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Grodziska jaćwieskie w świetle  
najnowszych badań interdyscyplinarnych

Marcin Engel i Cezary Sobczak
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Wprowadzenie

Choć historia badań położonych na terenie historycznej 
Jaćwieży grodzisk przez Państwowe Muzeum Archeolo-
giczne sięga okresu międzywojennego, to ich intensy-
ikacja przypadła na ostatnie 35 lat. Stan rozpoznania 
tych obiektów, zamykający się działaniami z 2012 roku, 
zaprezentowany został w artykule Grodziska Jaćwieży 
w perspektywie badań Działu Archeologii Bałtów Pań-
stwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie1. 
W pracy tej przedstawiono również nowoczesną, mul-
idyscyplnarną koncepcję rozpoznania obiektów obron-
nych oraz zaprezentowano projekt Atlasu Grodzisk Ja-
ćwieży powołany w 2010 r. Na etapie tworzenia artykułu 
projekt ten był na wstępnym etapie realizacji, podczas 
którego tworzono mapę grodzisk jaćwieskich oraz gro-
madzono informacje archiwalne z dawnych badań. 
Obok badań gabinetowych kontynuowano także prace 
terenowe. do najważniejszych działań należy tu zaliczyć 
badania wykopaliskowe, planigraficzne i geofizyczne 
ośrodka w Szurpiłach oraz rozpoznanie kilku obiektów 
powiatu suwalskiego za pomocą lotniczego skaningu la-
serowego (LidAr)2. Po 2012 r. kontynuowano prace na 
grodziskach. dzięki pozyskanemu w ciągu ostatnich lat 
doinansowaniu działalność badawcza działu Archeolo-
gii Bałtów (dAB) PMA nabrała dynamiki. Przede wszyst-
kim przygotowano i opublikowano w internecie Atlas 

Grodzisk Jaćwieży3. Na jaćwieskich grodziskach przepro-
wadzono liczne badania inwazyjne i nieinwazyjne oraz 
wykonano serię niezwykle interesujących badań środo-
wiskowych. Pomimo wstępnego jeszcze opracowania 
wyników, z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że 
zdobyte dotychczas informacje są niezwykle przydatne 
przy rekonstrukcji krajobrazu archeologicznego i ochro-
nie dziedzictwa kulturowego północno-wschodniej 
Polski. Wnoszą też dużo nowych, istotnych danych na 
temat systemów osadniczych i obronnych wczesnośre-
dniowiecznej Jaćwieży (ryc. 1).

1  Engel et al. 2013.
2  Sobczak 2015.
3  Atlas Grodzisk Jaćwieży. 

Zrealizowane projekty badawcze

W latach 2013-2016 na obszarze historycznej Jaćwieży 
dział Archeologii Bałtów PMA realizował trzy projekty 
badawcze grodzisk doinansowane ze środków zewnętrz-
nych. dwa z nich były kontynuacją nieinwazyjnych działań 
z 2012 r. i polegały na rozpoznaniu grodzisk oraz terenów 
do nich przyległych za pomocą lotniczego skanowania 
laserowego oraz weryikacji terenowej pozyskanych wy-
ników. Pierwszy grant, pod tytułem Nowoczesne metody 
badań systemów obronnych zachodniej Jaćwieży, zreali-
zowany został w 2013 r. do badań wytypowano obiekty 
położone na terenie powiatu gołdapskiego i oleckiego. 
Były to stanowiska zlokalizowane w Bałupianach, gm. Goł-
dap, dąbrowskich, gm. Olecko, dybowie, gm. Świętajno, 
Grodzisku, gm. Banie Mazurskie, Kolniszkach, gm. Gołdap, 
Konikowie, gm. Gołdap, Orlińcu (Skajzgirach), gm. dube-
ninki, Szwałku, gm. Kowale Oleckie i Wężewie, gm. Kowale 
Oleckie4. W ramach tego projektu korzystano z konsulta-
cji geomorfologa, a na majdanie obiektów w Grodzisku 
i Bałupianach przeprowadzono dodatkowo badania geo-
izyczne metodą magnetyczną i elektrooporową5. Kolej-
ny, analogiczny grant zrealizowany został w 2015 r. i nosił 
tytuł Nieinwazyjne badania jaćwieskich ośrodków grodo-
wych Pojezierza Ełckiego. do badań wytypowano obiekty 
obronne położone na terenie powiatu ełckiego i grajew-
skiego. rozpoznano stanowiska w Bajtkowie, gm. Ełk, Gor-
czycach, gm. Prostki, Ostrykole, gm. Prostki, rajgrodzie, 
gm. loco, rogalach, gm. Stare Juchy, Skomacku Wielkim 
(Ostrowie), gm. Stare Juchy, Skomętnie Wielkim, gm. Ka-
linowo, Starych Juchach, gm. loco, Szeligach, gm. Ełk, ta-
lusach, gm. Ełk i Wierzbowie, gm. Kalinowo. także i w tym 
przypadku wytypowano obiekty do badań geoizycznych6. 
Pomiary metodą magnetyczną i elektrooporową wykona-
no w rogalach i Wierzbowie7. Uzupełnieniem rozpoznania 
z 2013 r., wykonanym już poza projektem nieinwazyjnym, 

4  Sobczak w druku.
5  Sobczak, Wroniecki i Kuś w druku.
6  Sobczak, Wroniecki i Kuś w druku.
7  Wszystkie wymienione projekty realizowane były ramach programu 
operacyjnego Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego dzie-
dzictwo kulturowe, priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych. 
Instytucją zarządzającą projektami jest Narodowy Instytut dziedzictwa. 
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były badania planigraiczne z wykorzystaniem wykrywaczy 
metali przeprowadzone w 2015 r. w Bałupianach, dybo-
wie oraz na terenie dwóch grodzisk w Szwałku8.

W latach 2014-2016 na terenie ośrodków grodowych 
w Szurpiłach i Skomacku Wielkim/Ostrowie realizowano 
projekt Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Kon-
serwatorstwa Archeologicznego „Archeologia Jaćwieży”9. 

W obrębie obydwu zespołów wykonano serie odwiertów 
i zdjęć lotniczych. Przeprowadzono badania geoizyczne, 
planigraiczne i wykopaliskowe10, a na podstawie pozyska-

8  Engel, Iwanicki i Sobczak w druku
9  Projekt zrealizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury 
i dziedzictwa Narodowego Promowanie różnorodności kulturowej i ar-
tystycznej inansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Koordynatorem projektu była dr 
hab. Anna Bitner-Wróblewska, a głównymi wykonawcami dr Marcin 
Engel i mgr Cezary Sobczak z działu Archeologii Bałtów PMA.
10  Bitner-Wróblewska, Engel i Sobczak 2016; Kuś i Wroniecki 2016; 
Włoszek 2016; Hrynczyszyn 2016.

nych źródeł zlecono wykonanie analiz osteologicznych11 

i datowania radiowęglowego12. Na terenie ośrodka sko-
mackiego prowadzono dodatkowo badania środowisko-
we: geologiczne, geomorfologiczne i palinologiczne13. 
Efektem wszystkich tych działań było przygotowanie wy-
stawy Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy / Yatvings. 
The forgoten warriors oraz publikacja Archeologia Ja-
ćwieży. Dawne badania i nowe perspektywy14. 

