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Wprowadzenie 
Pod pojęciem „grodziska Jaćwieży” autorzy artykułu 
rozumieją relikty wczesnośredniowiecznych ośrodków 
grodowych zlokalizowanych pomiędzy linią Wielkich 
Jezior Mazurskich na zachodzie a środkowym biegiem 

Niemna na wschodzie oraz pomiędzy środkowym bie-
giem Szeszupy na północy a dorzeczem Biebrzy i Supraśli 
na południu. Przedstawione ramy geograiczne wyzna-
czono na podstawie propozycji archeologa Carla Engla, 
historyka Aleksandra Kamińskiego oraz studiów osadni-

czych Marcina Engela z Działu Archeologii Bałtów PMA1 

(ryc. 1). 
Przyjęte dla potrzeb studiów ramy chronologiczne 

wyznacza z jednej strony moment pojawienia się około 

1 Engel 1935: 4 ryc. 3; Kamiński 1956: mapa. Odnośnie granicy pół-
nocnej brane są pod uwagę poglądy badaczy litewskich: Volka-
ite-Kulikauskiene 1985: 50-51; Luchtanas 2000: 201-202. Autorzy 
niniejszego artykułu zdają sobie sprawę, że przyjęte przez nich 
granice Jaćwieży są kontrowersyjne, zwłaszcza na zachodzie i po-
łudniu. Jednak ze względu na fakt, że kwesia ta jest ciągle dysku-
towana w literaturze przedmiotu, wydaje się celowe uwzględnie-
nie jak najszerszych ram terytorialnych. 

Marcin Engel, Piotr Iwanicki, Grażyna Iwanowska i Cezary Sobczak

Grodziska Jaćwieży w perspektywie badań 
Działu Archeologii Bałtów Państwowego 

Muzeum Archeologicznego w Warszawie
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Ryc. 1. Mapa Jaćwieży, wg Engla 2012

Fig. 1. The map of Yotvingia, according to Engel 2012
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IX wieku nowej formy osadniczej, jaką stały się grody 
w krajobrazie kulturowym tych terenów, z drugiej zaś 
moment ich porzucenia na przełomie XIII i XIV wieku2. 

W opinii autorów ośrodek grodowy tworzyło nie tyl-
ko ufortyikowane wzniesienie, najwyraźniej rysujące 
się obecnie w krajobrazie archeologicznym, ale także 
towarzyszące mu umocnione osady podgrodowe, gródki 
i wieże strażnicze, różnego rodzaju wały, rowy i przeko-
py, a także umocnione przejścia bramne oraz przesieki/
zasieki i inne elementy obronne. Połączone siecią dróg, 
wraz z osadami satelickimi i miejscami eksploatacji go-
spodarczej tworzyły zwarty organizm osadniczy. Zało-
żenia te mogły mieć różną funkcję i w obrębie wskaza-
nych wyżej ram chronologicznych musiały przechodzić 
ewolucję. Tylko najbardziej rozbudowane i długotrwałe 
ośrodki grodowe posiadały większość ze wskazanych 
elementów, pozostałe nigdy jednak nie ograniczały się 
do wzniesienia otoczonego wałem.

W ciągu wieloletnich studiów i badań prowadzonych 
w ramach Działu Archeologii Bałtów Państwowego Mu-
zeum Archeologicznego w Warszawie wytypowano kil-
kadziesiąt ośrodków grodowych spełniających powyższe 
kryteria i nie jest to liczba zamknięta. Wciąż niewielki 
stopień przebadania analizowanego terenu oraz identy-
ikacja i rejestracja nowych obiektów wskazują na to, że 
prezentowana lista ośrodków zwiększy się (ryc. 2). 

