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Wstęp

Zdawać by się mogło, że grodziska, a więc pozostałości 
prehistorycznych i średniowiecznych drewniano-ziem-
nych fortyfikacji, mające zachowaną własną szczególną 
formę terenową, są tą kategorią stanowisk archeologicz-
nych, które najłatwiej jest zidentyfikować, i że w związku 
z tym dysponujemy już w chwili obecnej w Polsce pełnym 
rozeznaniem ich liczby i dokładnymi danymi o ich poło-
żeniu. Takie pełne rozpoznanie przetrwałych do naszych 
czasów zasobów dziedzictwa archeologicznego byłoby 
niezwykle ważne nie tylko ze względów naukowych, ale 
także dla wypracowania zasad zarządzania tym zasobem.

Jak jednak wykazała realizacja projektu badawcze-
go Katalog grodzisk Warmii i Mazur. Część 1. Pomeza-
nia, Pogezania i Warmia, przeprowadzonego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 
2012–2017 przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie1, rzeczywi-
stość w tej kwestii jest zupełnie inna niż można byłoby 
przypuszczać, przynajmniej w odniesieniu do obszarów 
pokrytych lasami. Trzeba przy tym pamiętać, że lasy sta-
nowią obecnie aż około 30% powierzchni całego kraju2, 
przy czym lesistość jest zróżnicowana w poszczególnych 
województwach: od jedynie 21,3% w woj. łódzkim, aż 
do 49,2% w woj. lubuskim. Województwo warmińsko-
-mazurskie, w zachodniej części którego realizowano 
wspomniany projekt, jest jednym z kilku najbardziej za-
lesionych województw w Polsce – lasy zajmują tu 31,2% 
powierzchni.

Już na etapie planowania projektu, w roku 2011, wy-
chodząc z wcześniejszych doświadczeń z wykorzystaniem 
danych z lotniczego skanowania laserowego w ramach 
projektów rozpoznania zasobów dziedzictwa arche-
ologicznego w różnych częściach kraju3, realizowanych 
przez Instytut Archeologii UKSW dzięki dofinansowaniu 
ze strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa, uznano, 
że zastosowanie lotniczego lidaru winno być jednym 

1   Kobyliński (red.) 2012, 2016, 2017.
2   Obliczona według różnych standardów lesistość Polski wynosi od 

29,5% do 30,8% – Raport 2016.
3   M.in. Budziszewski i Wysocki 2012; Kobyliński et al. 2012.

z integralnych elementów prac nad katalogiem grodzisk. 
Wydawało się jednak, że wyniki lotniczego skanowania 
laserowego posłużą przede wszystkim weryfikacji pra-
widłowości wykonania planów sytuacyjno-wysokościo-
wych znanych grodzisk i ewentualnie pozwolą wykryć 
dodatkowe elementy ich struktury, trudne do zauważe-
nia z powierzchni ziemi. Mając bowiem na uwadze in-
tensywny rozwój archeologii niemieckiej na terenie Prus 
Wschodnich w okresie przedwojennym, rozpoczynający 
się już w XIX w., wspierany rozwijającym się już wcze-
śniej amatorskim krajoznawstwem4, jak również istnienie 
bardzo dokładnych przedwojennych opracowań kartogra-
ficznych, nie wspominając już o powojennej wieloletniej 
pracy archeologów polskich, prowadzących poszukiwania 
terenowe na terenie województwa warmińsko-mazur-
skiego, zakładano, że miejsca położenia grodzisk zostały 
już zasadniczo rozpoznane, a zadaniem zespołu realizu-
jącego projekt będzie nie tyle ich odkrywanie, ile pełna 
i nowoczesna ich dokumentacja i dokładne ustalenie ich 
chronologii.

Drugim czynnikiem, który powodował, że nie brano 
wówczas poważnie pod uwagę szerokiego wykorzystania 
lotniczego skanowania laserowego w celu poszukiwania 
nieznanych grodzisk, był niezwykle wysoki koszt zama-
wianego specjalnie pozyskiwania danych, który zmuszał 
do bardzo dokładnego wskazywania wykonawcom każ-
dego kilometra kwadratowego, który miał być poddany 
skanowaniu. Sytuacja jednak na szczęście zmieniła się 
radykalnie w czasie kilku lat trwania projektu – dzięki 
realizacji rządowego projektu ISOK – Informatycznego 
Systemu Osłony Kraju (ISOK) przed nadzwyczajnymi za-
grożeniami, udostępniona została publicznie wizualizacja 
numerycznego modelu terenu dla całego kraju, a rów-
nocześnie dane z lotniczego skanowania laserowego 
stały się dostępne w Centralnym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej za symboliczną opłatą bądź 
wręcz bezpłatnie (dla celów naukowych i dydaktycznych).