11  Analizę archeozoologiczną wykonała dr Anna Gręzak z Instytutu 
Archeologii UW, natomiast analizą antropologiczną zajął się dr Łukasz 
Stanaszek z PMA.
12  Serię datowań C14 wykonali pracownicy Laboratorium radiowę-
glowego Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod kierun-
kiem dr inż. Natalii Piotrowskiej i dr hab. inż. Adama Michczyńskiego.
13  Bitner-Wróblewska, Engel i Sobczak 2016; Smolska i Szwarczew-
ski 2016; Kupryjanowicz i Fiłoc 2016.
14  Bitner-Wróblewska, Brzeziński i Kasprzycka (red.) 2016; Bitner-
-Wróblewska, Engel i Sobczak 2016: 123-126.

Ryc. 1. Lokalizacja stanowisk badanych przez Dział Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego w latach 
2012–2016 (oprac. C. Sobczak)
Fig. 1. The location of archaeological sites investigated by the Balts Archaeological Department of the State Archaeological 
Museum in 2012-2016 (elaborated by C. Sobczak) 
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Wyniki lotniczego skanowania  
laserowego i jego terenowa weryfikacja

Naloty badawcze przeprowadzone w latach 2013 i 2015 
objęły swym zasięgiem ponad 200 km² powierzchni po-
wiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Skupione wo-
kół dwudziestu obszarów położonych wokół obiektów 
obronnych miały na celu rozpoznanie morfologii reliktów 
fortyikacji wczesnośredniowiecznych oraz terenów bez-
pośrednio do nich przylegających. W szczególności cho-
dziło o wyszukanie nieznanych dotychczas elementów 
dawnych systemów i konstrukcji obronnych.

W przypadku czterech obszarów położonych wokół 
grodzisk w rajgrodzie, Skomętnie Wielkim i Wierzbowie 
oraz szańca w Ostrykole dane do wykonania Numerycz-
nego Modelu terenu (NMt) zostały pozyskane z Central-
nego Ośrodka dokumentacji Geograicznej i Kartograicz-
nej (projekt ISOK). Gęstość próbkowania tych danych była 
równa 4 pkt/m². dla pozostałych szesnastu obszarów ska-
nowanie zostało wykonane za pomocą urządzenia riegl 
lms-q680i. Zlecona gęstość próbkowania była dwukrotnie 
większa, co miało korzystny wpływ na wyrazistość wyge-
nerowanych modeli terenowych15. Na podstawie gabine-
towych analiz NMt do weryikacji terenowych wytypo-
wano ponad 250 miejsc. rezultatem badań terenowych 
było odkrycie kilku grodzisk, wałów, domniemanych kop-
ców strażniczych i przejść bramnych, a w konsekwencji 
wykonanie sześćdziesięciu nowych lub zaktualizowanych 
Kart Ewidencji Zabytku Archeologicznego.

dla zweryfikowania większości zarejestrowanych 
obiektów niezbędne będą badania wykopaliskowe, jed-
nak w przypadku kilku z nich interpretacja wydaje się być 
oczywista. I tu należy wymienić odkrycie niedużego gro-
dziska w Szwałku położonego na półwyspie zamierające-
go jeziora Ślepek (ryc. 2). Otoczony podwójną linią wałów 
majdan miał średnicę ok. 25 m. Z powodu erozji wzgórza, 
na którym zlokalizowano fortyikację, jej część południo-
wa oraz fragment północny obecnie nie istnieją. Obiekt 
ten, pomimo dużej dostępności terenowej oraz faktu, 
że znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drugiego 
w tej miejscowości grodziska, nie był znany archeologom 
niemieckim. Nie zarejestrował go nawet słynny badacz 
grodzisk Carl Engel wizytujący i fotografujący sąsiednią 
fortyikację w latach 30. XX w16. tłumaczyć to można nie-
wielkimi rozmiarami i praktycznie niewidocznymi w tere-
nie obwałowaniami nowoodkrytego stanowiska.

drugi, do pewnego stopnia analogiczny obiekt zloka-
lizowany został w sąsiedztwie fortyfikacji w Grodzisku 
(ryc. 3). relikty gródka, położonego na szczycie wąskie-
go garbu terenowego, zostały bardzo mocno zniszczo-
ne poprzez wybieranie żwiru, prawdopodobnie jeszcze 
w czasach przedwojennych. do dziś zachował się jedynie 

15  Sobczak, Wroniecki i Kuś w druku.
16  Grenz Kartoteka: Klein Schwalg. Prussia-Museum Archiv: 
PM-A 1785/1.

południowo-zachodni fragment majdanu i przylegająca 
do niego pojedyncza linia obwałowań.

Kolejnego, niezwykle interesującego odkrycia dokona-
no w obrębie rozpoznanego już przez badaczy niemiec-
kich grodziska w Starych Juchach. dzięki analizie NMt 
tego obiektu zaobserwowano nieznane dotychczas i zu-
pełnie niewidoczne w terenie pozostałości wału okalają-
cego majdan na szczycie wzniesienia (ryc. 4). Analiza jego 
przebiegu może sugerować istnienie dodatkowych kon-
strukcji obronnych we wschodniej części wzgórza. Przy-
legające do głównego wału umocnienia byłyby więc dość 
nietypowe dla rozpoznanych grodzisk północno-wschod-
niej Polski. dla sprawdzenia tych obserwacji niezbędne 
jest jednak przeprowadzenie badań wykopaliskowych. 

Interesujące są również wyniki uzyskane ze skano-
wania badanego wykopaliskowo w latach 1985 oraz 
1987–1989 grodziska w dąbrowskich. Pomimo licznych 
okopów zlokalizowanych na stokach wzniesienia, majdan 
nie został zniszczony podczas działań wojennych. dzięki 
NMt można dostrzec jego regularny, nieckowaty kształt 
(ryc. 5). Warto podkreślić, że po okalających go wałach 
o konstrukcji przekładkowej, odkrytych podczas wykopa-
lisk17, na NMt nie ma śladów. Północny skraj grodziska 
jest nieznacznie wyższy i przylega do niewielkiego obniże-
nia. Na jego szczycie zarejestrowano kilka szczegółów mi-
kroreliefu. Jest to niewysoki kopiec połączony ze stokiem 
grodziska regularnym fałdem terenowym. regularność 
śladów świadczy o ich antropogenicznym pochodzeniu, 
a w ich formie można by się dopatrywać reliktów roz-
budowanego przejścia bramnego. Hipoteza ta wymaga 
jednak dalszych studiów i weryikacji metodami wykopa-
liskowymi. Badania powierzchniowe nie dostarczyły także 
odpowiedzi na pytanie o charakter regularnie ukształ-
towanego wzniesienia, przylegającego do grodziska od 
północy. Wydaje się, że z racji jego bezpośredniego są-
siedztwa wzniesienie to musiało pełnić jakąś konkretną 
rolę we wczesnośredniowiecznym systemie osadniczym. 

Wykonanie weryfikacyjnych badań wykopalisko-
wych jest niezbędne także w przypadku kilku innych 
domniemanych grodzisk identyfikowanych w trakcie 
badań nieinwazyjnych. do najciekawszych należy zali-
czyć dwa obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie grodziska 
w dąbrowskich oraz trzeci znajdujący się w miejscowości 
Ostrykół. Wzniesienia noszące ślady antropogenicznych 
przekształceń z dąbrowskich znane były już archeologom 
niemieckim18. Zarówno przedwojenne jak i powojenne 
badania powierzchniowe nie dostarczyły jednoznacznego 
potwierdzenia funkcji obronnych ani na pozwoliły usta-
lić chronologii tych obiektów. Obecnie, odpowiedź na te 
pytania dodatkowo utrudniają przekształcenia wzniesień 
związane z wybieraniem żwiru.