Stan badań jaćwieskich ośrodków grodowych 
Za początek badań Państwowego Muzeum Archeolo-
gicznego nad grodziskami Jaćwieży należy uznać publi-
kację Romana Jakimowicza w tomie XIII „Wiadomości 
Archeologicznych” z 1935 roku. W krótkiej notatce podał 
informację na temat grodziska w Szurpiłach (Jeglówku), 
gm. Jeleniewo i zamieścił kilka zdjęć obwałowań3. Po 

drugiej wojnie światowej Jerzy Antoniewicz, ówczesny 
pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego, 
zainteresowany problematyką pruską i jaćwieską za-
inicjował rozpoznanie terenowe grodzisk północno-
-wschodniej Polski. Oprócz kilku założeń obronnych 
z terenu Mazur wizytował grodziska w Szurpiłach, Dy-
bowie, gm. Świętajno, Wierzbowie, gm. Kalinowo, Gro-
dzisku, gm. Banie Mazurskie i Rogalach, gm. Stare Juchy. 
Na tym ostatnim w 1956 roku, wspólnie z Jerzym Okuli-
czem (PMA) i Janem Jaskanisem (WKZ w Białymstoku), 
założył niewielki sondaż4. Poszukiwaniem i weryikacją 
stanowisk archeologicznych Suwalszczyzny zajmował się 
również współpracownik Jerzego Antoniewicza – Marian 
Kaczyński. W 1954 roku, wraz z historykiem Józefem 
Humnickim, przygotował i przeprowadził badania po-

2 Engel 2012.
3 Jakimowicz 1935: 249 ryc. 15-17. Oprócz Szurpił R. Jakimowicz, 

jeszcze jako Państwowy Konserwator Zabytków Przedhistorycz-
nych, zamieścił informację o innych grodziskach z interesującego 
nas terenu, m.in. z Zamczyska, gm. Sokółka, Milewszczyzny, gm. 
Korycin, Aulakowszczyzny, gm. Korycin, Grodziska, gm. Sucho-
wola i Grodziszczan, gm. Dąbrowa Białostocka: Jakimowicz 1923: 
208-211, 214-216.

4 Antoniewicz 1950, 1953: 157, 1955: 370, 1961: 23-25.

wierzchniowe i rozpoznawcze m.in. w Szurpiłach, Wo-
dziłkach, gm. Jeleniewo, Posejnelach, gm. Giby, Sudaw-
skich, gm. Wiżajny i Jeglińcu gm. Szypliszki5.

W 1984 roku na wniosek Mariana Kaczyńskiego po-
wstał w Państwowym Muzeum Archeologicznym w War-
szawie6 Dział Archeologii Bałtów. Dyrektor PMA, dr Jan 
Jaskanis, wyznaczył na kierownika Działu Mariana Ka-
czyńskiego i przyjął do pracy młodych archeologów7. 

Jeszcze w tym samym roku ruszyły dwie ekspedycje 
badawcze ośrodków grodowych. Dział Archeologii Bał-
tów podjął stacjonarne, szeroko płaszczyznowe badania 
grodziska w Jeglińcu (st. 1), gdzie ekspedycja wykopali-
skowa, pod kierunkiem Grażyny Iwanowskiej, w latach 
1984-1991 założyła wykopy w południowej i północnej 
części majdanu8 (ryc. 3). Obok prac archeologicznych 
przeprowadzono badania geologiczne, rekonstruujące 
geomorfologię zespołu osadniczego w Jeglińcu9.

Druga ekspedycja wykopaliskowa, kierowana przez Woj-
ciecha Brzezińskiego, rozpoczęła badania na terenie ośrod-
ka grodowego w Konikowie, gm. Gołdap10. Jednocześnie 
wykonano serię wierceń świdrem geologicznym, rozpozna-
jąc zasięg osady i charakter warstwy kulturowej. Badania 
prowadzone przez 5 sezonów zawieszono w 1989 roku11.

Jednocześnie z pracami wykopaliskowymi prowadzo-
no badania powierzchniowe w ramach AZP. Wojciech 
Brzeziński wraz ze Zbigniewem Kobylińskim z ówczesne-
go IHKM PAN przeprowadzili poszukiwania w kwadracie 
obejmującym kompleks osadniczy w Konikowie, lokalizu-
jąc kolejne stanowisko wczesnośredniowieczne, położo-
ne około 100 m na wschód od grodziska. Z kolei badania 
powierzchniowe AZP dorzecza Marychy, pod kierunkiem 
Grażyny Iwanowskiej i Anny Bitner-Wróblewskiej, przy-
niosło odkrycie grodziska w Klejwach, gm. Sejny12.

