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Celem projektu Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część 
I: Pomezania, Pogezania i Warmia, realizowanego w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
w latach 2012-2016, jest zainicjowanie systematycz-
nego sporządzania pełnej, rzetelnej i dokładnej doku-
mentacji szczególnej kategorii miejsc historycznych, 
jakimi są pozostałości dawnych grodów, znajdujących 
się na terytorium Warmii i Mazur. Te stanowiska arche-
ologiczne ulegają ciągłej degradacji w wyniku działania 
rozmaitych czynników naturalnych, takich jak erozja czy 
niszcząca działalność zwierząt ryjących i korzeni roślin, 
ale w większym jeszcze stopniu wskutek niszczącej dzia-
łalności człowieka, zarówno celowej, jak i przypadkowej. 
W rezultacie naukowa wartość tych obiektów zmniejsza 
się nieodwracalnie w coraz większym tempie, co powo-
duje, że zawarta w nich potencjalna informacja o prze-
szłości nie będzie mogła być w przyszłości wykorzysta-
na. Utracony zostanie również ich potencjał kulturowy, 
społeczny, estetyczny i ekonomiczny jako elementów 
dziedzictwa kulturowego. W tej sytuacji niezbędne jest 
dokumentowanie – z zastosowaniem najnowocześniej-
szych dostępnych współcześnie metod dokumentacji 
cyfrowej – tych ginących i nieznanych dotąd obiektów 
przeszłości. Podczas gdy na niektórych obszarach dzi-
siejszej Polski, np. na Mazowszu, Opolszczyźnie czy na 
Pomorzu Zachodnim, całościowe przedsięwzięcia syste-
matycznej dokumentacji grodzisk zostały zrealizowane 
w latach 60. i 70. XX wieku (np. Katalog grodzisk Ma-
zowsza i Podlasia1 opublikowany w 1976 roku, Studia 
i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośre-
dniowiecznej2 opublikowane w 1977 roku czy Źródła ar-
cheologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym 
osadnictwem grodowym na terenie województwa ko-
szalińskiego3 opublikowane w latach 1966-1969 i póź-
niejsze Źródła archeologiczne do studiów nad wczesno-
średniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie 
województwa słupskiego4 opublikowane w latach 1985-

1 Gajewski et al. 1976.
2 Kaźmierczyk, Macewicz i Wuszkan 1977.
3 Olczak, Siuchniński i Łosiński 1966; Olczak i Siuchniński 1968-

1969.
4 Olczak i Siuchniński 1985-1989.

1989), bądź też – jak w przypadku Ziemi Chełmińskiej 
w latach 90. XX wieku (Wczesnośredniowieczne grodzi-
ska ziemi chełmińskiej: katalog źródeł5 opublikowany 
w 1994 roku), to ponad 350 (jak się wstępnie ocenia) 
zachowanych grodzisk pradziejowych i średniowiecz-
nych na terenie Warmii i Mazur6 nie było dotąd przed-
miotem kompleksowej inwentaryzacji i dokumentacji, 
chociaż zarówno w okresie przedwojennym7, jak i po 
wojnie8 publikowano mapy znanych grodzisk z tego 
regionu, a ostatnio podejmowane są w tym zakresie 
pewne regionalne inicjatywy instytucjonalne, np. przez 
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 
w odniesieniu do Jaćwieży9, Akademię Humanistyczną 
w Pułtusku w odniesieniu do Pomezanii10 czy Muzeum 

w Brodnicy w odniesieniu do Ziemi Lubawskiej11, bądź 
indywidualne, np. dokumentowanie grodzisk przez mgr. 
Roberta Klimka z Olsztyna12, a nawet wydawane były 
sporadycznie niewielkie objętościowo publikacje o cha-
rakterze katalogowym na temat grodzisk zachowanych 

na niektórych obszarach tej rozległej krainy13. Badania 
sondażowe i wykopaliskowe niektórych grodzisk zachod-
niej części Pomezanii oraz inwentaryzację grodzisk tego 
regionu prowadzono również w późnych latach 90. XX 
wieku w ramach programu Adalbertus. Tło kulturowo-
geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na po-
granicze polsko-pruskie, kierowanego przez Przemysła-

5 Chudziakowa (red.) 1994.
6 W rejestrze zabytków woj. warmińsko-mazurskiego znajduje się 

166 grodzisk objętych tą formą ochrony prawnej; zob. Wysocki 
(red.) 2009: 77-78 tabela 3.

