko w
w Berlinie, sygnatura akt: PM-IXh 00116b
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w Por´bku i dwa kolejne w Ga∏wunach; Museum für Vor- und Frühgeschichte Archiv 



Obecnie przy grodzisku znajduje
si´ stacja uj´cia wody. Na obszarze
administracyjnym Ga∏wun istnieje
tak˝e drugi Êredniowieczny obiekt,
oddalony od pierwszego ok. 500 m
na zachód. Jest to grodzisko sto˝-
kowe, odci´te od strony pó∏nocnej
i wschodniej g∏´boka fosà. Jego wy-
sokoÊç si´ga ok. 5 m, zaÊ majdan
posiada wymiary 25 m x 30 m.
Stanowiska w Ga∏wunach i Por´bku
po∏o˝one sà w pobli˝u siebie, co
sk∏ania do przypuszczenia, ˝e mog-
∏y tworzyç w przesz∏oÊci pewne
centrum militarne. Bardzo dobrze
obrazuje to szkicowana mapka
J. Guise, który zarejestrowa∏ po-
wy˝sze obiekty.
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Grodzisko pó∏wyspowe w Ga∏wunach – widok od strony po∏udniowo-zachodniej

Fragment mapy C. Hennenbergera
Grosse Landtafel von Preussen z 1576 r.;
mi´dzy Rastenburgiem, a Lamgarben
widnieje zaznaczony kopiec z krzy˝y-
kiem – jest to grodzisko w Ga∏wunach



Garbno, gm. Korsze

Podà˝ajàc wraz z nurtem Gubra, po 3 km docieramy do miej-
scowoÊci Garbno, w której tak˝e odnotowano dwa grodziska. Co
prawda, nie sà one po∏o˝one bezpoÊrednio nad Gubrem, to jednak
ich zwiàzek w przesz∏oÊci z tà rzekà wydaje si´ byç niepodwa˝alny.
Pierwsze z grodzisk, zwane „Starym Szaƒcem“, po∏o˝one jest
we wschodniej cz´Êci wsi, nad rzeczkà Rawà. Jego pó∏nocne zbocza
stromo opadajà w stron´ strumienia. W tej cz´Êci wysokoÊç grodziska
si´ga ok. 15 m. We wschodniej cz´Êci wyodr´bniç mo˝na obiekt
odci´ty od pozosta∏ej cz´Êci za∏o˝enia fosà, którego wysokoÊç ponad
poziom wynosi ok. 3 m. Posiada koliste plateau o Êrednicy ok. 20 m.
Zachodnia cz´Êç grodziska zosta∏a silnie zniszczona, gdy˝ w XIX wie-
ku za∏o˝ono na jego obszarze cmentarz protestancki. W odleg∏oÊci
ok. 800 m na wschód, nad pó∏nocnym brzegiem strumienia Rawa,
znajduje si´ kolejne grodzisko zwane „Lisià Górà“. Posiada ono
równoboczne kszta∏ty, o wymiarach 35 m x 30 m. Od pó∏nocy
i zachodu odci´te jest g∏´boka fosà. WysokoÊç gródka si´ga ok. 5 m.
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Grodzisko „Alte Schanze“ w Garbnie, widziane od podnó˝a



26

G R O D Z I S K A  N A D  G U B R E M

Fragment mapki J. Guise, z zaznaczeniem dwóch grodzisk w Garbnie; Museum für Vor- und Frühgeschichte Archiv w Berlinie, sygnatura akt: PM-IXh 00116a
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Frühgeschichte Archiv w Berlinie, sygnatura akt: PM-IXh 00116a
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„Alte Schanze“ w Garbnie – widok od strony pó∏nocno-zachodniej

Rzut poziomy grodziska „Lisia Góra” w Garbnie; Museum für Vor- 
und Frühgeschichte Archiv w Berlinie, sygnatura akt: 1945/1 (Lamgarben, 
Kr. Rastenburg)
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KoÊció∏ w Garbnie