5 Humnicki i Kaczyński 1954; Burek 1977: 93-94. Asumpt do roz-
poczęcia przez pracowników PMA w Warszawie badań nad gro-
dziskami Jaćwieży dała wydana w 1953 roku praca Aleksandra 
Kamińskiego zatytułowana Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki 
gospodarcze i społeczne: Kamiński 1953. Z początku nieformalny 
zespół badawczy w 1959 roku przekształcił się w Kompleksową 
Ekspedycję Jaćwieską, zrzeszającą specjalistów z wielu dziedzin 
nauki z Polski i Szwecji. Niestety, Ekspedycja skoncentrowała się 
na rozpoznaniu cmentarzysk i osad z okresu wpływów rzymskich 
i okresu wędrówek ludów z obszaru Suwalszczyzny (głównie 
cmentarzyska w Szwajcarii, gm. Suwałki). Jerzy Antoniewicz uwa-
żał, że pierwszym krokiem do rozpoznania osadnictwa wczesno-
średniowiecznego powinno być prześledzenie dróg jego rozwoju, 
począwszy od okresu wpływów rzymskich. Badania nad grodzi-
skami zostały przerwane na wiele lat: Antoniewicz 1958: 305; Bu-
rek 1977: 115-120; Jaskanis 1981: 11-12.

6 Dział powstał z Pracowni Archeologii Bałtów funkcjonującej od 
1976 roku w ramach Działu Epoki Żelaza. 

7 Głównym proilem Działu Archeologii Bałtów jest archeologia Ja-
ćwieży.

8 Iwanowska 1990; 1991a; 1991b.
9 Badania te przeprowadzili Jerzy Nitychoruk i Jan Dzierżek z Insty-

tutu Geologii UW.
10 W latach 1973-1974 badania na terenie tego ośrodka prowadził 

z ramienia ówczesnego IHKM PAN Tadeusz Baranowski: Baranow-
ski 1976: 510-514.

11 Brzeziński 1991a; 1991b.
12 Ejdulis i Iwanowska 2002: 33.
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Ryc. 2. Ośrodki grodowe Jaćwieży (oprac. M. Engel i C. Sobczak)  1 – Aulakowszczyzna, gm. Korycin; 2 – Bajtkowo, gm. Ełk; 3 – Bałupiany, gm. Gołdap; 

4 – Camanten, Kr. Darkehmen (ob. Klimovka, raj. Osjorsk); 5 – Czarne, gm. Dubeninki; 6 – Dąbrowskie, gm. Olecko; 7 – Dybowo, gm. Świętajno; 8 

– Elveriškė, Lazdijai raj; 9 – Gorczyce, gm. Prostki; 10 – Grodzisk, gm. Suchowola; 11 – Grodzisko, gm. Banie Mazurskie; 12 – Grodziszczany, gm. Dąbro-

wa Białostocka; 13 – Jegliniec, gm. Szypliszki; 14 – Kaukai, raj. Alytaus; 15 – Kiauten, Kr. Goldap (ob. Smirnovo, raj. Osjorsk); 16 – Klejwy, gm. Sejny; 17 – 

Kolniszki, gm. Gołdap; 18 – Konikowo, gm. Gołdap; 19 – Krzeczkowo, gm. Mońki; 20 – Kumelionys, raj. Marijampolė; 21 – Kunigiškiai, raj. Vilkaviškis; 22 

– Łosośna Wielka, gm. Kuźnica; 23 – Menkupiai, raj. Kalvarija; 24 – Mieruniszki, gm. Filipów; 25 – Milewszczyzna, gm. Korycin; 26 – Niewiarowo, gm. 