Nie mniej zagadkowe jest również domniemane gro-
dzisko w Ostrykole. Położone jest ono na niewielkim, 

17  Siemaszko 1991: 78.
18  Grenz Kartoteka: dombrowsken, Stobbenort; Prussia-Museum 
Archiv: PM-A 249/1.
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Ryc. 2. Szwałk, gm. Kowale 
Oleckie. Numeryczny model 
terenu nowoodkrytego gródka 
(oprac. C. Sobczak)
Fig. 2. Szwałk, community of 
Kowale Oleckie. Digital terrain 
model of the newly discovered 
stronghold (elaborated by C. 
Sobczak)

piaszczystym wyniesieniu, otoczonym rozlewiskami ucho-
dzącej w tym miejscu do Ełku rzeczki Karmelówki. Wybie-
ranie piasku oraz wiodąca przez wzniesienie droga mocno 
zniszczyły domniemaną fortyikację. dla weryikacji tego 
miejsca niezbędne są dalsze badania archeologiczne.

Przedstawione powyżej przykłady dobitnie świadczą 
o potencjale zgromadzonych z terenu Jaćwieży danych 
i wadze LidAru dla prowadzonych studiów krajobrazo-

wych. Analizy gabinetowe numerycznych modeli terenu 
oraz ich powierzchniowa weryikacja będzie kontynuowa-
na w najbliższych latach. dodatkowo, prowadzone w dAB 
badania wykraczają poza obszary, z których pozyskano 
NMt w ramach realizowanych projektów. dzięki projekto-
wi ISOK i udostępnieniu jego rezultatów w sieci rozwijają 
się prace nad identyikacją stanowisk archeologicznych 
północno-wschodniej Polski. W ich rezultacie odkryto 
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Ryc. 3. Grodzisk, gm. Banie Mazurskie. Numeryczny model terenu nowoodkrytego gródka (oprac. C. Sobczak)
Fig. 3. Grodzisk, community of Banie Mazurskie. Digital terrain model of the newly discovered stronghold (elaborated by 
C. Sobczak)

Ryc. 4. Stare Juchy, gm. loco. Numeryczny model terenu (oprac. C. Sobczak)
Fig. 4. Stare Juchy, community of Stare Juchy. Digital terrain model (elaborated by C. Sobczak)
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i pozytywnie zweryfikowano terenowo między innymi 
grodzisko w Żytkiejmach oraz wytypowano kilka innych 
domniemanych fortyikacji do badań powierzchniowych19. 

Prospekcja geoizyczna

W ramach trzech opisanych wyżej projektów Państwo-
we Muzeum Archeologiczne w latach 2013-2015 zleciło 
prospekcję geoizyczną sześciu obiektów o charakterze 
obronnym20. Podstawowym celem badań była identy-
ikacja elementów wczesnośredniowiecznego systemu 
obronnego oraz rozpoznanie osadnictwa na terenie 

19  Sobczak, Wroniecki i Kuś w druku.
20  Sobczak, Wroniecki i Kuś w druku.

ośrodków grodowych za pomocą metod magnetycznej 
i elektrooporowej. Największy wyznaczony do badań ob-
szar obejmował grodzisko w Skomacku Wielkim (Ostro-
wiu), który wraz z teren do niego przyległym wynosił po-
nad 15 ha21. Kolejnym pod względem zasięgu rozpoznania 
miejscem był ośrodek w Szurpiłach, gdzie obydwiema 
metodami rozpoznano ok. 6 ha powierzchni stanowisk22. 
Znacznie mniejszy zasięg miały badania pozostałych czte-
rech obiektów. I tak dla grodziska w Grodzisku wyniósł on 

21  Kuś, Sobczak i Wroniecki w druku.
22  Badania geoizyczne w Szurpiłach prowadzone od 2008 r. tylko 
w niewielkim stopniu objęły swym zasięgiem majdan grodziska na 
Górze Zamkowej, koncentrując się na osadach położonych po połu-
dniowej i zachodniej stronie fortyikacji. Engel i Sobczak 2012: 146-
147; Engel et al. 2013: 49.

Ryc. 5. Dąbrowskie, gm. Olecko. Numeryczny model terenu (oprac. C. Sobczak)
Fig. 5. Dąbrowskie, community of Olecko. Digital terrain model (elaborated by C. Sobczak)
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łącznie 3 ha, dla Wierzbowa ok. 3 ha, dla rogali ok. 2 ha 
i dla obiektu w Bałupianach niespełna 1 ha.

Jedne z najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych 
obserwacji geoizycznych uzyskano w Skomacku Wielkim 
(Ostrowiu)23. Wyniki prospekcji magnetycznej wskazały 
na olbrzymie zanieczyszczenie metalami ferromagnetycz-
nymi badanego terenu. Płytkie i silne anomalie w zde-
cydowanej większości pochodzą od stalowych śmieci 
z czasów funkcjonowania na tym terenie Państwowego 
Gospodarstwa rolnego. taką interpretację potwierdza-
ją między innymi ich koncentracje na skrajach działek, 
w miejscach gdzie przebiegały ogrodzenia. Obserwacje 
te zostały w pełni potwierdzone dzięki badaniom plani-
graicznym. Kolejna zarejestrowana grupa anomalii miała 
charakter naturalny. Były one wynikiem budowy geolo-
gicznej terenu, charakteryzującej się występowaniem 
struktur o właściwościach magnetycznych. Zarejestrowa-
no jednak grupę analogicznych, liniowych zaburzeń, które 
mogłyby uchodzić za pozostałości obiektów i konstrukcji 
pradziejowych lub wczesnośredniowiecznych. Anomalie 
te przypominają swym charakterem zaburzenia spowo-

23  Kuś i Wroniecki 2016: 184-186, 191-194.

dowane przez relikty różnego rodzaju umocnień. W tym 
przypadku niezbędna jest ich weryikacja wykopaliskowa. 
Bezdyskusyjne anomalie pochodzenia antropogenicznego 
zarejestrowano na grodzisku, na szczycie wzniesienia i na 
okalającym go tarasie (ryc. 6). Zostały one zinterpretowa-
ne jako pozostałości obwałowań. Istnienie niewyróżniają-
cych się w terenie umocnień potwierdziły także pomiary 
wykonane metodą elektrooporową (ryc. 7). Badania te 
wskazały ponadto istnienie kilku interesujących struktur 
w centralnej części majdanu oraz u podnóża fortyikacji. 
Część geoizycznych obserwacji udało się zweryikować 
przeprowadzonymi w kolejnych miesiącach badaniami 
wykopaliskowymi.

Pomimo zakrojonych na szeroką skalę pomiarów 
w Szurpiłach, badania te nie dostarczyły spektakularnych 
wyników24. Najciekawsze rezultaty prospekcji magnetycz-
nej, po weryikacji wykopaliskowej, okazały się anomalia-
mi pochodzenia geologicznego. Poza anomaliami nowo-
żytnymi, pomiary elektrooporowe dostarczyły dowodów 
na istnienie licznych struktur antropogenicznych o starszej 
metryce. Część zaburzeń oporności zinterpretowana zo-

24  Kuś i Wroniecki 2016: 186-190, 194-199.

Ryc. 6. Skomack Wielki-Ostrów, gm. Stare Juchy. Wyniki badań geomagnetycznych (oprac. P. Wroniecki)
Fig. 6. Skomack Wielki-Ostrów, community of Stare Juchy. Results of the geomagnetic examination (elaborated by P. Wroniecki)
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stała jako pochodna wkopów oraz podziemnych koncen-
tracji kamiennych. Niektóre z anomalii łączone są z relik-
tami umocnień wczesnośredniowiecznych. Niestety, nie 
zostały one jak dotychczas zweryikowane wykopaliskowo.