W 1868 r. grodziska w Garbnie weryfikowa∏ kapitan Wulff. Szcze-
gólnà jego uwag´ zwróci∏y jednak relikty fundamentów, które znajdo-
wa∏y si´ ok. 60 m na po∏udniowy wschód od „Starego Szaƒca“.
Znajdowa∏y si´ one na planie kwadratu o bokach ok. 32,5 m, z wychy-
lonymi na zewnàtrz czworobocznymi wie˝yczkami. Od strony zachod-
niej znajdowa∏ si´ wjazd do za∏o˝enia obronnego. Ceg∏y, z jakich po-
wsta∏o, by∏y typowe dla budowli warownych Zakonu krzy˝ackiego.
GruboÊç murów przeci´tnie wynosi∏a 2,25 m. Zdaniem Wullfa znaj-
dowa∏ si´ w tym miejscu zameczek krzy˝acki, tzw. „Wildhaus“ z okre-
su intensywnych walk z Litwà, jakie mia∏y miejsce w XIV wieku. Nie
jest wykluczone, ˝e mieÊci∏a si´ tam siedziba urz´dnika krzy˝ackiego,
gdy˝ w 1437 r. Garbno jest wymienione jako siedziba kamery (Came-
ramt Lamgarben). Inwentaryzujàc stanowiska w Garbnie, Wullf uzna∏,
˝e grodziska pochodzi∏y jeszcze z czasów pogaƒskich, natomiast mate-
ria∏ ceramiczny, znaleziony na „Starym Szaƒcu“, zosta∏ wydatowany
na XIII-XIV w. Wed∏ug archiwalnej dokumentacji na wschód od
Garbna, w pobli˝u Starego Mikielnika, mia∏o si´ znajdowaç kolejne
grodzisko. Brakuje jednak na to potwierdzenia w terenie.

Równina Dolna, gm. Korsze

W rozleg∏ej dolinie Gubra, wÊród ∏àk znajduje si´ ciekawe
za∏o˝enie obronne. Wzmiankowane ju˝ by∏o pod koniec XVI w. przez
kartografa Caspara Hennenbergera. Nast´pnie grodzisko to by∏o
wielokrotnie inwentaryzowane w XIX w. W 1959 r. mia∏y na nim
miejsce badania archeologiczne, dzi´ki którym na Êwiat∏o dzienne
wysz∏o wiele ciekawostek zwiàzanych z funkcjonowaniem tego
zameczku. Obiekt po∏o˝ony jest na planie kwadratu o bokach d∏ugich
na ok. 45 m. i posiada kszta∏t Êci´tej piramidy. Podczas badaƒ arche-
ologicznych odkryto w centralnej cz´Êci grodziska tzw. „studni´“ zbu-
dowanà z belek d´bowych, której g∏´bokoÊç si´ga∏a ok. 10 m poni˝ej
poziomu grodziska. Prawdopodobnie by∏ to magazyn na ˝ywnoÊç.
W cz´Êci pó∏nocno-wschodniej warowni odkryto relikty wie˝y obron-
nej, zbudowanej z bali d´bowych, której Êrednica wynosi∏a ok. 7-9 m.
Drewno wie˝y by∏o pokryte du˝à iloÊcià gliny z dodatkiem s∏omy, co
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mia∏o zabezpieczaç przed
pod∏o˝eniem ognia. Odkry-
to tak˝e monety krzy˝ackie,
tzw. brakteaty. W Êwietle
badaƒ archeologicznych ist-
nia∏y dwie fazy funkcjono-
wania grodu – pierwsza da-
towana na po∏ow´ XIII w.
i druga, która ciàgn´∏a si´
przypuszczalnie od koƒca
XIII w. do XV w. Zameczek
wzmiankowany by∏ tak˝e
w êród∏ach krzy˝ackich
z 1338 r., jako dwór obron-
ny, po∏o˝ony na rzecznej
wyspie. BezpoÊrednio na
pó∏noc od grodziska znaj-
dowa∏o si´ przedzamcze.
Dalej by∏ m∏yn, który
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Fragment mapki J. Guise, przedstawiajàcej
za∏o˝enie obronne w Równinie Dolnej; Muse-
um für Vor- und Frühgeschichte Archiv w Ber-
linie, sygnatury akt: PM-IXh 00120a