7 Np. Hollack 1908; Crome 1937; więcej o inicjatywach inwentary-
zowania i badań grodzisk Warmii i Mazur w okresie przedwojen-
nym zob. Klęczar i Rutyna 2013, w niniejszym tomie.

8 Antoniewicz i Wartołowska 1964.
9 Atlas grodzisk Jaćwieży tworzony przez pracowników Działu Ar-

cheologii Bałtów tego muzeum; zob. też Engel et al. 2013, w ni-
niejszym tomie.

10 Prace tzw. Archeologicznej Misji Pomezańsko-Bałtyckiej; zob. 
Gazda et al. 2013, w niniejszym tomie.

11 Grążawski 2013, w niniejszym tomie.
12 Opis grodzisk dokonany przez Roberta Klimka dostępny jest w In-

ternecie: htp://www.grodziska.eu/; zob. też Klimek 2013, w ni-
niejszym tomie.

13 Np. Hofmann i Mackiewicz 2004.
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wa Urbańczyka14. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego realizowano także ostatnio prace dyplo-
mowe na temat grodzisk wybranych regionów Warmii 

i Mazur15.

Jednakże brak – w odniesieniu do grodzisk Warmii 
i Mazur – szerzej zakrojonego przedsięwzięcia kata-
logowego o kompleksowym charakterze jest jednym 
z najważniejszych powodów, dla których wiedza o naj-
dawniejszej historii tego regionu pozostaje ciągle wy-
rywkowa i daleka od satysfakcjonującej. Pomimo upły-
wu lat aktualny pozostaje zatem, wyrażony w 1990 
roku przez Antoniego Pawłowskiego, postulat prze-
prowadzenia pełnej weryfikacji grodzisk Pomezanii, 
Pogezanii i Warmii16. Badania grodów i ich najbliższego 
otoczenia powinny pozwolić zrozumieć systemy osad-
nictwa i eksploatacji środowiska naturalnego w czasach 
od epoki brązu aż po średniowiecze, jak również ziden-
tyikować i wyjaśnić zmienność kultury ludzkiej w tym 
okresie w czasie i przestrzeni. Ze względu na powiązanie 
z obronnością, grodziska pozwalają też niejednokrotnie 
zrekonstruować dramatyczne wydarzenia i zapropo-
nować wiarygodną i opartą na źródłach narrację histo-

14 Jagodziński 1997; Urbańczyk (red.) 1998.
15 Łasiński 2010.
16 Pawłowski 1990: 60-61.

ryczną, opowiadającą np. o burzliwych czasach podboju 
ziem pruskich przez zakon krzyżacki.

Inicjując ten projekt uznano zatem, że konieczne jest 
sporządzenie dokumentacji tych niezwykle ważnych 
obiektów i uzyskanie podstawowych danych na temat 
ich funkcji i chronologii. Brak takiej inwentaryzacji i do-
kumentacji uniemożliwia rozwój badań historycznych 
dotyczących północno-wschodnich regionów naszego 
kraju. Co więcej, postępująca degradacja tych obiektów 
nakazuje wysunąć wniosek, że proces dokumentowania 
grodzisk Warmii i Mazur powinien rozpocząć się najszyb-
ciej jak to możliwe.

Założenia projektu
Część I przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu 
pełnego katalogu grodzisk pradziejowych i średniowiecz-
nych z terenu ziem pruskich, w granicach obecnego wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, przewidziana do 
realizacji w okresie 5 lat, obejmuje grodziska z dziewięciu 
gmin tego województwa, a mianowicie: Iława, Zalewo, 
Susz i Kisielice w powiecie iławskim oraz gmin: Miłomłyn, 
Małdyty, Morąg, Miłakowo i Ostróda w powiecie ostródz-
kim. Łącznie zbadane, zadokumentowane i opracowane 
zostanie w ramach tego projektu co najmniej 50 grodzisk.