Trzcianne; 27 – Nowe Juchy, gm. Stare Juchy; 28 - Orliniec, gm. Dubeninki; 29 – Osinki, gm. Suwałki; 30 – Ostrów, gm. Stare Juchy; 31 – Paveisininkai, 

raj. Lazdijai; 32 – Pellkawen, Kr. Goldap (ob. Jakovlevka, raj. Osjorsk); 33 – Piliakalniai, raj. Kalvarija; 34 – Piliūnai, raj. Vilkaviškis 35 – Posejnele, gm. Giby; 

36 – Przejma Wielka, gm. Szypliszki ; 37 – Rajgród, gm. loco; 38 – Rogale, gm. Stare Juchy; 39 – Rowele, gm. Rutka-Tartak; 40 – Rudamina, raj. Lazdijai; 

41 – Skomętno Wielkie, gm. Kalinowo; 42 – Sudawskie, gm. Wiżajny; 43 – Šukiai, raj. Vilkaviškis; 44 – Szeligi, gm. Ełk; 45 – Szurpiły, gm. Jeleniewo; 46 – 

Szwałk Mały, gm. Kowale Oleckie; 47 – Texeln, Kr. Goldap (ob. nie istnieje); 48 – Trzcianka, gm. Janów; 49 – Varnupiai, raj. Marijampolė; 50 – Wężewo, 

gm. Kowale Oleckie; 51 – Wierzbowo, gm. Kalinowo; 52 – Zamczysk, gm. Czarna Białostocka; 53 – Żytkiejmy, gm. Dubeninki
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Fig. 2. Stronghold locations in Yotvingia (elaborated by M. Engel and C. Sobczak) 1 – Aulakowszczyzna, Korycin commune; 2 – Bajtkowo, Ełk commune; 

3 – Bałupiany, Gołdap commune; 4 – Camanten, Darkehmen District (Klimovka commune, Osjorsk county); 5 – Czarne, Dubeninki commune; 6 

– Dąbrowskie, Olecko commune; 7 – Dybowo, Świętajno commune; 8 – Elveriškė, Lazdijai county; 9 – Gorczyce, Prostki commune; 10 – Grodzisk, 

Suchowola commune; 11 – Grodzisko, Banie Mazurskie commune; 12 – Grodziszczany, Dąbrowa Białostocka commune; 13 – Jegliniec, Szypliszki 

commune; 14 – Kaukai, Alytaus county; 15 – Kiauten, Goldap District (Smirnovo commune, Osjorsk county); 16 – Klejwy, Sejny commune; 17 – 

Kolniszki, Gołdap commune; 18 – Konikowo, Gołdap commune; 19 – Krzeczkowo, Mońki commune; 20 – Kumelionys, Marijampolė county; 21 

– Kunigiškiai, Vilkaviškis county; 22 – Łosośna Wielka, Kuźnica commune; 23 – Menkupiai, Kalvarija county; 24 – Mieruniszki, Filipów commune; 

25 – Milewszczyzna, Korycin commune; 26 – Niewiarowo, Trzcianne commune; 27 – Nowe Juchy, Stare Juchy commune; 28 – Orliniec, Dube-

ninki commune; 29 – Osinki, Suwałki commune; 30 – Ostrów, Stare Juchy commune; 31 – Paveisininkai, Lazdijai county; 32 – Pellkawen, Goldap 

District (Jakovlevka commune, Osjorsk county); 33 – Piliakalniai, Kalvarija county; 34 – Piliūnai, Vilkaviškis county; 35 – Posejnele, Giby commune; 

36 – Przejma Wielka, Szypliszki commune; 37 – Rajgród, loco commune; 38 – Rogale, Stare Juchy commune; 39 – Rowele, Rutka-Tartak commune; 

40 – Rudamina, Lazdijai county; 41 – Skomętno Wielkie, Kalinowo commune; 42 – Sudawskie, Wiżajny commune; 43 – Šukiai, Vilkaviškis county; 

44 – Szeligi, Ełk commune; 45 – Szurpiły, Jeleniewo commune; 46 – Szwałk Mały, Kowale Oleckie commune; 47 – Texeln, Goldap District (currently 

not existing); 48 – Trzcianka, Janów commune; 49 – Varnupiai, Marijampolė county; 50 – Wężewo, Kowale Oleckie commune; 51 – Wierzbowo, 

Kalinowo commune; 52 – Zamczysk, Czarna Białostocka commune; 53 – Żytkiejmy, Dubeninki commune

Ryc. 3. Jegliniec, gm. Szypliszki. Plan tachimetryczny grodziska (st. 1) z zaznaczonymi wyko-

pami (oprac. C. Sobczak)

