
Elzbieta Kowalczyk

POWRACAJ^CY TEMAT:
WALY PODLUZNE POGRANICZA
MAZOWIECKO-PRUSKIEGO

Pisz^c przed laty prac^ doktorskci o wafacli podkiznych vv Polsce wczesnosiednio-
wiecznej' nie przypuszczaiam, ze po pi^tnastii latacli przyjdzie mi vvrocic do tematu, ktory
uwazalam za wyczerpany w swietle znanych mi wowczas zrodek Staio si(j tak za przyczynq^
jednego z arkuszy mapy, o ktorej istnieniu wiedzialam, ale ktora wedle mqjej ovvczesnej wie-
dzy zostala zniszczona w czasie dzialaii II wojny swiatowej. Mam na mysii vvieioaikiiszo-

map^ granicy mazowiecko-pruskiej, wykonarici na przelomie XVII/XVIII wieku pizez
Samuela Suchodolskiego. Jest to rqkopismienna mapa wieiobarwna, o skali okoJo 1.50 OOQ
i orientacji pohidniowej, z odchyleniem okolo 15° na zachod od polnocy". W rzeczywisto-
sci odchyienie to wynosi nieco wi^cej.

Dokladnosc i szczegolowosc mapy jest bardzo duza. S. Suchodolski ukazal nie tyiko
granice przynaleznych do wsi gruntow, ale rowniez uktad niw na polach oraz dziaJek i do-
mow we wsiach. Zaskakuje obraz bardzo rozbudowanej sieci drog, ktorych znacznq czqsc
mozna jeszcze dzis zidentyfikowac, ale co wazniejsze - wizerunek pierwotnego zasiqgu
bagien, z okresu poprzedzaj^cego piei"wsze melioracje. Rownie interesujt(.ce sq widniejqce
na mapie nazwy miejscowe i terenowe. Najwi^ksz^ jednak wartosc, z mojego punktu wi-
dzenia, maj^ oznaczone na niej waly podluzne.

Map^ t^ poslugiwali si^ H. Gollub, H. Crome i G. Kniess-^ pisz^c o walacb podluz-
nych na pograniczu mazowiecko-pruskim. Niestety, zaden z wymienionych badaczy nie
podaljej prawidtowej nazwy i daty powstania. Z polskich uczonych tylko G. Leyding ko-
rzystal z niekompletnego przerysu jednego z arkuszy"*.

Kazdy z arkuszy mapy nosi wlasny tytul, w zaleznosci od tego, ktory fragment gra
nicy jest na nim widoczny. S. Suchodolski staral siQ, aby kolejne arkusze obejmowaly od-
cinki granicy przynalezne do poszczegolnych starostw. Wykorzystany przeze mnie ar-
kusz, 0 tytule Exacte Delineation der General Grentzen der kdnigliche Anibter Ortelsburg

' B. Kowalczyk, Systemy ohroiuw walow pndhiinvch we wczesnym sredninwieczu mi ziemiuch polskich,
Wroclaw 1987.

^ Na mapie zaznaczona jest skala liniowa 1/2 mill, ale bez podania jej rodzaju. Przyblizona skala mapy
rz.utuje na wszystkie przellczenia dtugosci omawianych obiektow i do czasu ustalenia rzeczywistej skali, niuszti
bye one traktowane jako orientacyjne.

^ H. Gollub, Oer Kreis Ortelsbtirg zor Ordenszeit, Prussia, 1922/1923 1925(1926), Bd. 26, s. 271-273;
H. Crome, LangswdUe in Oslpreussen. Mannus 1937, Bd. 29, s. 69-90; G. Kniess, Von Grenzcn loid Londwehren
in der Landschaft Sassen, Altpreussen 1939, Jg. 4, s. 44 48.