Przyjęto założenie, że dla każdego grodziska wykona-
ne zostaną następujące prace:

Ryc. 1. Rozmieszczenie obiektów badanych w 2012 roku w ramach projektu NPRH Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Kolor czerwony – badania 

wykopaliskowe, kolor żółty – badania weryikacyjne i sondażowe (na podkładzie mapy z Google Maps oprac. Z. Kobyliński)

Fig. 1. Location of sites examined in 2012 within the frames of The catalogue of strongholds in Warmia and Masuria sponsored by the Natio-

nal Program for Development of Humanities. Red colour – excavations, yellow colour – verifying and survey examinations (on the 

background of Google Maps, elaborated by Z. Kobyliński)



Projekt Katalog grodzisk Warmii i Mazur. część I: Pomezania, Pogezania i Warmia

227Grodziska Warmii i Mazur • 1

A. Kwerenda archiwalna i biblioteczna 

W ramach tej kwerendy zebrane zostaną wszelkie infor-
macje historyczne, zawarte zarówno w dawnych publi-
kacjach, jak i – przede wszystkim – w źródłach niepu-
blikowanych. Źródła te, z których najstarsze pochodzą 
z czasów początku kolonizacji ziem pruskich przez zakon 
krzyżacki, nie były dotąd przedmiotem kompleksowej 
analizy pod względem informacji o plemiennym osadnic-
twie grodowym z czasów przedkrzyżackich. Zgromadzo-
ne zostaną także wszelkie zachowane informacje zarów-
no pochodzące z publikacji, jak i z polskich i niemieckich 
archiwów muzealnych i konserwatorskich, o dawnych 
badaniach archeologicznych prowadzonych przez bada-
czy niemieckich w XIX i w pierwszej połowie XX wieku 
oraz badaczy polskich w okresie powojennym.
B. Badania geologiczne i geomorfologiczne 

Dla każdego z obiektów przeprowadzone zostaną ba-
dania ich budowy geologicznej oraz kontekstu geomor-
fologicznego, zmierzające do rekonstrukcji środowiska 
w czasach użytkowania danego grodu.
C. Dokumentacja geodezyjna 

Zakładano, że najlepszą metodą prowadzącą do uzyska-
nia precyzyjnej dokumentacji geodezyjnej będzie przede 
wszystkim modelowanie powierzchni gruntu za pomocą 
fotogrametrii opartej na serii zdjęć wertykalnych wyko-
nanych z latawca lub balonu wypełnionego helem. To za-
łożenie okazało się jednak możliwe do realizacji jedynie 
w przypadku grodzisk, które nie są pokryte lasem. Nato-
miast w przypadku pozostałych grodzisk wykonane będą 
pomiary geodezyjne tachimetrem elektronicznym, a ich 
wyniki przedstawiane będą w postaci planów sytuacyjno-
-wysokościowych i trójwymiarowych modeli powierzchni.
D. Badania geoizyczne 

Zakładano, że dla każdego z obiektów wykonywane zo-
staną badania geoizyczne na terenie samego grodziska 
oraz w jego najbliższym otoczeniu. Jak się okazało zało-
żenie to jest możliwe do realizacji jedynie w odniesieniu 
do niektórych grodzisk, tych, które nie są porośnięte 
lasem, lub które są otoczone polami ornymi, ponieważ 
niestety pokrycie terenu lasem uniemożliwia skuteczne 
zastosowanie badań geoizycznych metodą magnetycz-
ną lub elektrooporową.
E. Archeologiczne badania powierzchniowe i wykopa-

liskowe 

Dla każdego obiektu przeprowadzone zostaną szczegó-
łowe badania powierzchniowe terenu samego grodziska 
oraz jego otoczenia w promieniu jednej godziny marszu 
(zgodnie z założeniami metody analizy obszaru wykorzy-
stywanego przez osadę; tzw. site catchment analysis17) 
z namierzaniem trójwymiarowym każdego znaleziska 
archeologicznego za pomocą ręcznych urządzeń GPS. 
Następnie przeprowadzone zostaną sondażowe badania 
wykopaliskowe, o łącznej powierzchni około 0,5-1,0 ara, 
w zależności od potrzeb, przede wszystkim w strefie 
przywałowej grodziska oraz w streie jego wału obron-
nego i/lub fosy. Badaniami objęte zostaną w pierwszej 