Fig. 3. Jegliniec, Szypliszki commune. Contour-line plan of the stronghold (site 1) with tren-

ches marked (elaborated by C. Sobczak)
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W 1998 roku wznowiono badania zespołu osadnicze-
go w Konikowie. Ekspedycja wykopaliskowa pod kierun-
kiem Marcina Engela przez 7 sezonów (do 2005 roku) 
przebadała północną część plateau oraz znaczną część 
wschodniego stoku osady (st. 2). Wykonała przekop 
przez wał osłaniający od zachodu i południa plateau osa-
dy. Założono również wykop sondażowy w południowej, 
niebadanej jeszcze części majdanu grodziska (st. 1)13. 

Jednocześnie z pracami wykopaliskowymi przeprowa-
dzono w Konikowie terenowe badania geologiczne, re-
konstruujące geomorfologię i śledzące zmiany antropo-
geniczne terenu kompleksu osadniczego (ryc. 4).

Kolejny etap badań nad grodziskami Jaćwieży nastą-
pił w latach 2003-2004, gdy prof. Jerzy Okulicz-Kozaryn 
przekazał do opracowania Działowi Archeologii Bałtów 
PMA materiały i dokumentację swoich niepublikowa-
nych badań ośrodków w Szurpiłach i Osinkach, gm. Su-
wałki, prowadzonych w ramach Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Dla całościowego opra-
cowania mulidyscyplinarnych wyników działań w Szur-
piłach powstał zespół badawczy Działu do współpracy 
z IA UW. Prace powołanego do życia w 2003 roku Projek-
tu Szurpiły koncentrują się na przygotowaniu monograii 
zespołu stanowisk, w oparciu o materiały z prac Jerzego 
Okulicza-Kozaryna i nowe badania. W ramach tych dzia-
łań w 2005 roku przeprowadzono badania planigraicz-
ne na osadzie podgrodowej w Szurpiłach (st. 4). Wyniki 
penetracji terenowych dały asumpt do wznowienia ak-
cji wykopaliskowej na tej osadzie. W latach 2006-2007 
wspólna ekspedycja wykopaliskowa DAB PMA i IA UW 
pod kierunkiem Marcina Engela i Ludwiki Sawickiej roz-
poczęła badania, zakładając wykopy w centralnej części 

13 Engel i Iwanicki 2001; Engel 2002; 2004a; 2004b.

stanowiska. Jednocześnie realizowano grant badawczy 
poświęcony tematyce ośrodków grodowych – Systemy 
wczesnośredniowiecznego osadnictwa jaćwieskiego 
w świetle badań ośrodków w Szurpiłach i Konikowie14 
(ryc. 5-7). Ze środków projektu przeprowadzono m.in. 
analizę geologiczną mikroregionu szurpilskiego, a wiosną 
2008 roku, we współpracy z Uniwersytetem w Kilonii 
i IA UW, na terenie grodziska oraz osad podgrodowych 
zorganizowano badania geofizyczne (geomagnetyka 
i georadar) (ryc. 8-9) i kolejne badania planigraficz-
ne15. Weryikacja wykopaliskowa uzyskanych wyników 
odbyła się latem tego samego roku. Założono wykopy 
sondażowe na majdanie (st. 3) i stoku grodziska (st. 3a) 
oraz na stanowiskach 4 i 8 w Szurpiłach. Pracami na gro-
dzisku kierował z ramienia DAB PMA Cezary Sobczak, 
natomiast na osadzie (st. 4) i nowo odkrytym cmenta-
rzysku (st. 8)16 Wojciech Wróblewski i Ludwika Sawicka 
z IA UW17. Badania wykopaliskowe na cmentarzysku za-
rejestrowanym na stokach grodziska (st. 3a) DAB PMA 
kontynuował do 2011 roku18. Jednocześnie z badaniami 
wykopaliskowym prowadzone były systematyczne pe-
netracje terenowe kompleksu szurpilskiego oraz wyko-
nana została seria wierceń świdrem geologicznym. 

14 Projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych nr 1H01H03128. 
W oparciu o grant powstała praca doktorska Marcina Engela pod 
tym samym tytułem.