Grodzisko w Równinie Dolnej, widok od zachodu
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Szkic planu za∏o˝enie zamkowego w Równinie, wg Carla Beckherrna

Prz´Êlik z ∏upku orwuckiego i naszyjnik – importy ruskie z cmentarzyska 
w Równinie Dolnej; ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
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Diadem z cmentarzyska w Równinie Dolnej; ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie

Toten Krone („Korona Âmierci”); ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie



spi´trza∏ wody rzeki, zabezpieczajàc
dost´p do warowni. Nie sposób pomi-
nàç w Równinie Dolnej cmentarzyska
pochodzàcego z okresu XIII/XIV w.,
które by∏o intensywnie przebadane
pod koniec lat pi´çdziesiàtych XX w.
Odkryto tam bardzo du˝o ciekawych
zabytków, które pozwalajà przybli˝yç
nam ˝ycie codzienne Prusów w okresie
tworzenia pot´gi paƒstwa krzy˝ackie-
go.

Sàtoczno, gm. Korsze

W 1326 r., na wzgórzu, przy którym
wody Sajny wp∏ywajà do Gubra,
za∏o˝ono warowni´, której nadano
nazw´ Lunenberg (póêniej Leunen-
burg). Nied∏ugo potem, bo praw-
dopodobnie w 1343 r., warownia sta∏a
si´ siedzibà komturii. W 1347 r. mia∏
miejsce najazd na okolic´ Litwinów
pod wodzà Kiejstuta, podczas którego
zniszczono ca∏y okr´g, zaÊ zamek
oblegano. Po tych wydarzeniach
Wielki Mistrz Henryk Dusemer zlik-
widowa∏ komturstwo w Sàtocznie.
Obecnie pozosta∏y ledwie dostrzegalne
relikty po dawnej warowni w postaci
pozosta∏oÊci piwnic i bramy wjaz-
dowej. W Êwietle przeprowadzonych
badaƒ archeologicznych na obszarze
warowni odnotowano, ˝e pierwotnie
na jej miejscu znajdowa∏ si´ gródek
drewniano-ziemny.
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Rzeka Sajna, na po∏udnie od Sàtoczna



Pr´t∏awki, gm. Korsze

Grodzisko po∏o˝one jest w lesie, nad Gubrem, na po∏udniowy
wschód od Pr´t∏awek. Pierwotnie oblane by∏o z trzech stron wodami
rzeki. Obecnie obszar ten tworzy trudne do przejÊcia starorzecze.
D∏ugoÊç za∏o˝enia obronnego wynosi ok. 170 m, zaÊ jego szerokoÊç
waha si´ w granicach ok. 75-80 m. Od strony pó∏nocnej grodzisko
posiada pot´˝ny wa∏, który si´ga na wysokoÊç ok. 20 m. W przesz∏oÊci
znajdowa∏ si´ w tym miejscu dost´p do grodu od strony làdu. Przy
pó∏nocno-zachodniej stronie wa∏u znajduje si´ obni˝enie, sugerujàce
istnienie w tym miejscu bramy wjazdowej. Kolejne wejÊcie praw-
dopodobnie by∏o przy wschodniej Êcianie obiektu. Ca∏y obszar
za∏o˝enia obronnego porasta las. Wed∏ug niemieckich historyków
grodzisko w Pr´t∏awkach by∏o grodem zwanym Weistotepila, jaki
pojawi∏ si´ na kartach kroniki Piotra Dusburga. Do tej pory nie
przeprowadzono na tym obiekcie badaƒ archeologicznych. Wst´pna
weryfikacja grodziska wskazuje, ˝e by∏o ono u˝ytkowane w okresie
wczesnoÊredniowiecznym, jak i w póêniejszym.