"* G. Leyding, Zaiyspradziejow i historiipowiain szczyciehskiego, w: Szczylno. Z dziejow iniosto i/>owia-
In, Olsztyn 1962, s. 70- 1\, 226 poz. 60 my I nie datuie jei powstanie na okolo 1730 r. Wspomniany przerys znaj-
duje si? obecnie w Izbie Pami?ci w Rozogach na state) ekspozycji.
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und Willc'uhcrg. Wie clieselbe von der Buchstabe I an dem Ambte Johannisbiirg mil dem
Fiir.stenllnnnh Mazow aiiff die Buchstabe K iind M biss an class Ambt Nevdenbiirg 7 1/4
Mel! sich Erstreken, wykreslony vv 1 706 roku, iikazuje granic^ mi^dzy Prusami a Polskci
na odcinku starostw Szczytna i Wielbarka, oznaczorici literami I-K-M, czyli nieco na
wschod od Szkwy (nosziicej \v gornym biegu nazvvQ Rozogi) do Orzyca. Ukazany odcinek
granicy liczy okofo 50 km diugosci. przy szerokosci pasa pogranicza 15-20 km po obu jej
stronach.

Lektura mapy pozwala zrozumiec niejasne opisy przebiegu walow, zavvarte w pra-
cy H. Crome i stwierdzic, ze siione daiekie od vvizeiunku przekazanego przez S. Sucho-

dolskiego.
Jiiz piewszy izut oka na mapq iiswiadamia sens wzniesienia umocnien i ukazuje do-

skonahi znajomosc terenu pizez icli budowniczych. To wszystko zachqcilo mnie do ponow-
nego zaj(jcia sIq walami potozonymi na wschod od Orzyca. Na mapie zarejestrowano 11 od-
cinkow. Do tej pory znane mi byly z aiitopsji tyiko trzy niewielkie ich fragmenty"", opisane
przez H. Crome'', naniesione na niemieckie mapy topograficzne w skali 1:25 000.

W sierpniu 1996 roku rozpocz^lam ponovvne poszukiwania walow na obszarze Nad-
lesnictwa WielbarkT W ich rezultacie iidalo siQ odszukac i zadokumentowac przebieg kil-
ku nie znanych doti^d fragmentow^. Poza obszarem poszukiwah pozostaly dwa waly lezq-
ce w Nadlesnictwie Szczytno oraz irzy waly kolo Baranowa, do ktorych nie mozna byto
dotrzec ze wzgltjdow komunikacyjnych. Ich rozpoznanie nast^pi w przyszlym roku.

Zanim przejdtj do opisu walow, kilka stow o osadnictwie obszaru. na ktorym one wy-
sitjpujip Poza Wielbarkiem i Bartnikami (wtaczonymi do Wielbarka), wzmiankowanymi
w zrodlach pisanych vv 1361 roku'' oraz Przybrodami, leziicymi nad Orzycem, na polnoc
od Opalehca, poswiadczonymi jako nazwa bagna i rzeczki na poczqtku iat czterdziestych
XIV wieku w dwoch dokumentach krzyzackich opisuj;j^cych granicsj z Mazowszem'". ale
oznaczajacym nievv;\tpliwie osad(j, pozostale miejscowosci lezt^ce przy granicy mazo-
wieckiej byly zatozone poczynajiic od polowy XVI wieku. Do czasu wykreslenia omawia-
nej mapy powstaly wsie: Opaleniec (isinial ok. 1550), S^drowo (1556), Trzcianka (1565),
Piwnice (1568), tvhicice (1571), Wolka Wielbarska (1571, ale wczesniej byla tii kuznica,
wzmiankowana od 1409), Baranowo (Juz w 1579), Lesiny (przed 1579), Kipary zwane tez
Ogrodzona(1590)".