17 Kobyliński 1986.

kolejności zniszczone parie grodzisk, aby połączyć cel 
naukowo-badawczy z konserwatorskim. Celem tych 
badań będzie przede wszystkim uzyskanie materiału 
źródłowego do datowania grodziska, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości uzyskania fragmentów 
konstrukcji drewnianych nadających się do datowania 
dendrochronologicznego. Drugim celem będzie ustale-
nie charakteru zabudowy grodziska i uzyskanie materia-
łu zabytkowego, zwłaszcza ceramicznego, który mógłby 
posłużyć do ustalenia związków kulturowych pomiędzy 
użytkownikami poszczególnych grodzisk oraz ewentual-
nie ich przynależności plemiennej.
F. Skanowanie powierzchni ziemi za pomocą urządze-

nia LIDAR oraz ukośne zdjęcia lotnicze 

Dla każdego z grodzisk uzyskany zostanie szczegóło-
wy, trójwymiarowy cyfrowy model terenu na obszarze 
o powierzchni co najmniej 1 km2. Dzięki temu wykryte 
zostaną ewentualne ślady urządzeń i konstrukcji w oko-
licy danego grodziska, nawet jeśli znajduje się ono na 
terenie pokrytym gęstym lasem. Ponadto dla wszystkich 
grodzisk znajdujących się na terenie otwartym sporzą-
dzone zostaną lotnicze fotograie ukośne z samolotu lub 
motolotni, które – poza walorem dokumentacyjnym – 
pozwolą wykryć ewentualne wyróżniki znajdujących się 
wokół grodziska stanowisk archeologicznych, ukrytych 
pod powierzchnią ziemi.

Założono zatem, że wynikiem realizacji projektu będzie 
uzyskanie kompletnego zestawienia wszelkich, możliwych 
do uzyskania na obecnym etapie rozwoju nauki, informa-
cji na temat każdego z historycznych grodzisk zachodniej 
części Warmii i Mazur. Powstanie pełny katalog tych 
obiektów historycznych o szczególnym znaczeniu, któ-
ry zostanie opublikowany w dwóch formach: w postaci 
drukowanej publikacji książkowej oraz w formie inter-
netowej. Dzięki takiej nowoczesnej cyfrowej dokumen-
tacji możliwe będzie zachowanie dla przyszłych pokoleń 
naukowej wartości tej unikatowej kategorii dziedzictwa 
kulturowego, które ulega systematycznemu niszczeniu 
w wyniku czynników przyrodniczych i antropogenicz-
nych. Katalog będzie mógł być wykorzystywany zarówno 
w pracach badawczych z dziedziny historii i archeologii, 
jak również w działaniach planistycznych, związanych 
z kształtowaniem i ochroną krajobrazu historycznego, 
w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.

Realizacja projektu w 2012 roku
Pierwszy rok realizacji projektu w założeniu obejmować 
miał grodziska znajdujące się na terenie gminy Iława. 
Udało się jednak rozszerzyć zakres zamierzonych prac, 
obejmując nimi również częściowo tereny przewidzia-
ne do badań w następnych latach realizacji projektu. 
Program realizowany był przez Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z In-
stytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz naukowcami 
z innych instytucji.

Przeprowadzono następujące prace (ryc. 1):
– wykonano kwerendę biblioteczną i archiwalną w ar-

chiwach polskich i niemieckich dla wszystkich objętych 
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odkryte z powietrza przez Otona Braascha i Dariusza 
Wacha w 2000 roku, poddane następnie badaniom 
geoizycznym magnetometrem cezowym przez Romana 
Křivanka i Krzysztofa Misiewicza oraz wykopaliskowym 
badaniom sondażowym przez Dariusza Wacha23; 

– przeprowadzono badania geoizyczne na obszarze 
grodziska w Borecznie (wykonawcami byli mgr Wiesław 
Małkowski i dr hab. Krzysztof Misiewicz z Uniwersytetu 
Warszawskiego) oraz na obszarach przyległych do gro-
dzisk w Mozgowie, Urowie, na wyspie Bukowiec (wyko-
nawcą był mgr Tomasz Herbich z Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN) i w Lasecznie Małym (wykonawcami byli 
mgr Wiesław Małkowski i dr hab. Krzysztof Misiewicz 
z Uniwersytetu Warszawskiego), dokonując m.in. odkry-
cia osady przygrodowej w Urowie24;

– przeprowadzono badania podwodne akwenów 
wodnych sąsiadujących z grodziskami w Kamionce, La-
secznie Małym, Mozgowie, Dubie oraz na wyspach Wiel-
ka Żuława i Bukowiec na jeziorze Jeziorak (wykonawcą 
był zespół kierowany przez dr hab. Andrzeja Pydyna 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), dokonu-
jąc m.in. spektakularnego odkrycia średniowiecznego 
mostu prowadzącego na wyspę Wielka Żuława25;