W Grodzisku, pomimo dość silnego zalesienia dolnych 
parii wzniesienia, zniszczeń agrotechnicznych i tych po-
wstałych w czasie II wojny światowej, pomiarami objęto 
znaczną część majdanu oraz fragmenty stoków grodzi-
ska25. Pomijając anomalie związane z nowożytnymi prze-
kształceniami wzgórza, obydwie metody zarejestrowały 
tu liczne pozostałości umocnień wokół majdanu oraz do-
mniemane obiekty archeologiczne. Szczególnie interesu-
jące są wyniki badań magnetycznych, rejestrujące prze-
bieg wałów, na podstawie których można doszukiwać się 
szczegółów konstrukcyjnych lub ewentualnych pozosta-
łości bramy (ryc. 8). Na mapie wyników pomiarów opor-
ności elektrycznej gruntu, oprócz przebiegu wałów, zano-
towano także anomalię interpretowaną jako pozostałość 
dużych rozmiarów budowli. Niestety, nieinwazyjny cha-
rakter projektu nie pozwalał na wykonanie weryikacji 

25  Sobczak, Wroniecki i Kuś w druku.

uzyskanych z prospekcji wyników metodą wykopaliskową 
bądź przy pomocy wierceń świdrem geologicznym.

Interesujące anomalie geoizyczne zostały zarejestro-
wane podczas pomiarów niewielkiego grodziska w roga-
lach26. Obydwie metody dostarczyły map anomalii zwią-
zanych z pierwotnym przebiegiem obwałowań grodu. 
Badania zaburzeń oporności zasugerowały istnienie do-
datkowych reliktów budowli obronnych w postaci bramy 
i wieży. Nie wykluczyły także istnienia w przeszłości ja-
kichś niewielkich budowli na majdanie grodziska. Znacz-
nie mniej obiecujące są wyniki pomiarów wykonanych 
na domniemanej osadzie przylegającej od zachodu do 
reliktów warowni. Pojedyncze zaburzenia rejestrowane 
zarówno w prospekcji magnetycznej jak i elektrooporo-
wej wydają się być pochodzenia nowożytnego.

Najsłabsze rezultaty badań geofizycznych uzyskano 
w Wierzbowie. W ostatnich latach obiekt ten porosły 
liczne drzewa i krzewy uniemożliwiające wykonanie po-
miarów na majdanie oraz na większej części stoków gro-
dziska. Ponadto, nielegalne pozyskiwanie piasku w znacz-

26  Sobczak, Wroniecki i Kuś w druku.

Ryc. 7. Skomack Wielki-Ostrów, gm. Stare Juchy. Wyniki badań elektrooporowych (oprac. G. Kuś)
Fig. 7. Skomack Wielki-Ostrów, community of Stare Juchy. Results of the electro-resistivity survey (elaborated by G. Kuś)
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nej części przyczyniło się do zniszczenia nawarstwień 
zalegających w dolnych pariach i częściowo u podnóży 
wzniesienia27. Z tych powodów w zasadzie pomiary nie 
objęły najważniejszych parii wzniesienia i wykonano je 
jedynie wokół grodziska. Uzyskane wyniki nie dostarczyły 
ewidentnych dowodów na istnienie osadnictwa w bez-
pośrednim sąsiedztwie fortyikacji, ponieważ większość 
zarejestrowanych tu anomalii była pochodzenia geolo-
gicznego28. 

27  Na bazie archiwaliów wiadomo, że wzgórze niszczono już przed II 
wojną światową. Niszczenie trwa nadal. Autorzy artykułu zarejestro-
wali dziury po niedawnym wybierzysku w południowej części grodzi-
ska, na obrzeżach którego zaobserwowano pozostałości nawarstwień 
antropogenicznych.
28  Badania powierzchniowe przeprowadzone na przylegających do 
grodziska polach również nie dostarczyły jakiegokolwiek materiału 
zabytkowego.

Niezbyt imponujące były także wyniki pomiarów wy-
konanych w Bałupianach, które tylko częściowo można 
tłumaczyć niewielką skalą badań. dzięki przeprowadzo-
nemu rozpoznaniu powierzchniowemu i geoizycznemu 
okazało się, że obiekt ten nosi liczne ślady przekształceń 
powstałych podczas II wojny światowej. Pomimo odkry-
cia szeregu anomalii na majdanie, żadna z nich nie może 
być w sposób jednoznaczny wiązana z obecnością obiek-
tów archeologicznych. Najważniejszą zdobytą informa-
cją jest brak śladów umocnień domniemanej fortyikacji. 
Odkrycie to wymaga oczywiście dodatkowej weryikacji 
wykopaliskowej, jednak inne pozyskane dane29 sugerują, 
że wzniesienie w Bałupianach użytkowane było jedynie 
w pradziejach, pełniąc prawdopodobnie funkcję wysoczy-
znowej osady obronnej. 

29  Porównaj wyniki badań planigraicznych z Bałupian.

Ryc. 8. Grodzisk, gm. Ba-
nie Mazurskie. Wyniki badań 
geomagnetycznych (oprac. 
P. Wroniecki)
Fig. 8. Grodzisk, community 
of Banie Mazurskie. Results of 
the geomagnetic examination 
(elaborated by P. Wroniecki)
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Badania planigraficzne

W latach 2013-2015 przeprowadzono w pełni meto-
dyczne badania planigraiczne z wykorzystaniem wykry-
waczy metali na terenie sześciu obiektów o charakterze 
obronnym. rozpoznaniem objęto przede wszystkim 
stoki wzniesień, na których położone były fortyikacje, 
w mniejszym stopniu majdany obiektów oraz tereny 
położone u ich podnóży. Badania miały na celu przede 
wszystkim ocenę skali i zasięgu osadnictwa wczesnośre-
dniowiecznego, rozpoznanie funkcji i chronologii obiek-
tów oraz zabezpieczenie zabytków metalowych przed 
działalnością nielegalnych poszukiwaczy skarbów. Naj-
większą skalę osiągnęły w Skomacku Wielkim (Ostrowiu) 
i Szurpiłach, gdzie w ramach „projektu norweskiego” 
łącznie przebadano kilkadziesiąt hektarów powierzchni 
tych ośrodków i odkryto ponad 300 artefaktów. Znacznie 
mniejszy zasięg i intensywność miało rozpoznanie prze-
prowadzone w dybowie (ponad 2 ha), Szwałku (łącznie 
na dwóch obiektach ok. 2 ha) i Bałupianach (ok. 1 ha). 
W ich rezultacie z humusu podjęto prawie 200 zabytków, 
przy czym w jednym przypadku, tj. na nowoodkrytym, 
niewielkim grodzisku w Szwałku nie znaleziono żadnego 
materiału zabytkowego. Znaleziska z planigraii reprezen-
tują kilka horyzontów osadniczych datowanych od wcze-
snej epoki żelaza po czasy nowożytne. Jednak zdecydo-
waną większość spośród pół tysiąca artefaktów stanowiły 
przedmioty wczesnośredniowieczne30.