4   Por. Hoffmann 2013. Na szczególne podkreślenie zasługuje kom-
pleksowa inwentaryzacja pruskich założeń obronnych przepro-
wadzona w latach 1826–1828 przez Johanna Michaela Guisego: 
Hoffmann 2007.
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Dzięki tej szczęśliwej zmianie, możliwe stało się doko-
nanie analizy numerycznego modelu terenu dla całego 
rozległego obszaru objętego projektem katalogowania 
grodzisk, a mianowicie dla terenu znacznej części po-
wiatów iławskiego (gminy Iława, Kisielice, Susz i Zale-
wo) i ostródzkiego (gminy Ostróda, Miłomłyn, Morąg, 
Miłakowo, Małdyty) w zachodniej części województwa 
warmińsko-mazurskiego, odpowiadającej historycznie 
wschodniej Pomezanii, Pogezanii i częściowo Warmii.

Ta nowa sytuacja przyniosła swoistą rewolucję w po-
szukiwaniach stanowisk archeologicznych o własnej for-
mie terenowej na terenach leśnych. Chociaż bowiem 
uczestnicy projektu spędzili wiele dni w różnych porach 
roku na poszukiwaniach terenowych, weryfikując rozma-
ite archiwalne wzmianki na temat domniemanych gro-
dzisk, prawdziwie rewelacyjnych odkryć dokonaliśmy nie 
ruszając się od ekranu komputera.

Spośród 31 grodzisk, które w ciągu pięciu lat realiza-
cji projektu ostatecznie zweryfikowano i wprowadzono 
do pierwszej części Katalogu grodzisk Warmii i Mazur5, 
aż sześć stanowi obiekty całkowicie wcześniej nieznane, 
odkryte dzięki dokładnej analizie numerycznego mo-
delu terenu utworzonego na podstawie danych ALS. Są 
to mianowicie dwa grodziska w Starym Folwarku, st. 1 
i 2, gm. Kisielice, Tątławkach, st. 2, gm. Morąg, Racisze-
wie, st. 9, gm. Miłakowo, Strużynie, st. 24, gm. Morąg 
i Zimnochach, st. 2, gm. Godkowo. Wszystkie te grodzi-
ska znajdują się na terenach zalesionych, niekiedy gęsto 
zalesionych, ich wały i fosy są bardzo słabo zachowane, 
i zasadniczo w terenie są niemal całkowicie niemożliwe 
do identyfikacji.

Grodzisko w Starym Folwarku, st. 1, Gm. 
Kisielice (ryc. 1–2) 

Grodzisko w Starym Folwarku, st. 1 zajmuje część wzgó-
rza otoczonego podmokłym obniżeniem terenu. Owalny 
majdan grodziska rozciąga się na długości około 35 m, 
a całe grodzisko wraz ze stokami liczy sobie około 80 m 
długości. Od strony północnej oraz północno-zachodniej, 
a zwłaszcza północno-wschodniej, ma wyraźne, strome 
zbocza. Od strony południowo-wschodniej i południowej 
zbocza te stają się łagodniejsze i przechodzące w obszar 
kontynuacji wzgórza. W tej części stanowiska widoczne 
są linie trzech wałów i trzech fos.

Wyniki badań wykopaliskowych tego grodziska, za-
równo zabytki ruchome, jak i wyniki datowań radiowę-
glowych i termoluminescencyjnych wskazują na użyt-
kowanie grodziska w IV–III w. p.n.e., a więc w okresie 
schyłku okresu lateńskiego B1 po początek młodszego 
okresu przedrzymskiego A1.