– wykonano analizy kości ludzkich i zwierzęcych z gro-
dziska w Kamionce (wykonawcami były dr Anna Gręzak 
i mgr Elżbieta Jaskulska z Uniwersytetu Warszawskie-
go)26, analizy makroszczątków botanicznych z grodzi-
ska w Kamionce (wykonawcą była dr Katarzyna Pińska 
z irmy Cerealia27), analizy mineralogiczne fragmentów 
naczyń z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie 
(wykonawcą był dr Maciej Bojanowski z Uniwersytetu 
Warszawskiego28) oraz analizy zawartości lipidów w na-
czyniach z grodzisk w Kamionce, Mozgowie i Borecznie 
(wykonawcą była dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czapliń-
ska, prof. Politechniki Łódzkiej29);

– uzyskano niezbędne tło porównawcze dla interpre-
tacji grodzisk objętych programem, w postaci opraco-
wań wyników wcześniejszych badań grodzisk z terenu 
Warmii i Mazur30;

– opracowano internetowy geoportal stanowiący for-
mę elektronicznej publikacji wyników realizacji projektu.

Prace nad realizacją projektu będą kontynuowane 
w następnych latach, z wykorzystaniem doświadczeń 
uzyskanych w 2012 roku.

23 Kobyliński, Misiewicz i Wach 2000: 81-86.
24 Zob. Herbich 2013, w niniejszym tomie; Misiewicz i Małkowski 

2013, w niniejszym tomie.
25 Pydyn 2013, w niniejszym tomie; Popek et al. 2013, w niniejszym 

tomie.
26 Zob. Aneksy A. Gręzak i E. Jaskulskiej w Kobyliński, Wach i Rutyna 

2013, w niniejszym tomie.
27 Opracowanie w przygotowaniu do druku.
28 Bojanowski, Kobylińska i Kobyliński 2013, w niniejszym tomie.
29 Kałużna-Czaplińska, Kobylińska i Kobyliński 2013, w niniejszym 

tomie.
30 Engel et al. 2013; Gazda 2013; Gazda et al. 2013; Grążawski 2013; 

Jagodziński 2013; Klimek 2013; Marciniak-Kajzer 2013; Wadyl 
2013, Wyczółkowski et al. 2013; wszystkie w niniejszym tomie. 

programem grodzisk znanych przed rozpoczęciem re-
alizacji projektu (wykonawcami byli dr Mirosław Mar-
cinkowski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego 
w Elblągu i mgr Seweryn Szczepański z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18);

– uzyskano zestawienie danych dotyczących wszyst-
kich grodzisk z terenu województwa warmińsko-mazur-
skiego badanych archeologicznie w okresie przed roz-
poczęciem realizacji projektu (wykonawcami byli mgr 
Bartłomiej Klęczar i mgr Magdalena Rutyna19);

– uzyskano numeryczny model terenu dla wszystkich 
znanych przed rozpoczęciem realizacji projektu grodzisk. 
Zadanie to wykonane zostało przez irmę MGGP-Aero, 
która dokonała skanowania powierzchni ziemi za pomo-
cą urządzenia LiDAR;

– uzyskano plany sytuacyjno-wysokościowe dla gro-
dzisk z terenu gminy Iława oraz częściowo także z terenu 
gmin Zalewo i Susz. W przypadku grodzisk w Lasecznie 
Małym, gm. Iława i Boreczno, gm. Zalewo zastosowano 
metodę fotogrametryczną (wykonawcą był mgr Wiesław 
Małkowski z Uniwersytetu Warszawskiego), zaś w po-
zostałych przypadkach klasyczną metodę geodezyjną 
z wykorzystaniem tachimetru laserowego (wykonawcą 
był mgr Jacek Błaszczyk z Uniwersytetu Łódzkiego). We 
wszystkich przypadkach uzyskano także trójwymiarowe 
modele powierzchni grodzisk;

– wykonano badania geologiczne dla dziewięciu 
grodzisk z terenu gmin Iława i Zalewo (wykonawcą był 
prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk z Uniwersytetu War-
szawskiego20);