Badania planigraiczne grodziska w Skomacku Wiel-
kim (Ostrowiu), przeprowadzone wiosną 2014 r., objęły 

30  Engel, Iwanicki i Sobczak w druku.

swym zasięgiem przede wszystkim stoki grodziska oraz 
tereny położone u jego podnóża. Majdan rozpoznawany 
był tylko w niewielkim stopniu. Ze względu na olbrzy-
mie zanieczyszczenie terenu współczesnymi śmieciami 
badania okazały się niezwykle trudne31. Bez wątpienia 
miało to zasadniczy wpływ na możliwość szczegółowe-
go rozpoznania terenu oraz uzyskane rezultaty. Łącznie 
z humusu podjęto ponad 50 zabytków metalowych da-
towanych na okres wędrówek ludów, wczesne średnio-
wiecze i czasy nowożytne (ryc. 9). Znaleziska te, oraz 
zarejestrowane w kretowinach fragmenty ceramiki, po-
zwoliły na powiększenie zasięgu osad położonych u pod-
nóży grodziska, określonych podczas badań AZP w 2008 
r32. do najciekawszych odkryć z wczesnego średniowie-
cza należy zaliczyć strzemię, fragment brązowej zapinki 
krzyżowej, brodę topora oraz kilka grotów strzał (ryc. 10: 
1–4). Wszystkie te przedmioty odkryte zostały na sto-
kach fortyikacji. Jedynie fragment sprzączki brązowej, 
datowanej prawdopodobnie na wczesne średniowiecze, 
znaleziony został na osadzie u południowo-zachodniego 
podnóża grodziska33.

31  Z humusu podjęto ponad 100 kilogramów śmieci. Były to głów-
nie części maszyn i narzędzi rolniczych, elementy parkanu pobliskiego 
cmentarza poniemieckiego, fragmenty drutów ogrodzeniowych, łań-
cuchy, gwoździe, puszki, kapsle, etc.
32  Badania AZP na zlecenie WUOZ w Olsztynie przeprowadzili Jerzy 
Siemaszko i renata Maskowicz z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
33  Oprócz sprzączki, na terenie osady tej odkryto liczne fragmenty 
ceramiki oraz zestaw artefaktów datowanych na okres wędrówek lu-
dów. Bitner-Wróblewska, Engel i Sobczak 2016: 104-105; Hrynczyszyn 
2016: 218. 

Ryc. 9. Skomack Wielki-
-Ostrów, gm. Stare Juchy. 
Wyniki badań planigraicznych 
(prac. C. Sobczak)
Fig. 9. Skomack Wielki-
-Ostrów, community of Stare 
Juchy. Results of the planigra-
phic examinations (elaborated 
by C. Sobczak)
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Ryc. 10. Skomack Wielki-Ostrów, gm. Stare Juchy (1–4), Szurpiły, gm. Jeleniewo (5–7). Wybór zabytków znalezionych podczas 
badań planigraicznych w 2014 r. (rys. B. Karch)
Fig. 10. Skomack Wielki-Ostrów, community of Stare Juchy (1–4) and Szurpiły, community of Jeleniewo (5–7). Selection of 
inds discovered during planigraphic examinations in 2014 (drawn by B. Karch)
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Ryc. 11. Szurpiły, gm. Jele-
niewo. Wyniki badań planigra-
icznych (oprac. C. Sobczak)
Fig. 11. Szurpiły, commu-
nity of Jeleniewo. Results of 
the planigraphic examinations 
(elaborated by C. Sobczak)

Badania planigraiczne na grodzisku w Szurpiłach po-
cząwszy od 2008 r. przeprowadzane były kilkukrotnie34. 
Podobnie jak w latach wcześniejszych, także i w 2014 r. 
rozpoznaniem objęto jedynie stoki grodziska oraz osady 
u podnóża (ryc. 11). Ze względu na stale prowadzone 
badania wykopaliskowe, majdan obiektu nie był prze-
szukiwany. Oprócz dominujących zabytków wczesno-
średniowiecznych na terenie grodziska odkrywane są 
przedmioty z wczesnej epoki żelaza, okresu wpływów 
rzymskich, czasów nowożytnych, a u jego podnóży tak-
że artefakty z okresu wędrówek ludów35. Jednymi z naj-
ciekawszych znalezisk tego sezonu były fragmenty kilku 
kłódek żelaznych odkrytych na terenie osad położonych 
wokół grodziska (ryc. 10: 5–7). Odkrycia te były przyjem-
nym zaskoczeniem dla badaczy, ponieważ dotychczas 
z Szurpił znano jedynie pojedyncze fragmenty kluczy 
wczesnośredniowiecznych. W przypadku samej Góry 
Zamkowej, na której położone jest grodzisko, większość 
znalezionych na stokach zabytków to militaria. W zdecy-
dowanej większości były to groty strzał, zarówno z tuleją 
jak i z trzpieniem, datowane na X-XI w. W związku z pro-
cesami postdepozycyjnymi zabytki zalegały dość płytko 
w humusie, zazwyczaj na mniej stromych fragmentach 
stoków i w obniżeniach terenowych. 

34  Engel i Sobczak 2012: 146; Engel et al. 2013: 53.
35  Najciekawszym, nie wczesnośredniowiecznym znaleziskiem jest 
brązowa moneta rzymska z połowy IV w. n.e., odkryta na przedpiersiu 
okopu z I wojny światowej zlokalizowanego przy wale górnym gro-
dziska. Kontekst znaleziska świadczy o tym, że sestercja pierwotnie 
zalegała w nawarstwieniach majdanu, które zostały zniszczone pod-
czas budowy transzei; Bitner-Wróblewska, Engel i Sobczak 2016: 117, 
ryc. 17.

Mniej liczny zbiór tworzyły ozdoby brązowe, takie jak 
zapinki podkowiaste, zawieszki, pierścionki oraz ich frag-
menty, szeroko datowane w przedziale XI-XIII w. Zabytki 
brązowe odkryto głównie w południowo-zachodniej czę-
ści wzniesienia, poniżej zniszczonego w tym miejscu wału 
dolnego. Kontekst znalezisk wskazuje, że przedmioty te 
- pierwotnie złożone w izbicach - mogły pełnić funkcje 
oiary zakładzinowej. Podczas budowy nowożytnej drogi 
na grodzisko zniwelowano pozostałości obwałowań, za-
bytki zaś spłynęły w dół stoku36. 

Analogicznego odkrycia dokonano wiosną 2015 r. 
podczas badań planigraficznych w dybowie. Na połu-
dniowym stoku oraz u podnóża grodziska znaleziono kon-
centrację ponad 150 całych przedmiotów brązowych37 

oraz ich fragmentów. W skład skarbu wchodziły głównie 
zawieszki (w tym fragmenty emaliowanych krzyżyków) 
i pierścionki, ale wystąpiły także dzwonki, zapinka pod-
kowiasta i różnego rodzaju okucia (w tym trzewiki po-
chewek noży) (ryc. 12). rozkład przestrzenny znalezisk 
świadczy o tym, że przedmioty pierwotnie zdeponowane 
w skrzyniach wału, po jego erozji spłynęły w dół do pod-
nóży grodziska38. Oprócz opisanego skupiska znalezisk, na 

36  Bitner-Wróblewska, Engel i Sobczak 2016: 105, 116-117.
37  Odkryto także pojedyncze przedmioty wykonane były z tzw. bia-
łego metalu. Badania metaloznawcze w celu określenia składu stopu 
nie zostały jeszcze wykonane. 
38  Podobne znalezisko miało miejsce na grodzisku w Jeglińcu, z tą 
różnicą, że tam przedmioty odkrywano na majdanie, po wewnętrznej 
stronie wału. W tym przypadku naturalną erozję wałów wzmogły mię-
dzy innymi budowa okopów podczas działań wojennych; Iwanowska 
1991; 2015.
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Ryc. 12. Dybowo, gm. Świętajno. Wybór zabytków znalezionych podczas badań planigraicznych w 2015 r. (rys. B. Karch)
Fig. 12. Dybowo, community of Świętajno. Selection of inds discovered during planigraphic examinations in 2015 (drawn by 
B. Karch)
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terenie grodziska w dybowie odkryto jedynie pojedyncze 
zabytki datowane na wczesną epokę żelaza39.