15 Badania prowadzono w ramach realizacji grantu nr 14514/FPK/2007/
KOBIDZ: Nieinwazyjne metody rozpoznania kompleksu osadniczego 

w Szurpiłach.
16 Sawicka 2011.
17 Z racji zaangażowania w prace nad dysertacją doktorską prace 

w Szurpiłach zawiesił Marcin Engel. 
18 Z powodu braku środków na badania wykopaliskowe prace na 

tym stanowisku zawieszono. 

Ryc. 4. Konikowo, gm. Gołdap. Przekrój geologiczny przez grodzisko (oprac. M. Krzynówek i D. Stańczuk)

Fig. 4. Konikowo, Gołdap commune. Geological intersection through the stronghold (elaborated by M. Krzynówek and D. Stańczuk))
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Ryc. 5. Konikowo, gm. Gołdap. Wybór zabytków z warstw kulturowych z plateau osady (st. 2: 1-7) oraz z nawar-

stwień grodziska (st. 1: 8-11) (rys. G. Nowakowska i B. Karch)

Fig. 5. Konikowo, Gołdap commune. A selection of inds from cultural layers on the settlement’s plateau (site 2: 1-7), 

and form the stronghold strata (site 1: 8-11) (drawing by G. Nowakowska and B. Karch)
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Ryc. 6. Szurpiły, gm. Jeleniewo. Wybór zabytków znalezionych podczas badań planigraicznych w 2005 roku na terenie osady (st. 4) (rys. 

B. Karch)

Fig. 6. Szurpiły, Jeleniewo commune. A selection of inds discovered during planigraphic examinations in 2005 in the area of the settle-

ment (site 4) (drawing by B. Karch) 
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Ryc. 7. Szurpiły, gm. Jeleniewo. Wybór zabytków ze stoków grodziska (st. 3) (rys. B. Karch)

Fig. 7. Szurpiły, Jeleniewo commune. A selection of inds from the stronghold slopes (site 3) (drawing by B. Karch)
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Obok Projektu Szurpiły, DAB PMA 
prowadził badania również na innych 
stanowiskach. W latach 2005 i 2008 
miały miejsce prace wykopaliskowe 
na majdanie grodziska w Grodzisku 
(st. 1)19, którymi kierowali Marcin En-
gel i Piotr Iwanicki20 (ryc. 10). W 2010 
roku na grodzisku w Jeglińcu przepro-
wadzono badania planigraiczne z wy-
korzystaniem wykrywaczy metali. Roz-
poznaniem, które objęło majdan i stoki 
grodziska, kierowali Grażyna Iwanow-
ska i Cezary Sobczak.

Ostatnie lata ubiegłego wieku przy-
niosły nowe możliwości w kwestii 
pozyskania archeologicznych źródeł 
archiwalnych dotyczących grodzisk 
(plany, mapy, opisy, zdjęcia, rysunki). 
Od tego momentu pracownicy DAB 
PMA regularnie prowadzą kweren-
dę w archiwach niemieckich21, dzięki 
czemu uzyskano informacje o kilku-
dziesięciu grodziskach z terenu byłych 
Prus Wschodnich (ryc. 11-12). Od po-
czątku XXI wieku rozpoczęto rozpo-
znanie i weryikację terenową źródeł 
archiwalnych, początkowo na Mazu-
rach Wschodnich (ryc. 13-14), obecnie 
także na Suwalszczyźnie i Litwie Zanie-
meńskiej. 

Oprócz wymienionych wyżej źró-
deł, DAB PMA pozyskuje i analizuje 
archiwalne i współczesne zdjęcia lot-
nicze grodzisk (ryc. 15). Od 2006 roku 
wykonywano fotografie stanowisk 
w Bałupianach, gm. Gołdap, Grodzisku 
(ryc. 16), Jeglińcu (ryc. 17), Konikowie 
i Szurpiłach (ryc. 18)22. W 2012 roku 
w ramach realizacji grantu MKiDN, na 
terenie powiatu suwalskiego przepro-
wadzono lotnicze skanowanie lase-
rowe (LiDAR)23. Oprócz zespołu osad-
niczego w Szurpiłach, skanowaniem 
objęto otoczenie grodzisk w Jeglińcu 
(ryc. 19), Osinkach (ryc. 20) oraz do-
mniemanego grodziska w Dzierwa-
nach, gm. Wiżajny.