5   Kobyliński (red.) 2017.

Grodzisko w Starym Folwarku, st. 2, Gm. 
Kisielice (ryc. 3–4) 

Grodzisko w Starym Folwarku, st. 2 ma formę regular-
nego owalu o wymiarach około 95 x 115 m. Umocnienia 
obronne grodziska składają się z czterech dookolnych 
wałów o szerokości 5–6 m i zachowanych do maksymal-
nej wysokości ok. 1,5 m. Po zewnętrznej stronie każdego 
nasypu znajdują się fosy o szerokości 2–3 m i głębokości 
ok. 1 m. Majdan grodziska ma wymiary 22 x 45 m. Ogra-
niczony jest zagłębieniem przywałowym.

Ze względu na charakterystyczny zestaw ceramiki oraz 
wyniki datowania radiowęglowego grodzisko można da-
tować na wczesną epokę żelaza, a dokładniej na IV–III w. 
p.n.e. i wiązać z II fazą kultury kurhanów zachodniobał-
tyjskich z okresu lateńskiego B–C.

Grodzisko w Tątławkach, st. 2, Gm. Morąg 
(ryc. 5–6) 

Grodzisko w Tątławkach, st. 2 zajmuje średniej wiel-
kości, lekko wydłużone wyniesienie o wymiarach ok. 
100 x 140 m. Grodzisko posiada cztery linie wałów i tyleż 
samo fos (cztery w części południowej i południowo-za-
chodniej; od wschodu i północy widoczne są trzy linie), 
otaczających owalny w planie majdan o wymiarach około 
25 x 40 m i usytuowanych na stoku grodziska. 

Datowanie stanowiska możliwe jest na podstawie 
analizy materiału ceramicznego oraz wyników datowa-
nia radiowęglowego i termoluminescencyjnego, które 
pozwalają ustalić chronologię na około IV–III wiek p.n.e. 
Można więc je łączyć z Fazą II rozwoju kultury kurhanów 
zachodniobałtyjskich wg Łucji Okulicz.

Grodzisko w Raciszewie, st. 9, Gm. Miłako-
wo (ryc. 7–8)

Grodzisko znajduje się na wysokim wzniesieniu, poło-
żonym około 750 m na wschód od rzeki Pasłęki. Rzeźba 
terenu, na którym wzniesiono gród, charakteryzuje się 
naturalnymi walorami obronnymi, które zapewniają głę-
bokie jary otaczające cypel od strony zachodniej, północ-
nej i wschodniej. Ponadto, południową część stanowiska 
ogranicza naturalne rozcięcie erozyjne, które wykorzy-
stano jako dodatkowy element obronny i przekształ-
cono w fosę zewnętrzną, zamykającą dostęp do obiek-
tu od strony płaskowyżu. Założenie składa się z dwóch 
części – grodu (o długości 95 m i szerokości 30–50 m), 
otoczonego wałem oraz fosą w północnej części stano-
wiska, oraz podgrodzia o wymiarach 40 x 50 m, znajdu-
jącego się  w części południowej. Obszar grodziska od 
strony wschodniej i południowej broniony był wałem 
wewnętrznym, który w części południowej osiągał wy-
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Ryc. 1. Grodzisko w Starym Folwarku, st. 1, gm. Kisielice w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model 
DTM – CODGiK)
Fig. 1. Stronghold at Stary Folwark, site 1, community of Kisielice in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and 
DTM model – CODGiK)

Ryc. 2. Model 3D grodziska w Starym Fol-
warku, st. 1, gm. Kisielice wykonany na pod-
stawie pomiarów geodezyjnych  
(oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 2. 3D model of the stronghold at Stary 
Folwark, site 1, community of Kisielice, based 
on results of geodetic measurements (desi-
gned by J. Błaszczyk)
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Ryc. 3. Grodzisko w Starym Folwarku, st. 2, gm. Kisielice w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model 
DTM – CODGiK)
Fig. 3. Stronghold at Stary Folwark, site 2, community of Kisielice in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and 
DTM model – CODGiK)

Ryc.4. Model 3D grodziska w Starym Folwar-
ku, st. 2, gm. Kisielice wykonany na podstawie 
pomiarów geodezyjnych (oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 4. 3D model of the stronghold at Stary 
Folwark, site 2, community of Kisielice, based 
on results of geodetic measurements (desi-
gned by J. Błaszczyk)
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Ryc. 5. Grodzisko w Tątławkach, st. 2, gm. Morąg w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model DTM – 
CODGiK)
Fig. 5. Stronghold at Tątławki, site 2, community of Morąg in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and DTM 
model – CODGiK)