– przeprowadzono badania wykopaliskowe na tere-
nie grodzisk w Kamionce, st. 9, Lasecznie Małym, st. 1, 
Gulbiu, st. 1, Iławie, st. 33 (wyspa Wielka Żuława) w gmi-
nie Iława oraz w Wieprzu, st. 1 (wyspa Bukowiec), Uro-
wie, st. 1, Mozgowie, st. 1, Dubie, st. 1 i Borecznie, st. 4 
w gminie Zalewo (pod ogólnym kierownictwem prof. 
dr hab. Zbigniewa Kobylińskiego badania prowadzili dr 
Jacek Wysocki, dr Magdalena Żurek, mgr Bartłomiej 
Klęczar, mgr Magdalena Rutyna i Dariusz Wach, z udzia-
łem prof. dr hab. Przemysława Urbańczyka i dr. Michała 
Bieniady21);

– przeprowadzono badania powierzchniowe, wier-
cenia i wykopaliska sondażowe na znanych z literatury, 
archiwaliów lub informacji ustnych domniemanych gro-
dziskach w Szymbarku, Smolnikach, Windykach, Woli Ka-
mieńskiej, na wyspie Lipowej na jeziorze Jeziorak, nad 
zatoką Widłąg tegoż jeziora oraz w Bałoszycach Małych 
w powiecie iławskim. Niestety, we wszystkich przypad-
kach prace te wykazały brak jednoznacznych śladów 
grodzisk. W przypadku grodziska w Windykach (znane-
go z XIX-wiecznego opisu A. Lissauera22) jedyną praw-
dopodobną lokalizacją grodziska jest chyba stanowisko 

18 Zob. Szczepański 2013, w niniejszym tomie.
19 Zob. Klęczar i Rutyna 2013, w niniejszym tomie.
20 Zob. Nitychoruk i Welc 2013, w niniejszym tomie.
21 Zob. Kobyliński, Wach i Rutyna 2013; Kobyliński et al. 2013; Wy-

socki i Klęczar 2013; Żurek 2013; wszystkie w niniejszym tomie.
22 Lissauer 1876: 1-2; zob. też Szczepański 2013, w niniejszym tomie.
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Zbigniew Kobyliński

The project The catalogue of strongholds in Warmia and Masuria. Part I: Pomesania, Poge-
sania and Warmia within the frames of Naional Program for Development of Humaniies: 

aims, assumpions, and the irst stage of implementaion in 2012

Summary

The aim of the project The catalogue of strongholds in 

Warmia and Masuria. Part I: Pomesania, Pogesania and Warm-

ia realized within the frames of Naional Program for Develop-
ment of Humaniies in 2012-2016 is to iniiate the systemaic 
collecting of full, thorough and accurate documentation of 
the remains of historical strongholds, situated on the area of 
Warmia and Masuria. Part I of the undertaking to prepare the 
full catalogue of prehistoric and Medieval strongholds on the 
Prussian lands within the limits of present Warmian-Masurian 
Province, expected to be inalized within 5-years-ime, includes 
strongholds located in nine communes of this province. These 
are namely: Iława, Zalewo, Susz and Kisielice in Iława county, 
and Miłomłyn, Małdyty, Morąg, Miłakowo and Ostróda in Os-
tróda county. Totally at least 50 strongholds are going to be 
examined, documented and analyzed within this project. 

It was assumed that for each of the strongholds the following 
works will be done: archive and library query, geological and 
geomorphological examinaions, geodeic documentaion, ge-
ophysical examinaions, surface and excavaion archaeological 
examinaions, ground surface scanning with LiDAR, and slant 
aerial photographs. It was assumed then, that the result of the 

implementaion of this project would be the complete set of 
informaion on each of the historical strongholds in the west-
ern part of Warmia and Masuria, possible to be gained on the 
present stage of science development. The full catalogue of 
these historical objects of special signiicance will be created, 
and it will be published in two forms: a printed book, and a 
digital form in the Internet. The catalogue will be used both 
for research works on history and archaeology, as well as in 
planning aciviies concerning the shaping and preserving of the 
historical landscape, and for educaional and popularizing tasks. 