Na terenie grodziska w Szwałku, oprócz pojedynczych 
fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej, żadnych 
zabytków metalowych z tego okresu nie znaleziono40. 
Żadnych zabytków datowanych na wczesne średnio-
wiecze nie znaleziono także w Bałupianach. Na stokach 
i majdanie obiektu odkryto jedynie fragmenty naczyń gli-
nianych z wczesnej epoki żelaza oraz żelazne i brązowe 
zabytki z okresu wpływów rzymskich41. Brak znalezisk da-
towanych na wczesne średniowiecze oraz dotychczasowe 
badania obiektu w Bałupianach, mogą wskazywać, że we 
wczesnym średniowieczu wzniesienie to nie było użytko-
wane. dla zweryikowanie tej obserwacji niezbędne będą 
jednak badania wykopaliskowe. 

Badania wykopaliskowe i odwierty

realizacja projektu norweskiego dała szanse przeprowa-
dzenia szeroko zakrojonych badań wykopaliskowych na 
terenie dwóch całkowicie odmiennych pod względem ar-
cheologicznego rozpoznania ośrodków grodowych. Wy-
typowano do projektu najlepiej chyba znany kompleks 
osadniczy północno-wschodniej Polski w Szurpiłach oraz 
równie malowniczo położony, choć całkowicie niemal 
nieznany zespół stanowisk w Skomacku Wielkim (Ostro-
wiu). W oparciu o posiadaną wiedzę oraz zgromadzone 
w ramach projektu dane na obydwu obszarach wytypo-
wano miejsca, które w ciągu ośmiu miesięcy prac miały 
zostać przebadane metodami wykopaliskowymi. Głów-
nym celem tych badań było rozpoznanie i porównanie 
dwóch wczesnośredniowiecznych systemów osadniczych 
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obronnych42. 

Wykopy badawcze w Skomacku Wielkim (Ostrowie) 
założono na terenie grodziska oraz osady położonej 
u jego południowych podnóży (ryc. 13)43. Na terenie osa-
dy, oprócz nielicznych fragmentów naczyń wczesnośre-
dniowiecznych, nie zarejestrowano żadnych obiektów czy 
konstrukcji z tego okresu. Najciekawsze odkrycia na tym 
terenie pochodzą z okresu wędrówek ludów. Miały one 
postać ozdób brązowych, naczyń i narzędzi grupy olsztyń-
skiej. Za wyjątkiem pojedynczych fragmentów ceramiki, 
wykopaliska na terenie grodziska także nie przyniosły 
znalezisk z wczesnego średniowiecza. W wykopach na 
majdanie nie odsłonięto żadnych pozostałości osadnic-

39  Engel, Iwanicki i Sobczak w druku.
40  Na terenie tego grodziska odkryto pojedyncze zabytki metalo-
we datowane na wczesną epokę żelaza. Ponadto na południowym 
i zachodnim stoku zarejestrowano pozostałości zniszczonej ciemno-
brunatnej warstwy kulturowej z licznymi fragmentami naczyń ce-
ramicznych datowanych na wczesną epokę żelaza i okres wpływów 
rzymskich. 
41  Engel, Iwanicki i Sobczak w druku.
42  Bitner-Wróblewska, Engel i Sobczak 2016: 112-117; Włoszek 
2016; Hrynczyszyn 2016.
43  Hrynczyszyn 2016.

twa z tego okresu, a jedynie relikty osady wysoczyznowej 
datowanej na wczesną epokę żelaza. W części centralnej 
majdanu odsłonięto fragment dwóch nowożytnych po-
chówków, odkrytych w resztkach drewnianych trumien44. 
Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto hipo-
tezę, że grodzisko zostało w znacznym stopniu przekształ-
cone w czasach nowożytnych, najprawdopodobniej w XIX 
w. Przeprowadzone tu niwelacje mogły zniszczyć nawar-
stwienia wczesnośredniowieczne.

Informacji najciekawszych z punktu widzenia celów 
projektu dostarczyły przekopy przez wały założone przy 
wschodnim i zachodnim skraju wzniesienia45. W zachod-
nim przekopie zadokumentowano pozostałości drewnia-
nej konstrukcji opartej na bardzo głębokim palowaniu. 
Po wewnętrznej stronie rozbudowanego płotu palisa-
dowego zarejestrowano pozostałości wykładanej pier-
wotnie drewnem odsadzki. Na poziomie dolnego tarasu 
odsłonięto drugą linię umocnień, składających się z rowu 
i konstrukcji drewnianych stabilizowanych brukiem ka-
miennym. Sądząc po zalegającej między kamieniami 
spaleniźnie można przypuszczać, że linia ta została znisz-
czona pożarem46. 

Wschodni przekop przez wał zaplanowano w miejscu 
obniżenia terenowego. W wykopie odsłonięto przypusz-
czalnie pozostałości podwalin bramy. relikty dość potęż-
nej drewnianej konstrukcji palowej umocnionej głazami 
były prostopadłe do obydwu linii wałów grodziska. Z od-
krytych w tym miejscu węgielków drzewnych wykonano 
analizy 14C, które pozwoliły wydatować konstrukcję na 
1165 ± 95 BP47. Na podstawie badań wykopaliskowych 
oraz dotychczasowych analiz nie można wykluczyć, że 
gród skomacki we wczesnym średniowieczu był użytkowa-
ny krótko lub niezbyt intensywnie48. Być może jednak śla-
dy osadnictwa z tego okresu zostały zniszczone w czasach 
nowożytnych zarówno na grodzisku, jak i u jego podnóża.