1;. Kowalczyk. op. cit., s. 129 132. 140 143. nr 3 i 4.
'' H. C'romt". op. cit.. s. S(S, nr 47 i 48.
^ W liadaniacii wzieli iiiizial stiidentka Magdalena Szpilska i ingr inz. Marcin Heynian.
" Odnalczione IVaginenty walow naniesiono nti inapt; topograncznii nr 233.34 Zarijby. w skali 1:25 000.

driik 1985. Wszelkie dane topograficzne przywolane w artykiile odnoszti sit; do tej niapv.
'' Ci. Leyding, op. cit.. s. 70.

Nowy Kodcks Dyplonunyczny Muzowszci. cz. 11: Ookiinieiilv z hil n4fi IJ55. wvd. 1. Sutkowska-Ku-

ras. S. Ktiras, Wroclaw 1989, nr 248, 257; G. Leyding, op. cit., s. 120. Piszuc artykul (L. Kowalczyk, Topnf;ru-
I'la f^ninicy iiuizowiecko-krzyzackiej ir sn ietlc ii<;i>(ly grcinicznej z lislopada 1343 roku. Kwartalnik Historycz-
ny. 1992, R. 99, nr 1, s. 48) nie znalani jeszcze wsponinianej mapy S. Snchodolskiego. na ktorej sti oznaczone
Frzybrody.
" G. Leyding, op. cit.. zobacz wg indeksii.

15



1. Stary Wal kolo Piwnic Wiclkich, gm. Wiclbark

Opis odnalezionych walow rozpocziiQ od umocnienia przebiegajc\cego na zachod i
polnocny zachod od Piwnic Wielkich, gm. Wielbark. Wedie S. Suchodolskiego nazywal
si^on Alte Wall (Stary Wal) i skladal siq z trzech odcinkow o dhigosci odpowiednio okoto
3,412 km. Odcinki te tworzyly nieznaczny luk, vvygiqty lekko na polnocny zachod. Byly
ustawione do siebie pod kcj^tem 140° i 155". Umocnienie to posadowione bylo w poprzek
niewielkich wyniesieh, miqdzy zabagnionymi dolinami prawostronnych doplywow
Omulwi. W tym miejscu nalezy dodac, ze zabagnienie owych dolin bylo tak wielkie, ze S.
Suchodolski nie byl w stanie ukazac biegu znacznej czQsci ciekow.

Odcinek pierwszy walu przebiegal na poludniowy zachod od Piwnic, mitjdzy
Przezdzieck^ i Piwnickq^ Strugti, rozpoczynajc\c ,siq okolo 1 km na polnocny wschod od
niewielkiego jeziorka, z ktorego wyplywa jeden z doplywow Przezdzieckiej Strugi i dzi-
siejszej wsi Wyzegi. Wal szedl polami nalezctcymi do Piwnic, przeci^ty przez dwie dtogi
id^ce do Baranowa i Przezdziqku.

Drugi odcinek zaczynal sIq na przeciwleglym brzegu doliny Piwnickiej Stiugi i
szedl pocz^tkowo polem nalez^cym do Piwnic, nast^pnie lasem, dalej jego skrajem i pola
mi nalez^cymi do Bartnikow, mi^dzy drogami idt^cymi z Piwnic i Przezdzi^ku do Wielbai-
ka, przeciqty przez drogQ wiod^c^ z Piwnic na polnoc. Odcinek ten kohczyl sIq pol^^-
czeniu wspomnianych drog z trzeciti drogi}. wiod^c^ z okolic Opalehca, na niewielkim
przesmyku mi^dzy bagnami Omulwi i jej bezimiennego prawego doplywu, uchodzq.cego
ponizej Wielbarka.

Trzeci odcinek rozpoczynal siq zaraz za polttczeniein tych drog i szedl przez pola
Bartnikow do Omulwi. L^czna dlugosc tak oznaczonego ci^gu wynosila okolo 10 km.