Ryc. 6. Model 3D grodziska w Tątławkach, 
st. 2, gm. Morąg wykonany na podstawie po-
miarów geodezyjnych (oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 6. 3D model of the stronghold at Tą-
tławki, site 2, community of Morąg, based on 
results of geodetic measurements (designed 
by J. Błaszczyk)
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Ryc. 7. Grodzisko w Raciszewie, st. 9, gm. Miłakowo w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model DTM 
– CODGiK)
Fig. 7. Stronghold at Raciszewo, site 9, community of Miłakowo in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and 
DTM model – CODGiK)

Ryc. 8. Model 3D grodziska w Raciszewie, 
st. 9, gm. Miłakowo wykonany na podstawie 
pomiarów geodezyjnych (oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 8. 3D model of the stronghold at Raci-
szewo, site 9, community of Miłakowo, based 
on results of geodetic measurements (desi-
gned by J. Błaszczyk)
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sokość do 2,5m i szerokość ok. 9 m u podstawy. Za wa-
łem znajdowała się fosa o szerokości ok. 5 m i głębokości 
1,5 m. Majdan miał wymiary 20 x 72 m. Podgrodzie od 
strony południowej ograniczone było wałem zewnętrz-
nym o wysokości 1,5 m i szerokości 6 m, a także fosą, 
która została uformowana w miejscu rozcięcia erozyjnego 
i pogłębiona od strony zachodniej. Jej głębokość wynosiła 
1,5 m, a szerokość dochodziła nawet do 6 m. Zarówno 
w wale zewnętrznym, jak i wale wewnętrznym widocz-
ne są obniżenia, które mogą stanowić ślady przejazdów 
bramnych po osi N–S.

Na podstawie analizy materiału ceramicznego wydzie-
lono dwa główne horyzonty chronologiczne. Pierwszy 
należy wiązać z wczesną epoką żelaza. Powstał wówczas 
zewnętrzny i wewnętrzny wał, ukształtowano i użytko-
wano fosę oraz majdan, który ograniczony był zagłębie-
niem przywałowym. Datowanie termoluminescencyjne 
ceramiki sugeruje, że faza ta miała miejsce w przedziale 
chronologicznym lat 130 r. p.n.e. – 150 r. n.e. Drugim ho-
ryzontem jest okres wczesnego średniowiecza, kiedy wy-
korzystano dotychczasowe umocnienia obronne, ewen-
tualnie nadsypując wał zewnętrzny, a także użytkowano 
majdan.

Grodzisko w Strużynie, st. 24, Gm. Morąg 
(ryc. 9–10)

Grodzisko w Strużynie, st. 24 w terenie jest bardzo sła-
bo widoczne. Zajmuje ono wysoki cypel o wymiarach ok. 
50 x 100 m, wznoszący się do 15 m ponad poziom wody 
w strumieniu, płynącym w głębokim jarze. Od strony wy-
soczyzny grodzisko odcięte jest systemem trzech linii wa-
łów i trzech fos.. 

Chronologię grodziska można ustalić na podstawie 
analizy materiału ceramicznego, która wykazała że było 
ono użytkowane w okresie przejściowym pomiędzy kul-
turą łużycką (grupą warmińsko-mazurską) i kulturą kur-
hanów zachodniobałtyjskich oraz w początkach kultury 
kurhanów zachodniobałtyjskich, co odpowiada Fazie 
I i II według Łucji Okulicz, a w chronologii bezwzględnej 
okresowi od ok. początku VI w. p.n.e. do ok. połowy IV 
w. p.n.e. Datowanie takie potwierdzone jest wynikami 
datowania termoluminescencyjnego fragmentu ceramiki, 
które dało rezultat 820–340 r. p.n.e.