Na Pr´t∏awkach koƒczymy podró˝ po grodziskach po∏o˝onych nad
Gubrem. Warto nadmieniç, ˝e ciekawie wyglàdajàce gródki znajdujà
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Widok od strony wschodniej na relikty zamku w Sàtocznie
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Fragment szkicowanej mapki J. Guise, przedstawiajàcej grodzisko w Pr´t∏awkach,
sygnatura akt: PM-IXh 00239a 



si´ tak˝e w pewnej odleg∏oÊci od rzeki, niekoniecznie nad samymi jej
brzegami. Jednym z nich jest grodzisko w Kwiedzinie, po∏o˝one na
wschód od zabudowaƒ wiejskich. Warto tak˝e odwiedziç pod-
k´trzyƒskie Wop∏awki, na terenie których w starym za∏o˝eniu
parkowym po∏o˝ony jest gródek stra˝niczy. Na wschód od Wop∏awek,
w miejscu gdzie znajduje si´ „Kapliczna Góra“, przypuszczalnie tak˝e
by∏o grodzisko. Na jego szczycie obecnie znajdujà si´ ruiny neogotyc-
kiej kaplicy grobowej. Nie jest wykluczone, ˝e warownia Bartów by∏a
w K´trzynie, w miejscu, gdzie obecnie stoi koÊció∏ Êw. Jerzego.
Nieznacznie widoczne relikty grodziska pozosta∏y ko∏o Biedaszek,
w miejscu gdzie Dajna wp∏ywa do Gubra. Tak˝e w Radoszach znaj-
duje si´ ∏adny Êredniowieczny gródek, który jest warty zobaczenia.
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Mapka sztabowa z zaznaczeniem obiektu w Pr´t∏awkach; Museum
für Vor- und Frühgeschichte Archiv w Berlinie, sygnatura akt: 1071/1 (Prantlack,

Kr. Friedland)
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Widok na grodzisko w Pr´t∏awkach od wschodu



Zakoƒczenie

Zmierzajàc do koƒca naszej w´drówki, postaram si´ odpowiedzieç
na pytanie, który z wymienionych obiektów móg∏by byç zaginionà
Wallewonà. Jednà ze wskazówek jest po∏o˝enie nad Gubrem i w za-
sadzie tyle danych posiadamy z zapisków kroniki Piotra Dusburga.
Pozosta∏e informacje mogà w pewien sposób nas naprowadziç bàdê
wykluczyç niektóre z obiektów. Póêniejszy opis kronikarski autorstwa
Szymona Grunaua opowiada, ˝e zamek mia∏ znajdowaç si´ nad Jezio-
rem Guber. Problem w tym, ˝e nad wzmiankowanym jeziorem nie ma
˝adnych reliktów Êredniowiecznych umocnieƒ. W tej sytuacji jedynym
prawdopodobnym miejscem by∏oby pobliskie grodzisko w Nako-
miadach. Bioràc pod uwag´ brak wa∏ów na jego koronie oraz nie-
wyst´powanie na majdanie materia∏u ceramicznego z interesujàcego
nas okresu, wypada odsunàç ten obiekt od podejrzeƒ co do lokalizacji
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Grodzisko w Kwiedzinie – widok od po∏udnia
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„Kapliczna Góra“ w Wop∏awkach, relikty kaplicy na szczycie przypuszczalnego
grodziska
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Grodzisko na terenie parku w Wop∏awkach widziane od pó∏nocy

Wzgórze na pó∏noc od Wop∏awek. Miejsce bitwy krzy˝acko-litewskiej z 1311 r.