Nie udalo siq odnalezc zadnego fragmentu odcinka pieiAvszego, calkowicie zniwelo-
wanego przez ork^, moze z wyj^^tkiem niewielkiego, licz^,cego kilkanascie metiow iiagmen-
tu polozonego w oddziale nr 559 Lesnictwa Karolinka, na przesmyku mi^dzy podmoklymi
l^kami. Fragment ten przebiega z poludniowego wschodu na polnocny zachod, z odchyle-
niem 10° odN na W. Niestety jest on prawie calkowicie zniszczony przez prace lesne. Jego
polozenie nawic^zuje do oznaczenia falistej linii, dlugosci 60 m, widocznej na niemieckiej
mapie nr 1278'1

Jak siq wydaje, odcinek ten szedl oddzialami nr 597, 596, 595, 590, 589 i 559 Lesnic
twa Karolinka, w poblizu drogi lesnej l^^cz^cej punkty wysokosciowe 129,8, 129,5, 130,4
i  130,1 m n.p.m. i liczyl zapewne okolo 3,5 km dlugosci.

Drugi odcinek walu zachowal si^ na prawie calej dlugosci. Jego dwa fragmenty, o
dlugosci 100 i 250 m, widoczne s^ na wspomnianej mapie nr 1278. Pierwszy z nich, blcjdnie
nazwany Burgwall, oznaczony jest symbolem nasypu, drugi symbolem falistej linii.

Odnalezione trzy fragmenty tego odcinka przebiegaj^dzialami nr 545, 544, 52, 527
Lesnictwa Karolinka i oddzialami nr 526, 525, 524, 51 1, 510 i 509 Lesnictwa Trzcianka.
Wal zbudowany jest z nasypu i dwoch row6w idc\cych po obu jego stronach, przy czym low
polnocny jest zawsze lepiej czytelny. Silnie rozmyty nasyp rozpoczyna sit^ w oddziale nr 545,
po poludniowej stronie drogi id^cej z kolonii Piwnic Wielkich do Lesnictwa Karolinka.

12" Jest to inapa topograficzna iVillenherg nr 1278 z 1910 r., druk 1922, w skali 1:25 000.
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Wal idzie z poludniovvego zachodu na polnocny wscliod z odchyleniem 35° od N na E. Po
okolo 180 m pi-zebiegii nasyp zvvi^ksza swojEiwysokosc i dobrze zachowany, urywa siQ po 450
m przebiegu przy nie oznaczonej na mapie drodze lesnej, id^cej po jego pohidniowo-wscho-
dniej stronie. Na mapie nr 1278 widoczny by! 30 m fragment, lez^cy po dmgiej stronie drogi.

Po liczqcej 670 m przerwie, w oddziale nr 526, tuz przy dziale z oddzialem nr 525, na
polnoc od punktu wysokosciowego 130.4 m n.p.m. pojawiaj^ sIq slady drugiego zachowa-
nego fragmentu tego odcinka, dobrze czytelnego dopiero w oddziale nr 525. Fragment ten,
w roznym stopniu zachowania, przebiega oddzialami nr 526, 525, 524 1511, majt^c odchy-
lenie niecalych 40" od N na E. Lq^czna jego dlugosc wynosi okoto 500 m.

Trzeci zachowany fragment tego odcinka pojawia si?, po licz^cej 200 m przerwie, w
oddziale nr 510, tuz przy dziale z oddzialem nr 511, na polnoc od punktu wysokosciowego
130,5 m n.p.m. Jest on slabo zachowany, w wielu miejscach niknie na dlugosci kilkunastu
metrbw. Jego bieg mozna przesledzic na dlugosci 565 m, w oddzialach 510 i 509, gdzie
osisiga odchylenie 40o od N na E. W tym ostatnim oddziale ui7wa si? on przy drodze id^-
cej z poludniowego zachodu i na polnocny wschbd. Przypuszczalnie odcinek ten kohczyl
si? w poblizu pasma wydm id^icych lukiem z poludniowego zachodu na wschod, a nast?p-
nie na poludniowy wsch6d'\

Lc^czna dlugosc mozliwego do rekonstrukcji przebiegu omawianego odcinka wyno
si okolo 2,5 km, wobec pierwotnej dlugosci wynoszticej przypuszczalnie okolo 3,5 km. W
najlepiej zachowanych miejscach nasyp osi^a 60-70 cm wysokosci, przy szerokosci
podstawy okolo 6 m. Rowy, silnie zniwelowane, majc|_po 2 m szerokosci i osiqgajti 10-20
cm gl?bokosci. L^czna szerokosc umocnienia wynosi okolo 10 m'"*.