Grodzisko w Zimnochach, st. 2, Gm. God-
kowo (ryc. 11–12)

Grodzisko położone jest nad rzeką Wąską, na naturalnym 
wyniesieniu. Ma ono wymiary 35 x 37 m. Miejsce położe-
nia grodziska wyróżnia się naturalnymi walorami obronny-
mi, które stanowi od południa bardzo stromy stok erozyj-
ny wzgórza, opadający w kierunku rzeki. Majdan grodziska 
ma formę w miarę regularnego owalu. Otoczony był nie-
wielkim wałem oraz płytką fosą. Wysokość wału w stosun-

ku do otaczającego terenu sięga dziś 1,5 m. Fosa, której 
głębokość dochodziła do 1,5, miała ok. 3–4 m szerokości.

Na podstawie analizy materiału ceramicznego wydzie-
lono dwa horyzonty chronologiczne grodziska. Pierwszy 
datować należy na wczesną epokę żelaza i z tego okre-
su najprawdopodobniej pochodzą konstrukcje obronne 
grodziska. Drugi horyzont chronologiczny stanowi okres 
późnego średniowiecza i wiąże się z budową na wale gro-
dziska obiektu przemysłowego – wapiennika, co nastąpi-
ło najpewniej w XIII w. 

Wnioski

Realizacja projektu NPRH Katalog grodzisk Warmii 
i Mazur. Część I. Pomezania, Pogezania i Warmia w la-
tach 2012–2017 okazała się przełomem w wiedzy na 
temat grodzisk znajdujących na pokrytych lasami te-
renach północno-wschodniej Polski. Dokonane dzięki 
lotniczemu skanowaniu laserowemu odkrycia niezna-
nych dotąd grodzisk na terenach objętych realizacją 
projektu uświadomiły, że na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, mimo intensywnych badań 
archeologicznych w okresie zarówno przedwojennym, 
jak i powojennym, znajduje się jeszcze z pewnością wie-
le nieodkrytych grodzisk, wymagających przede wszyst-
kim ochrony prawnej, a ponadto badań zmierzających 
do ustalenia ich charakteru i chronologii. W tym celu 
konieczne jest dokonanie szczegółowej analizy danych 
ALS dla całego tego terytorium, które szczęśliwie stały 
się dostępne właśnie w momencie ukończenia pierw-
szej części Katalogu. I rzeczywiście, już pierwsze próby 
analizy tych danych z obszaru wykraczającego poza re-
gion objęty omawianym tu projektem wykazały obec-
ność wielu nieznanych do tej pory grodzisk, które na 
razie nie były przedmiotem badań, takie jak chociaż-
by trzy grodziska na wzgórzach Dylewskich w rejonie 
Wysokiej Wsi, gm. Ostróda (ryc. 13–15), czy grodzisko 
w pobliżu wsi Liksajny, gm. Miłomłyn (ryc. 16). Co cieka-
we, na podstawie wyników realizacji projektu Katalog 
grodzisk Warmii i Mazur. Część I. Pomezania, Pogezania 
i Warmia, sądzić można, że forma tych nowoodkrytych 
grodzisk wskazuje na ich pochodzenie z wczesnej epoki 
żelaza, a co najwyżej mogły wtórnie być sporadycznie 
wykorzystywane w okresie wczesnego średniowiecza. 
Biorąc pod uwagę, że zanim dane ALS dla obszaru wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego stały się dostępne, 
znanych było badaczom z tego terenu niewiele grodzisk 
z wczesnej epoki żelaza6, należy stwierdzić, że dane 
z lotniczego skanowania laserowego przyczyniły się już 
w obecnej chwili wydatnie, a z pewnością przyczynią 
się w najbliższej przyszłości w jeszcze większym stopniu, 
do całkowitej zmiany naszego obrazu prahistorii i wcze-
snej historii terenów zamieszkanych przez zachodnich 
Prusów. 

6   Por. Hoffmann 2000: zwł. 49–50.
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Ryc. 9. Grodzisko w Strużynie, st. 24, gm. Morąg w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model DTM – 
CODGiK)
Fig. 9. Stronghold at Strużyna, site 24, community of Morąg in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and DTM 
model – CODGiK)

Ryc. 10. Model 3D grodziska w Strużynie, 
st. 24, gm. Morąg wykonany na podstawie po-
miarów geodezyjnych (oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 10. 3D model of the stronghold at Stru-
żyna, site 24, community of Morąg, based on 
results of geodetic measurements (designed 
by J. Błaszczyk)
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Ryc. 11. Grodzisko w Zimnochach, st. 2, gm. Godkowo w zobrazowaniu LiDAR/ALS (oprac. R. Solecki, dane źródłowe i model 
DTM – CODGiK)
Fig. 11. Stronghold at Zimnochy, site 2, community of Godkowo in the LiDAR/ALS imaging (designed by R. Solecki, data and 
DTM model – CODGiK)