w tym miejscu Wallewony. Jednà z przes∏anek do poszukiwaƒ jest
niemiecka nazwa warowni – Wiesenburg – co mo˝emy przet∏umaczyç
jako „zamek po∏o˝ony wÊród ∏àk“. Analizujàc lokalizacj´ grodzisk
w terenie, jedynie dwa po∏o˝one sà wÊród rozlewiskowych ∏àk rzeki:
Nakomiady i Równina Dolna. Pierwsze odrzuci∏em na wst´pie
rozwa˝aƒ, natomiast w przypadku Równiny Dolnej mo˝na mieç pewne
przypuszczenia. RzeczywiÊcie ta warownia by∏a w Êredniowieczu praw-
dopodobnie otoczona ∏àkami. Badania archeologicznie potwierdzajà
fakt jej u˝ytkowania w II po∏owie XIII w. Zdanie takie podziela∏a
tak˝e cz´Êç niemieckich historyków. Ju˝ w XVI w. lokalizowa∏ jà tam
C. Hennerberger, nast´pnie w XIX w. J. Guise i C. Bechkerrn. Sà to
powa˝ne argumenty za umiejscowieniem tam Wallewony, ale czy na
pewno? Gdy weêmiemy pod uwag´, ˝e zamek mia∏ byç oblegany
przez 3 lata, to wydaje si´ ma∏o prawdopodobne, aby tak niewielki
obiekt podo∏a∏ takiemu wyzwaniu. Poza tym podczas obl´˝enia u˝yto
trzech machin obl´˝niczych. Bioràc pod uwag´, ˝e za∏o˝enie obronne
le˝a∏o na wyspie, zaÊ ca∏y okoliczny teren by∏ podmok∏y, u˝ycie machin
uwa˝am za wàtpliwe. Wybitny dziewi´tnastowieczny historyk
niemiecki Johanes Voight uzna∏, ˝e Wallewon´ nale˝y uto˝samiaç
z grodziskiem w S´popolu. O ile obiekt z S´popola mo˝na wpasowaç
w ramy chronologiczne interesujàcego nas okresu i jest dosyç okaza∏y,
to jednak nale˝y wykluczyç t´ tez´, gdy˝ po∏o˝ony jest on na zachod-
nim brzegu ¸yny, a nie nad Gubrem. Drugi z wybitnych niemieckich
historyków Max Toeppen napisa∏, ˝e Wallewona znajdowa∏a si´
w Ga∏wunach. Swoje racje dokumentowa∏ pruskim pochodzeniem
nazwy wsi Galwonen, co mia∏o znaczyç „g∏owa“, tudzie˝ „stolica“.
Analizujàc przyk∏ad Ga∏wun, nie mo˝na ca∏kowicie ich wykluczyç jako
ewentualnej Wallewony. Uwa˝am, ˝e w tej sytuacji nale˝a∏oby wziàç
pod uwag´ wszystkie trzy grodziska, wyst´pujàce nad Gubrem
w okolicy Ga∏wun. Nie jest wykluczone, ˝e tworzy∏y umocniony
zespó∏ warowny, do zdobycia którego mo˝na by∏o u˝ywaç machin
obl´˝niczych. Kolejny niemiecki badacz, kapitan Wullf inwentaryzujà-
cy stanowiska w Garbnie uzna∏, ˝e to w∏aÊnie tam móg∏ mieÊciç si´
zaginiony zamek. Przypatrujàc si´ monumentalnemu „Staremu
Szaƒcowi“ od strony pó∏nocnej, mo˝emy odnieÊç wra˝enie, ˝e móg∏
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byç to gród o du˝ej randze. W takim przypadku uzasadnione tak˝e
by∏oby u˝ycie machin obl´˝niczych. Garbno w XV w. by∏o siedzibà
kamery krzy˝ackiej. Tam te˝ w Êredniowieczu powsta∏ koÊció∏. Mogà
to byç pewne przes∏anki Êwiadczàce, ˝e by∏ tam nad Gubrem  w XIII w.
wa˝ny oÊrodek w∏adzy lokalnej. W pobli˝u miejscowoÊci znajduje si´
kolejne grodzisko, które ogólnie mo˝na datowaç na XIII/XIV w. Nie
pasuje jednak do niego nazwa Wiesenburg, chyba ˝e w Êredniowieczu
otacza∏y go ∏àki? Podsumowujàc uwa˝am, ˝e nie mo˝na jedno-
znacznie ustaliç, w którym miejscu ulokowano Wallewon´. Jak widaç,
historycy mieli ró˝ne propozycje, nie zawsze trafne. Wydaje mi si´, ˝e
wÊród najbardziej prawdopodobnych lokalizacji sà Równina Dolna
i Garbno. Przemawiaç za tym mo˝e krzy˝owanie si´ w tych miejscach
szlaków komunikacyjnych, co oznacza∏o, ˝e miejsca te by∏y strate-
gicznie wa˝ne.
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Gródek stra˝niczy w Radoszach, widok od strony zachodniej
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