Trzeci odcinek nie zachowal si?. Zdaniem H. Crome jego pozostaloscicijest nasyp dlu
gosci 200 m widoczny na mapie nr 1278 Willenberg, polozony po poludniowej stronie drogi
Wielbark - Piwnice, idqcy z polnocnego zachodu na poludniowy wschod, z odchyleniem
70" od N na W. Nasyp mial miec 0,20-0,80 m wysokoki i 5-6 m szerokosci (razem z rowa-
mi?). Dwukrotna wizytacja tego odcinka, w 1985 roku i obecnie, sklania do podtrzymania
twierdzenia, ze widoczny na mapie niemieckiej nasyp jest cz?sci4 ci^u wydm wspomnia-
nych wyzej. Wydmy te, idi\ce lekkim lukiem w kilku pasmach, stwarzaj^ wrazenie walu. Nie
mog? wykluczyc, ze byly one sztucznie ze sobrt polq^czone i miejscami nadsypane, ale bez
badah wykopaliskowych nie sposob tego stwierdzic. W obecnym stanie badah sklaniam si?
do przypuszczenia, ze S. Suchodolski mogl wzitic za wal citig owych wydm.

Gdyby jednak przyj^^c rzeczywiste istnienie trzeciego odcinka, to dlugosc calego
ciqgu umocnienia kolo Piwnic wynosilaby okolo 10 km.

2. Stary Wal kolo Lcsniczowki Walpusz, gm. Wielbark

Stidz^c z ukladu przestrzennego umocnieh, kontynuacj^ omowionego wyzej wahi by!
wal 0 nazwie Alte Wall, oznaczony przez S. Suchodolskiego na pokidnie od Wielbarka. Roz-

'  Podobny cii\g wydm, do zludzenia pr7,ypominaj;icy wat, przebiega na potudnie od Wielbarka, na pra-

Wszystkie podawane wymiary odnoszit si^ do zewn^trziiej postaci watovv i musz<ibye zweryfikowane
wym brzegu Oniulwi, mi(;dzy rzekii a drog^ do Miicic.

Wszystkie podawane wyi

w trakcie badaii wykopaliskowych.
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1
poczyna} siq on na lewym skraju doliny Omuiwi i szedl nieznacznym lukiem wygicjtym na
potudniowy wschod, z poludniowego zacliodu na polnocny wschod, w kieriinku Walpiiszy
lewego doptywu Omuiwi. Niestety bieg jego konczy sIq po okoto 1,5 km przebiegu. na
ramce legendy mapy. Przebiegal on polami nalezqcymi do Wielbarka i Bartnikovv, prze-
ciqty przez drog^ Sqdrowo - Wielbark. Jego pizypuszczalna dlugosc ositigala okolo 2,5
km. H. Crome nie zna tego obiektu.

Obecnie prawie caly obszar przebiegu tego walu jest zalesiony. Odnalezione jego
pozostalosci pozwalajq^ st^dzic, iz przebiegal on oddzialami nr 334, 333, 314, 313 i 312
Lesnictwa Walpusz, a nastQpnie polami PGR Stachy. Umocnienie to zbudovvane jest z
nasypu z dwoma, prawie calkowicie zniwelowanymi rowami po obu jego stronach. Wal
idzie z poludniowego zachodu na polnocny wschod, z odchyleniem 50" od N na E.