Równocześnie z badaniami tere-
nowymi prowadzone są w DAB PMA 

19 Z powodu braku środków na badania wykopaliskowe prace na 
tym stanowisku zawieszono w 2008 roku.

20 Iwanicki 2009.
21 Engel i Iwanicki 2003.
22 Zdjęcia Bałupian, Grodziska i Konikowa wykonał Krysian Trela, 

zdjęcia Szurpił – Anna Lipiec, a zdjęcia Szurpił i Jeglińca – Hubert 
Stojanowski.

23 Projekt realizowany w ramach grantu MKiDN, nr 726/12: Nowe 

metody identyikacji i weryikacji stanowisk na Suwalszczyźnie.

prace gabinetowe, mające na celu opracowanie pozy-
skanych źródeł archeologicznych, pochodzących zarów-
no z dawnych, jak i obecnych działań własnych i insty-
tucji współpracujących. Ważnym elementem takiego 
postępowania badawczego jest ustalenie chronologii 
bezwzględnej materiałów archeologicznych. Jak do tej 
pory z terenów historycznej Jaćwieży nie udało się wyty-

Ryc. 8. Szurpiły, gm. Jeleniewo. Ekipa z Uniwersytetu w Kilonii wykonuje badania georadarowe na 

majdanie grodziska (st. 3) (fot. H. Stümpel)

Fig. 8. Szurpiły, Jeleniewo commune. Kiel University crew is making georadar examinations on 

the stronghold’s platform (site 3) (photo H. Stümpel)

Ryc. 9. Szurpiły, gm. Jeleniewo. Wyniki badań geomagnetycznych wykonanych na 

majdanie grodziska (st. 3) (oprac. H. Stümpel)

Gig. 9. Szurpiły, Jeleniewo commune. The results of geomagnetic examinations con-

ducted on the stronghold’s platform (site 3) (elaborated by H. Stümpel)
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pować dostatecznie dużych fragmentów konstrukcji do 
analizy dendrochronologicznej. Z powodzeniem nato-
miast stosowane jest datowanie radiowęglowe. Badania 
14C wykorzystano do ustalenia chronologii materiałów 
pochodzenia organicznego pozyskanych z ośrodków 
w Jeglińcu, Konikowie i Szurpiłach24. Dla pełniejszego 
poznania i określania chronologii procesów osadniczych, 
zachodzących nie tylko w ośrodkach grodowych, wyko-
rzystywane są analizy palinologiczne osadów jeziornych, 
zwłaszcza laminowanych. Wymienić tu należy przede 
wszystkim udostępnione DAB PMA opracowania osa-
dów z jezior Wigry25, Szurpiły i Tchliczysko26. 

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem proce-
su badawczego są prowadzone przez pracowników DAB 
PMA studia nad opracowaniami historyków podejmują-
cych problematykę wczesnośredniowiecznego osadnic-
twa Prus, Jaćwieży i innych ziem bałtyjskich. Przy arche-
ologicznej rekonstrukcji systemów obronnych ośrodków 
grodowych wykorzystywany jest dorobek historyków 

24 Datowanie wykonano w Poznańskim Laboratorium Radiowęglo-
wym ze środków grantu nr 10186/08/FPK/KOBiDZ: Datowanie 

C14 obiektów osadniczych z terenów Jaćwieży.
25 Kupryjanowicz 2007.
26 Opracowanie laminowanego proilu jeziora Szurpiły zostało udo-

stępnione dzięki uprzejmości prof. Mirosławy Kupryjanowicz 
z Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białym-
stoku, a opracowanie jeziora Tchliczysko dzięki uprzejmości dr 
Agnieszki Wacnik z Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Aka-
demii Nauk w Krakowie.

wojskowości, a także własne studia nad średniowiecz-
nymi źródłami historycznymi (ryc. 21). 