Na terenie ośrodka szurpilskiego w sezonie 2014-2015 
prowadzono prace na dziewięciu stanowiskach49. Zało-
żono 17 wykopów i sondaży badawczych o łącznej po-
wierzchni 6 arów (ryc. 14). do najciekawszych wyników 
badań należy zaliczyć rozpoznanie kulminacyjnej części 
majdanu grodziska na Górze Zamkowej pod względem 
ewentualnego istnienia tu zabudowy wczesnośrednio-
wiecznej. Z uwagi na zniszczenia warstw stropowych nie 
udało się tej tezy zweryfikować, natrafiono jednak na 
koncentrację ozdób brązowych datowanych na młod-

44  Na ślad tych pochówków natraiono w wykopie 5. Są to odkrycia 
o tyle zagadkowe, że nie towarzyszyły im znaleziska pozwalające na 
ich datowanie, dodatkowo na sąsiednim wzniesieniu w przeszłości 
funkcjonował cmentarz. Jest on zresztą wciąż zaznaczony na mapach. 
45  Hrynczyszyn 2016: 222.
46  Nie można wykluczyć, że odkryte ponad spalenizną nawarstwie-
nia miały charakter niwelacyjny i powstały podczas przebudowy sta-
nowiska w XIX w.
47  Po kalibracji otrzymaliśmy daty: 765 – 975 cal Ad (68,2%), 670 – 
1025 cal Ad (95,4%)
48  Hrynczyszyn 2016: 223-224.
49  Włoszek 2016.
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sze fazy wczesnego średniowiecza. Na północnym stoku 
Góry Zamkowej rozpoznawano relację odkrytego w 2008 
r. cmentarzyska z przełomu X/XI w. ze zlokalizowanym 
w sąsiedztwie wałem dolnym grodziska50. W rezultacie 
badań stwierdzono, że podczas budowy obwałowań 
częściowemu zniszczeniu uległo stanowisko sepulkral-
ne. Pod wałem nie znaleziono żadnych obiektów, zaś 
w warstwach o charakterze niwelacyjnym odkryto frag-
menty dwóch niezwykle ozdobnych trzewików pochew 
mieczy typu IIIb1 wg Kazakevičiusa (ryc. 15). Odkrycie to 
chronologicznie i kulturowo można łączyć z pozostałymi 
znaleziskami z badanego cmentarzyska51. dzięki analizie 

50  Engel i Sobczak 2015.
51  Engel i Sobczak 2015.

materiałów i nawarstwień wał dolny o konstrukcji skrzy-
niowej, licowany kamieniami i głazami, można datować 
na młodsze fazy wczesnego średniowiecza.

Analogiczną konstrukcję skrzyniową odsłonięto pod-
czas rozpoznania wału zewnętrznego zlokalizowanego 
u zachodnich podnóży masywu gór Kościelnej i Cmen-
tarnej52. Od strony zewnętrznej, patrząc od grodziska, do 
umocnień przylegał rów o głębokości 0,5 m. Odkrycia te 
potwierdziły funkcję obronną budowli, pośrednio także 
umożliwiły jej wczesnośredniowieczne datowanie53. 

52  Włoszek 2016: 213-214.
53  Z materiału organicznego odkrytego w wale wykonano analizę 
14C. Jednak w jej wyniku  otrzymaliśmy datę o zbyt szerokim zakresie 
chronologicznym: 1220 ± 480 BP.

Ryc. 13. Skomack Wielki-Ostrów, gm. Stare Juchy. Plan wykopów badawczych i wierceń w latach 2014–2015 (oprac. C. Sob-
czak)
Fig. 13. Skomack Wielki-Ostrów, community of Stare Juchy. Location of trenches and drillings in 2014–2015 (elaborated by 
C. Sobczak)
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W ramach omawianych badań założono także nie-
wielki wykop sondażowy (o powierzchni ok. 20 m²) na 
domniemanym gródku strażniczym w Wodziłkach. Został 
on usytuowany przy północno-zachodnim skraju wzgó-
rza w celu rozpoznania przypuszczalnych obwałowań. 
W wykopie odkryto pozostałości drewnianych umocnień. 
Z konstrukcji tej pobrano próbki, które w wyniku analizy 
radiowęglowej wydatowano na 2419 ± 29 BP54. Wydaje 
się, że umocnienia te miały postać płotu palisadowego. 
W bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji odsłonięto po-
zostałości półziemianek, w których zalegał zabytkowy 
materiał kostny i ceramiczny datowany na wczesną epokę 
żelaza. Można zatem przypuszczać, że wzniesienie to nie 
pełniło jakiejś szczególnej roli we wczesnym średniowie-
czu. We wczesnej epoce żelaza pełniło ono funkcję ufor-
tyikowanej osady wysoczyznowej, podobnie jak szczyt 
Góry Zamkowej w tym czasie.

Uzupełnieniem badań wykopaliskowych były odwierty 
wykonane próbnikiem żłobkowym. Wykonywano je na 
terenie obydwu ośrodków. Celem wierceń w Skomacku 

54  Po kalibracji otrzymaliśmy daty: 521 BC – 411 BC (63,8%), 555 
BC – 402 BC (76,6%).

Wielkim (Ostrowiu) było rozpoznanie zasięgu osady ze-
widencjonowanej podczas badań AZP, objętej badaniami 
planigraicznymi, a położonej u południowo-zachodniego 
podnóża grodziska55. Łącznie wykonano 100 odwiertów, 
z których większość zlokalizowana była w siatce 10 x 15 
m (ryc. 13). rozpoznano w ten sposób ok. 1 ha terenu 
położonego u zachodniego oraz południowo- i północ-
no-zachodniego podnóża grodziska. Obszar ten położny 
jest w „siodle” pomiędzy dwoma wzniesieniami: Górą 
Grodzisko a wzgórzem, na którego szczycie usytuowano 
w XIX w. cmentarz. Odwierty wykazały znaczną miąższość 
humusu, osiągającego miejscami 50 cm; ukazały także 
złożoną budowę geologiczną terenu. Podstawowym ma-
teriałem geologicznym są tu piaski i żwiry różnych frakcji. 
Szczególnie głębokie nawarstwienia antropogeniczne, do 
głębokości ponad 2 m, wystąpiły na zachód od grodziska. 
W odwiertach tych napotykano węgielki drzewne, nie-
wielkie fragmenty polepy i kości zwierzęcych. W sondach 
zlokalizowanych na północny- i południowy zachód od 
grodziska warstwowanie było znacznie bardziej uprosz-
czone i osiągało niekiedy maksymalną głębokość kilku-

55  Hrynczyszyn 2016: 218.

Ryc. 14. Szurpiły, gm. Jeleniewo. Plan wykopów badawczych i wierceń w latach 2014–2015 (oprac. C. Sobczak)
Fig. 14. Szurpiły, community of Jeleniewo. Location of trenches and drillings in 2014–2015 (elaborated by C. Sobczak)
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Ryc. 15. Szurpiły, gm. Jele-
niewo. Fragmenty trzewików 
pochew mieczy wraz z rekon-
strukcjami (fot. M. Bajkowska, 
rys. B. Karch, oprac. M. Engel)
Fig. 15. Szurpiły, commu-
nity of Jeleniewo. Fragments 
of the sword scabbard chapes 
with reconstructions (photo 
by M. Bajkowska, drawn by 
B. Karch, elaborated by M. 
Engel)

dziesięciu centymetrów. Na podstawie tych informacji 
można przypuszczać, że pierwotna dość głęboka prze-
łęcz między wzniesieniami została zniwelowana podczas 
kolejnych faz osadniczych. Nawarstwienia z wyższych 
parii terenu, w tym najprawdopodobniej także warstwy 
kulturowe datowane na wczesne średniowiecze, zostały 
zniesione i częściowo wypełniły zagłębienia i nierówności 
terenowe. Największego spustoszenia dokonały zapewne 
działania melioracyjne jeszcze z czasów niemieckich oraz 
głęboka orka traktorowa z czasów funkcjonowania w tym 
miejscu Państwowego Gospodarstwa rolnego. 