Odnaleziono trzy fragmenty tego umocnienia. Dwa z nich, bardzo zle zachowane,
ale mozliwe do przesledzenia, znajduj^ si^ po zachodniej stronie drogi wiodiiccj z Sgdro-
wa do Wielbarka. Pierwszy rozpoczyna si^ w oddziale nr 314, tuz przy dziale z oddzialem
312, 67 m na polnoc od dzialu z oddzialem nr 333 i liczy 120 m dlugo.sci. Drugi fragment
rozpoczyna si^ po 160 m przerwie w oddziale 313, 135 m, na polnoc od dzialu z oddzialem
nr 333 i 332, i liczy 110 m dlugosci.

Znacznie lepiej zachowany jest trzeci fragment, lezticy po wschodniej stronie drogi
wiod^cej z Sqdrowa do Wielbarka. Swoje przetrwanie zawdzi^cza zapewne temu. ze przez
dluzszy czas byl porosni^ty wiekowymi dqbami, po ktorych pozostaly liczne wykroty.
Zniszczyly one w znacznym stopniu substancjq nasypu. Fragment ten rozpoczyna sitj po
przerwie licz^cej 250 m, nieopodal lesniczowki Walpusz, gm. Wielbark, po wschodniej
Stronie lesnej drogi przecinaj<\cej oddzial nr 313 prawie z polnocy na poludnie. Wat zacho-
wal siq na dlugosci 180 m. Fragment ten urywa siQ przed szosii Wielbark — Stachy. Na po-
lach po drugiej stronie szosy brak sladow umocnienia.

Et^czna dlugosc rekonstruowanego przebiegu walu wynosi 820 m, przy dlugosci
pierwotnej ocenianej na 2,5 km. Wysokosc nasypu osiqga 60 cm. Rowy sti prawie calko
wicie zniwelowane. Szerokosc calego umocnienia mozna ocenic na okolo 10 m. Razem z
walem idi^cym kolo Piwnic umocnienie to ositign^loby okolo 12 km dlugosci.

3. Stary Wal kolo OlQdrow, gm. Wielbark

Kolejny wal o nazwie Alte Wall oznaczony na mapie S. Suchodolskiego, przebiegal
miqdzy zabagnion^dolinc\Omuiwi lub raczej od okolic ujsciajej lewego doplywu, Walpu-
szy, na wysokosci lezi^cej na prawym brzegu Omuiwi wsi Trzcianka, do rownie poclmoklej
doliny jej kolejnego lewego doplywu, Lejkowskiej Strugi"^'. Wal ten szedl lukiem, nie-
znacznie wygiqtym na wschod, prawie z pblnocy na poludnie, z niewielkim odchyleniem
na wschod, polami wsi Kipary, a nastqpnie lasem, poprzecinany przez drogi kicztice Wiel
bark z Kiparami i Lesinami. Jego dlugosc wynosila okolo 4 km.

" S. Sucliodolski nie zaznac/.yt biegu Watpuszy.
Lejkowska Struga jest oznaczona na mapie S. Suchodolskiego dopiero na wysokosci Lesin.



I-ragment tego walu widoczny jest na niemieckiej mapie nr 1279(2692) Gr. Leschi-
iwn'^ na dlugosci 450 m, po pohidniowej stronie drogi wiodt),cej z PGR Staciiy do OIq-
drovv. Na mapie niemieckiej ni-44 Ortelshurg'^ widoczny jest ponadto niewielki, bo licz^-
cy niecaie 100 m odcinek tego wahi, polozony miqdzy diogq Stachy - Olqdry a Lejkowskci
Stmgip O wale tym pisali H. Golliib i H. Crome'''. Wedle tego ostatniego badacza wal by!
czytelny na dlugosci 60 m i miat nasyp o wysokosci 1,25-1,50 m, przy szerokosci podsta-
wy 6 m, natomiast rowy mialy 2-3 m szerokosci. przy glqbokosci 0,5 m.