Ryc. 12. Model 3D grodziska w Zimnochach, 
st. 2, gm. Godkowo wykonany na podstawie 
pomiarów geodezyjnych (oprac. J. Błaszczyk)
Fig. 12. 3D model of the stronghold at Zim-
nochy, site 2, community of Godkowo, based 
on results of geodetic measurements (desi-
gned by J. Błaszczyk)
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Ryc. 13. Jedno z odkrytych 
dzięki lotniczemu skanowaniu 
laserowemu grodzisk na Wzgó-
rzach Dylewskich w rejonie Wy-
sokiej Wsi, gm. Ostróda (oprac. 
R. Solecki, dane źródłowe i model 
DTM – CODGiK)
Fig. 13. One of the newly 
discovered stronghold thanks to 
the analysis of the DTM model 
based on the LiDAR/ALS data; 
vicinity of Wysoka Wieś village on 
the Dylewskie Hills, community of 
Ostróda (designed by R. Solecki, 
data and DTM model – CODGiK)

Ryc. 14. Jedno z odkrytych 
dzięki lotniczemu skanowaniu 
laserowemu grodzisk na Wzgó-
rzach Dylewskich w rejonie Wy-
sokiej Wsi, gm. Ostróda (oprac. 
R. Solecki, dane źródłowe i model 
DTM – CODGiK)
Fig. 14. One of the newly 
discovered stronghold thanks to 
the analysis of the DTM model 
based on the LiDAR/ALS data; 
vicinity of Wysoka Wieś village on 
the Dylewskie Hills, community of 
Ostróda (designed by R. Solecki, 
data and DTM model – CODGiK)
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Ryc. 15. Jedno z odkrytych 
dzięki lotniczemu skanowaniu 
laserowemu grodzisk na Wzgó-
rzach Dylewskich w rejonie 
Wysokiej Wsi, gm. Ostróda 
(oprac. R. Solecki, dane źródło-
we i model DTM – CODGiK)
Fig. 15. One of the newly di-
scovered stronghold thanks to 
the analysis of the DTM model 
based on the LiDAR/ALS data; 
vicinity of Wysoka Wieś village 
on the Dylewskie Hills, commu-
nity of Ostróda (designed by  
R. Solecki, data and DTM mo-
del – CODGiK)

Ryc. 16. Odkryte dzięki 
lotniczemu skanowaniu lasero-
wemu grodzisko w rejonie wsi 
Liksajny, gm. Miłomłyn (oprac. 
R. Solecki, dane źródłowe i mo-
del DTM – CODGiK)
Fig. 16. Newly discovered 
stronghold thanks to the analy-
sis of the DTM model based on 
the LiDAR/ALS data; vicinity of 
Liksajny village, community of 
Miłomłyn (designed by  
R. Solecki, data and DTM mo-
del – CODGiK)
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Ryc. 17. Stan terenowej widoczności wa-
łów i fos grodziska w Starym Folwarku, st. 2, 
gm. Kisielice (fot. J. Wysocki)
Fig. 17. Field visibility of relics and moats of 
the stronghold at Stary Folwark, site 2, com-
munity of Kisielice (photo by J. Wysocki)

Ryc. 18. Stan terenowej widoczności wałów 
i fos grodziska w Tątławkach, st. 2, gm. Morąg 
(fot. J. Wysocki)
Fig. 18. Field visibility of relics and moats of 
the stronghold at Tątławki, site 2, community 
of Morąg (photo by J. Wysocki)

Ryc. 19. Stan terenowej widoczności wałów 
i fos grodziska w Strużynie, st. 24, gm. Morąg 
(fot. J. Wysocki)
Fig. 19. Field Visibility of relics and moats of 
the stronghold at Strużyna, site 24, community 
of Morąg (photo by J. Wysocki)