During the irst year of the project implementaion by the 
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw in coopera-
ion with the Insitute of Archaeology and Ethnology of Polish 
Science Academy (PAN) and scienists from other insituions, 
the following works have been done (ig. 1):

 – The archive and library query in Polish and German ar-
chives for all of the strongholds covered by the program, and 
known before the beginning of the project implementaion, 
was conducted (dr Mirosław Marcinkowski of Archaeologi-
cal-Historical Museum in Elbląg, and mgr Seweryn Szczepański 
of Warmian-Masurian University in Olsztyn);
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 – A compilaion of data concerning all the gords examined 
archaeologically before the beginning of the project imple-
mentaion was gained (mgr Bartłomiej Klęczar and mgr Mag-
dalena Rutyna);

 – The digital terrain model for all strongholds known be-
fore the beginning of the project implementaion was gained. 
This task was realized by MGGP-Aero company, who did scan-
ning of the ground surface with LiDAR;

 – Contour-line plans for strongholds from the Iława com-
mune region, and parially from the area of Zalewo and Susz 
communes were obtained. In case of strongholds at in Lasec-
zno Małe, Iława commune, and Boreczno, Zalewo commune, 
the photogrammetry method was employed (mgr Wiesław 
Małkowski of Warsaw University), whereas in the other ca-
ses the classic geodeic method with laser total staion was 
used (mgr Jacek Błaszczyk of Łódź University). In all of the 
cases the 3-D models of the strongholds’ surfaces were also 
gained;

 – Geological examinaions were made for nine strongholds 
from the Iława and Zalewo communes (prof. dr hab. Jerzy Ni-
tychoruk of Warsaw University);

 – The excavaions were held in the strongholds at Kami-
onka, site 9, Laseczno Male, site 1, Gulb, site 1, Iława, site 
33 (Wielka Żuława Island) in Iława commune, and at Wieprz, 
site 1 (Bukowiec Island), Urowo, site 1, Mozgowo, site 1, Duba, 
site 1, and Boreczno, site 4 in Zalewo commune (under gen-
eral supervision of prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński the re-
searches were conducted by dr Jacek Wysocki, dr Magdalena 
Żurek, mgr Bartłomiej Klęczar, mgr Magdalena Rutyna and 
Dariusz Wach, with paricipaion of prof. dr hab. Przemysław 
Urbańczyk and dr Michał Bieniada);

 – The surface examinaions, drillings and test excavaions 
were conducted on the alleged strongholds known from the 
literature, archive or spoken informaion, at Szymbark, Smol-
niki, Windyki, Wola Kamieńska, on Lipowa Island on Lake 

Jezio rak, in the Widłąg Bay of this lake, and in Bałoszyce Małe 
in Iława county. Unfortunately, in all of these cases they failed 
to claim the unequivocal signs of the strongholds;

 – Geophysical examinaions were conducted on the area 
of the stronghold at Boreczno (mgr Wiesław Małkowski and 
dr hab. Krzysztof Misiewicz of Warsaw University), and on the 
areas surrounding the strongholds at Mozgowo, Urowo, on 
Bukowiec Island (mgr Tomasz Herbich of the Insitute of Ar-
chaeology and Ethnology of PAN), as well as at Laseczno Małe 
(mgr Wiesław Małkowski and dr hab. Krzysztof Misiewicz of 
Warsaw University), thus discovering, among others, a setle-
ment neighbouring the stronghold at in Urowo; 

 – Underwater examinaions of reservoirs neighboring the 
strongholds at Kamionka, Laseczno Małe, Mozgowo, Duba and 
on the Wielka Żuława and Bukowiec Islands on Lake Jeziorak 
were held (the team led by dr hab. Andrzej Pydyn of Mikołaj 
Kopernik University in Toruń), making a spectacular discovery 
of Medieval bridge leading to the Wielka Żuława Island;

 – The analysis of human and animal bones from the strong-
hold at Kamionka was made (dr Anna Gręzak and mgr Elżbi-
eta Jaskulska of Warsaw University), as well as the analysis 
of botanic macro-remains from the stronghold at Kamionka 
(dr Katarzyna Pińska of Cerealia company), mineralogical anal-
ysis of potery fragments from the strongholds at Kamionka, 
Mozgowo, and Boreczno (dr Maciej Bojanowski of Warsaw 
University), and the analysis of lipids content in pots from the 
strongholds at Kamionka, Mozgowo, and Boreczno (dr hab. 
eng. Joanna Kałużna-Czaplińska, professor at Łódź University 
of Technology);

 – The necessary comparaive background for the interpre-
taion of the strongholds covered with the program was re-
ceived, in form of analyses of the results of former researches 
on the strongholds in Warmia and Masuria.

The works on the project implementaion will be coninued 
in the coming years, using all the experience gained in 2012. 
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