Wal ten odnalazlam w 1979 roku. Byl on wowczas na znacznej dlugosci bardzo do-
brze zachowany-". Niestety wyr;ib lasu. ponowne zalesienie i wybieranie piasku z nasypu.
spowodowaly znaczne jego zniszczenie. Obecnie praktycznie caly obszar przypuszczal-
nego przebiegLi walu jest zalesiony.

Odnaleziony fragment rozpoczyna sicj tuz przy wspomnianej drodze, 200 m na polu-
dnie od skrzyzowania z drogq idqca z Latany Wielkiej do Kipar, naprzeciw pieiAvszych za-
budowan 01(;dr6w, w oddziale nr 393 Lesnictwa Kipary. Idzie on prawie po linii polnoc-
poludnie z odchyleniem 20" od N na E. oddzialami lesnymi nr 393, 394, 414. Zapewne
dalej przebiegal oddzialami nr 415. 416, 417 1418, lecz niestety nie dalo siq odnalezc zad-
nych jego sladow. Pocz^tkowo, na dlugosci 410 m jest on bardzo dobrze widoczny, mimo
kilku wkopow. Dalej, w roznyin stanie zachowania, przebiega jeszcze okolo 400 m. Lepiej
zachowane fragmenty widoczne s^ przy dziale oddzialow nr 393 i 394 oraz w oddziale nr
414.

Lciczna dlugosc zachowanego biegu walu wynosi okolo 800 m. Nasyp osiqga 70 cm
wysokosci, przy szerokosci podstawy 4,5 m. Gl^bokosc rowu wschodniego dochodzi do
okolo 50 cm, a zachodniego do 30 cm, przy szerokosci odpowiednio 3 i 4 m. L^czna sze-
rokosc walu wynosi 12,5 m. Trzeba jednak stvvierdzic, iz prowadzone na tym terenie prace
le.sne znacznie zdeformowaly ksztalt umocnienia, zatem podane vvymiary mogti bye dale-
kie od rzeczywistych. Obecne obserwacje potwierdzily istnienie w nasypie walu konstruk-
cji drewnianej.

4. Wal kolo Trzcianki, gin. Wielbai k

Za kontynuacj^ poprzedniego walu mozna uznac wal przebiegaj^cy mi^dzy wsiami
Trzcianka i Wolka Wielbarska-', na prawym brzegu Omulwi. Rozpoczyna! si^ on na skra-
ju doliny rzeki, na poludnie od zabudowan Wolki i szedl polami przynaleznymi do tej wsi,
z polnocnego wschodu na poludniowy zachod, do zabagnionej doliny Przezdzieckiej

Je.st to iniipa Gi: LescliiL-iien iir 1279(2642), skala 1:25 000, 1910. druk 1944. Na mapie tej wal ma
swoj:( kontymiacji; w drodze lesnej docliodztieej do drogi Latana Wielka Kipary. o dlugosci 500 m. Na mapie
/.inxhy, patrz przyp. 7, oznaczony jest syrnbolem nasypu fragment dlugosci 100 m.

.lest to mapa Orlclshui-g, Grosblatt nr44. skala 1:100 000, druk 1936.
" H. Gollub, op. cit., s. 273; H. Crome, op. cit.. s. 86 nr 48; L. Kowalczyk, Svslemv, s. 140 141. nr 3.