Celem odwiertów wykonanych w Szurpiłach było 
rozpoznanie obszaru pomiędzy Górą Zamkową a Górą 
Kościelną, a w szczególności terenu położonego w są-

siedztwie niewielkiego stawu otoczonego głazami56. to 
rozległe miejsce nigdy wcześniej nie było objęte badania-
mi wykopaliskowymi. Z badań powierzchniowych i pla-
nigraicznych znany był jedynie materiał luźny w postaci 
pojedynczych fragmentów ceramiki pradziejowej i wcze-
snośredniowiecznej oraz przedmiotów metalowych, 
w tym militariów z kilku faz osadniczych. Część spośród 
znalezisk nie tworzyło większych skupisk. Podjęto zatem 
próbę określenia zasięgu znajdującego się tu stanowiska. 
Wykonano 70 wierceń, zlokalizowanych w dwóch liniach 
głównych co 10 m i w dwóch liniach pomocniczych co 2 
m. W ten sposób rozpoznaniem objęto obszar ok. 0,5 ha 
(ryc. 14). Na podstawie wykonanych wierceń i wykopalisk 
stwierdzono, że obecne ukształtowanie terenu jest wy-

56  Włoszek 2016: 206.
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nikiem dużych niwelacji i działań agrotechnicznych ma-
jących miejsce w przeszłości. Nawarstwienia kulturowe 
powstałe we wczesnej epoce żelaza, okresie wędrówek 
ludów i wczesnym średniowieczu na stokach obydwu 
wzgórz zostały zniesione zapewne w czasach nowożyt-
nych i skumulowane w części centralnej obszaru. Było 
to zapewne wynikiem wyrównania i utworzenia jak naj-
większego pola uprawnego oraz regulacji brzegów stawu, 
przypuszczalnie dla wygodniejszego pojenia bydła. Pier-
wotne zagłębienie terenu w centralnej części plateau się-
gało ponad 2 m niżej obecnego stropu humusu. Można 
zatem sądzić, że pod stropowymi warstwami niwelacyj-
nymi w środkowej części stanowiska ocalały nie zaburzo-
ne nawarstwienia pradziejowe i wczesnośredniowieczne. 

Zakończenie

Intensywność i zasięg działań prowadzonych w ciągu 
ostatnich lat przez badaczy spowodowała, że uzyskane 
źródła i materiały nie zostały dotychczas w pełni opra-
cowane i opublikowane. Obecnie w dziale Archeologii 
Bałtów PMA trwają intensywne prace nad analizą źródeł 
archeologicznych i ich publikacją w internetowym Atla-
sie grodzisk Jaćwieży. W planach jest także przygotowa-
nie jego książkowej formy. Jednak zanim to nastąpi, dla 
zamknięcia katalogu grodzisk niezbędne jest wykonanie 
nalotów lidarowych i pomiarów fortyikacji położonych 
w południowo-wschodniej części Jaćwieży. W ostatnim 
czasie podjęto działania w celu pozyskania danych z mię-
dzyrzecza Biebrzy i Supraśli. teren ten jest niezwykle 

ważny dla prowadzonych badań osadniczych i krajobrazo-
wych z racji swego przygranicznego charakteru. Ze wzglę-
du na swoją specyikę izjograiczną i kulturową jest przez 
część badaczy uważany za obszar nie objęty osadnictwem 
jaćwieskim. Z powodu tych wątpliwości problem ten wy-
maga pogłębionych studiów i analiz.

Już na podstawie przedstawionej powyższej dość ogól-
nej relacji z ostatnich działań dAB wyraźnie widać potrze-
bę kontynuacji badań na kilku grodziskach jaćwieskich. 
do najważniejszych należy zaliczyć weryikacyjne badania 
wykopaliskowe obserwacji lidarowych ze Starych Juch, 
Szwałku i dąbrowskich. Analogicznej weryikacji wyma-
ga prospekcja geoizyczna ze Skomacka Wielkiego (Ostro-
wa), Grodziska czy rogali. Za kluczowe dla rozpoznania 
hipotez związanych ze skarbami przedmiotów brązowych 
uważa się przeprowadzenie wykopalisk w dybowie. Ze 
względu na specyikę prac wykopaliskowych opisany pro-
ces bez wątpienia będzie rozciągnięty w czasie. 

W celu weryikacji kolejnych domniemanych grodzisk 
odnajdywanych dzięki analizie numerycznych modeli 
terenu niezbędne są szeroko zakrojone badania po-
wierzchniowe, w tym planigraiczne. dla jak najszybsze-
go objęcia ochronną konserwatorską nowo odkrywanych 
stanowisk są to badania priorytetowe. Niezwykle ważna 
jest także kontynuacja rozpoznania geoizycznego obej-
mującego wielohektarowe powierzchnie nowoodkrytych 
oraz znanych od dawna stanowisk. W miarę możliwości 
rozpoznanie archeologiczne wspierane będzie bada-
niami środowiskowymi. Na tych działaniach będą się 
koncentrowały wysiłki badaczy Jaćwieży w najbliższych 
latach. 
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Marcin Engel and Cezary Sobczak

Yatvingian strongholds  
in the light of recent interdisciplinary research

 
Summary

thanks to co-inancing obtained in last few years, aciviies of 
the Balts Archeology department of the State Archaeological 
Museum in Warsaw become more dynamic. First of all the 
Atlas of Yatvings’ Hillforts has been prepared and published 
online. Numerous Yatvingian hillforts have been test trenched 
and /or been surveyed using non destructive methods and 
series of remarkably interesing environmental analyses have 
been conducted. despite what are the  preliminary studies of 
their results we can deinitely state that the  informaion we 

have gained is extremely useful for reconstrucion of the ar-
chaeological landscape and protecion of cultural heritage of 
north-eastern Poland. Moreover, they reveal  many new es-
senial data concerning setlement and protecion systems of 
the Early Medieval Yatvingia.

during years 2013-2016 the Balts Archeology departament 
of the State Archaeological Museum realized three research 
projects co-financed with external resources in the area of 
historical Yatvingia. two of them involved recognizing hillforts 
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and their adjoining area with help of laser scanning and ter-
rain veriicaion of the obtained results. Sites selected for the 
examinaion were situated in the Goldap and Olecko districts. 
Geomorphologist were also involved in the project.  Moreover  
supplementary geophysical prospecion with use of magneic 
gradiometry survey and earth resistance survey was done in 
the interior. of the strongholds at Grodzisko and Białupiany

the next analogous grant was realized in 2015 and was 
named  Non-destrucive examinaions of Yatvingian Hillfort Cen-
tres of  the Ełk Lake District. defensive sites situated in Ełk and 
Grajewo districts were selected for the examinaion. Also in this 
case some of them were chosen for geophysical examinaions. 
Magneic gradiometry survey and earth resistance survey were 
conducted in hillforts at rogale and Wierzbowo. Moreover plan-
igraphic examinaion with metal detectors were conducted at 
Bałupiany, dybowo and two hillforts at Szwałk in 2015 as a sup-
plement of recogniion from 2013 done beyond this project.

In years 2014-2016 a project called Polish-Norwegian Mod-
ern Archeological Conservaion Iniiaive “Archaeology of the 
Yatvings” was carried out in the hillfort centers at Szurpiły and 
Skomack Wielki/Ostrów. In both complexes series of drillings 
and aerial photos were taken. Numerous geophysical, plani-
graphic and excavaion examinaions were conducted and the 
excavated material was examined by osteological analyzes and 
radiocarbon daing. Addiional environmental, geological, geo-
morphologic and paleontological examinaions were conducted 
at the Skomack centre. the results of these projects were publi-
cized in an  exhibiion itled The Yatvings. The forgoten warri-
ors and a publicaion Archeology of Yatvings. Old examinaions 
and new perspecives.

       

translated by Joanna Engel
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