Relacjonowane w niniejszym artykule odkrycia mają 
jednak również i inne konsekwencje, wykraczające poza 
tylko problem poznania starożytnego czy wczesnośre-
dniowiecznego osadnictwa grodowego zachodniej części 
ziem pruskich. Grodziska są spektakularną formą stano-
wisk archeologicznych, posiadającą potencjał edukacyjny 
i rekreacyjny. Aby ten potencjał mógł być wykorzystany, 
muszą one jednak być objęte ochroną prawną, a następ-
nie udostępnione odwiedzającym w sposób zapewniają-

cy ich zachowanie we właściwym stanie. Ponieważ nowo-
odkrywane grodziska znajdują się w lasach, najczęściej 
na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe, 
opracowanie programów długoterminowej konserwacji 
tych stanowisk7 wymagać będzie intensywnej współpra-
cy między służbami konserwatorskimi a służbami leśny-
mi, uwzględniające cele i uwarunkowania działań każdej 

7   Por. Kobyliński i Wysocki 2017.
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z tych służb. Brak takiej współpracy skutkować natomiast 
będzie niszczeniem zabytków, tak jak to ma miejsce 
w przypadku opisanego w niniejszym artykule grodziska 
w Starym Folwarku, st. 2, gm. Kisielice, którego większa 
część niszczona jest szkółką leśną.

Kolejnym wnioskiem jest całkowita nieadekwatność 
metody systematycznych badań powierzchniowych, sto-
sowanej w ramach przedsięwzięcia Archeologicznego 
Zdjęcia Polski dla prospekcji archeologicznej obszarów 
leśnych. Ponieważ bazy danych AZP stanowią podstawę 
do wydawania decyzji konserwatorskich, konieczna jest 
ponowna analiza zasobów dziedzictwa archeologicznego 
na obszarach leśnych, wykorzystujące dane ALS. W więk-
szości przypadków nowoodkrytych grodzisk nie można 
przy tym szukać winy w archeologach, którym nie udało 
się odszukać ich tradycyjnymi metodami obserwacji te-
renowej, zwłaszcza na terenie o tak dynamicznej rzeźbie 
terenu, jak obszar Warmii i Mazur, bowiem stan zacho-
wania wałów i fos omawianych w niniejszym artykule 
grodzisk, jak również wysoce ograniczona obserwowal-
ność form mikrotopograficznych w lasach województwa 

warmińsko-mazurskiego wyjaśniają przyczyny tego zjawi-
ska (ryc. 17–19). Jeśli taka jest sytuacja w lasach północ-
no-wschodniej Polski, to wysoce prawdopodobne jest, 
że należy się z nią liczyć również na innych obszarach 
naszego kraju pokrytych dużymi kompleksami leśnymi.
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Badania przedstawione w niniejszym artykule mogły 
być zrealizowane dzięki grantowi Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Humanistyki nr 11H 11 014880. Ba-
dania terenowe omawianych grodzisk i opracowanie 
naukowe wyników tych badań wykonali pod ogólnym 
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Chojnacka-Banaszkiewicz, mgr Urszula Kobylińska, mgr 
Kamil Rabiega, mgr Magdalena Rutyna, dr Rafał Solecki, 
Dariusz Wach, dr Joanna Wawrzeniuk i dr Jacek Wy-
socki. Szczegółowe informacje na temat tych grodzisk 
czytelnik znajdzie w publikacji Katalog grodzisk Warmii 
i Mazur.
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The role of aerial laser scanning in the discovery of Prehistoric and early historic strongholds 
in forested areas: the example of historic lands of Pomesania and Pogesania

Summary

The research project The catalogue of strongholds of Warmia 
and Mazury. Part 1. Pomesania, Pogesania and Warmia, con-
ducted within the framework of the National Programme for 
the Development of Humanities in 2012–2017 by the Institute 
of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University in 
Warsaw, showed that despite intensive development of archae-
ology in East Prussia before the war, beginning already in the 
nineteenth century, supported by even earlier amateur inven-
torisation of ancient finds and sites, as well as the existence 

of highly accurate pre-war cartographic works, not to mention 
the post-war years of work of archaeologists conducting the 
systematic field survey in the province of Warmia and Mazury, 
it was only thanks to availability of aerial laser scanning data 
for the forested areas that led to discovery of new, previously 
unknown Prehistoric and Medieval strongholds. The paper pre-
sents examples of these newly-discovered sites.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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