Sporz<(d7.on!( wowczas dokumentacji; przeslalam do Urz?du Konserwatorskiego w Olsztynie.
-' Obie wsie dzis nie istniejsi. Wolka nosila takze nazwt; Blumstein, utworzomi nazwiska wlascicieli z

XVII \v. G. Leyding, op. cit., s. 119.
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Stragi-^ w kiemnku M^cic, gm. Chorzele, przeciqty przez okrqzn^ drogq liicz^icq M^cice
z Piwnicami. Nosit nazwq Wall. Jego dlugosc wynosila okolo 2 km. Zostal on vvspomnia-
ny przez H. Crome-' i opisany jako umocnienie zbudowane kolo Wolki z dwoch rownole-
glych walow (nasypow?). Wal ten nie zostal odnaleziony. Przypuszczalnie przebiegal on
przy granicy oddzialow nr 422^28 Lesnictwa Mticice z oddzialami nr 403^10 i 385
Lesnictwa Sciqciel, w poblizu drogi t^czq.cej Mi^cice z Trzciankti i Wolkct. Jego dlugosc
rzeczywista dochodzila do 3 km.

5. Domnicmany wal kolo wsi Sfdrowo, gm. Wielbark

W trakcie penetracji lasow Lesnictwa Kipary, na wschod od Sqdrowa, okolo 600 m
od mostu na Walpuszy, po polnocnej stronie zakr^tu szosy wiodc^cej do Kipar, widoczne s^
silnie rozczlonkowane i rozmyte fragmenty niskiej wydmy lub walu idtjcego z zachodu na
wschod, z odchyleniem 80° odN na E. St^one widoczne w oddziale nr 381,38 m na potnoc
od szosy i drogi idqcej do Latany Wielkiej, na dlugosci okolo 300 m. Obiekt ten niknie
przy dziale z oddziatem nr 380. Wysokosc nasypu dochodzi do 50 cm. Jego szerokosc jest
trudna do okreslenia wobec zniszczeh spowodowanych przez prace lesne i przebieg kilku
starszych, obecnie zarosniqtych przecinek i drog. Wobec niepewnosci morfologicznej
obiektu niezbqdne s^ weryfikacyjne badania wykopaliskowe.

Przeprowadzone badania umozliwiajci przystcipienie w nastQpnych sezonach badaw-
czych do prac wykopaliskowych-'', majttcych na celu doktadniejsze okreslenie wielkosci i
biidowy wewnQtrznej odnalezionych umocnieh, a takze pozyskanie materialu organiczne-
go lub zabytkowego, pozwalajticego przyblizyc czas ich wzniesienia. W chwiii obecnej,
po analizie relacji zachodzt^cych mi^dzy watami a osadnictwem nowozytnym, mozna
stwierdzic, ze waly pochodz^ z okresu poprzedzajticego lokacje wsi oznaczonych na ma-
pie S. Suchodolskiego. Ponadto, bardzo dobrze czytelny zwi^zek walow z topografi;p po-
zwala na podtrzyinanie hipotezy o graniczno-obronnym ich charakterze i zwic^zku z prze-
biegiem najstarszej rubiezy granicznej Mazowsza. Nie bez znaczenia jest tez fakt, iz wy-
mienione jako punkt graniczny w dokumentach krzyzackich Przybrody, polozone si| na
polnoc od granicy wytyczonej w traktacie z 1343 roku, ale na poludnie od systemu walow
id^cych kolo Piwnic oraz nieodnalezionych walow kolo Baranowa. Wszystkie te elementy
uprawdopodobniajt^ przypuszczenie, ze badane obiekty powstaly przed XIV wiekiem.

" Dzisiejszy bieg tej rzeki jest catkowicie odmienny od vvizerunkii przekazanego przez S. Suehodolskie-
go. Pocziitkowy odeinek watu nie Jest pewny, albowiein przykrywa go nazwa wsi. Bye inoze Juz na poczsitkn
XVIIII w. mierzyt tyiko 1,5 km.

H. Crome. op. cit,, s. 86. nr49, podaje nazwt; Alter Wall; 15. Kowalczyk, Sysleiiiy, s. 143, nr 5.
24 W sierpniu 1997 r. przeprowadzono badania wykopaliskowe na odcinku srodkowym Starego Walu

koto Piwnic Wielkich. Stwierdzono istnienie silnie zniszezonej wewn^trznej konstrukcji drewnianej. Wyniki
badaii w opracowaniu.
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