Model badawczy
Uzyskane przez DAB PMA wieloletnie doświadczenia 
pozwoliły na wypracowanie modelu badań wczesnośre-
dniowiecznych ośrodków grodowych Jaćwieży. Oprócz 
tradycyjnych działań archeologicznych w postaci pro-
spekcji terenowej i badań wykopaliskowych składa się 
na ten model szereg innych działań, których celem jest 
nowoczesne opracowanie materiałów z grodzisk jaćwie-
skich w wielu różnych aspektach. 

Proces postępowania badawczego przy analizie gro-
dzisk wczesnośredniowiecznych wypracowany w DAB 
jest klasyczną już obecnie syntezą informacji pozyska-
nych z wielu różnorodnych źródeł. Wstępne rozpoznanie 
archeologiczne należy rozpocząć od wykonania kweren-
dy źródłowej, w tym archiwalnej, polegające na zebra-
niu dostępnych informacji, map oraz zdjęć lotniczych 
ośrodka grodowego w celu wytypowania potencjalnych 
stanowisk archeologicznych do prospekcji terenowej. 
Oprócz weryfikacji obserwacji i ustaleń z kwerendy 
źródłowej prawidłowo przeprowadzona prospekcja ma 
przede wszystkim za zadanie określenie zasięgu i iden-
tyikacji podstawowych elementów ośrodka, tj. samego 
grodziska, ukształtowania jego majdanu, ewentualnych 
obwałowań, bram, ciągów komunikacyjnych, wskazanie 
potencjalnych osad podgrodowych oraz obszarów wcze-
snośredniowiecznej aktywności gospodarczej. W miarę 

Ryc. 10. Grodzisko, gm. Banie Mazurskie. Plan tachimetryczny grodziska (st. 1) z zaznaczonymi wykopami (oprac. C. Sobczak)

Fig. 10. Grodzisko, Banie Mazurskie commune. Contour-line plan of the stronghold (site 1) with trenches marked (elaborated by C. Sobczak)
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możliwości podczas prospekcji terenowej 
należy zwrócić uwagę na niekiedy znacznie 
oddalone od centrum założenia, czyli rysują-
ce się w terenie domniemane relikty innych 
elementów ośrodka grodowego, jakimi są 
obiekty o własnej formie terenowej. Mogą to 
być czasem lepiej, czasem słabiej widoczne 
w krajobrazie wały, rowy, przekopy, groble, 
sztuczne podstromienia stoków, wyniesio-
ne nad mokradła „kępy” czy górujące ponad 
terenem pagórki noszące ślady antropoge-
nicznych przekształceń. Miejsca te z dużym 
prawdopodobieństwem są pozostałością roz-
budowanego systemu obronnego, tj. różnego 
rodzaju obwałowań, gródków, wież strażni-
czych czy innych elementów poprawiających 
naturalną obronność terenu. Ze względu na 
trudności w dostępności terenu, spowodowa-
ne w pierwszym rzędzie licznymi na obszarze 
Jaćwieży mokradłami czy gęstwinami leśnymi, 
najszybszym obecnie sposobem identyikacji 
stanowisk o własnej formie terenowej jest lot-
niczy skaning laserowy ALS/LiDAR, połączony 
niekiedy z wykonaniem pionowych zdjęć lot-
niczych. Pozwala on stworzyć numeryczny 
model terenu (NMT), tj. pozbawiony zabu-
dowy i roślinności model geomorfologiczny 
oraz ortofotomapę, co znacznie przyspiesza 
i umożliwia kontynuowanie rozpoznania ob-

Ryc. 11. Widok na grodzisko w Dąbrowskich, gm. Olecko (fot. C. Engel)

Fig. 11. The view on the stronghold at Dąbrowskie, Olecko commune (photo C. Engel)

Ryc. 12. Szkic sytuacyjny domniemanego grodziska w Mieruniszkach autor-

stwa C. Engla: Prussia Museum-Archiv, PM-A 1372/1

Fig. 12. Situational sketch of the alleged stronghold at Mieruniszki by C. Engel: 

Prussia Museum-Archiv, PM-A 1372/1
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szaru, także podczas analiz gabinetowych. Wszystkie 
pozyskane w ten sposób informacje należy także zwe-
ryikować podczas tradycyjnej prospekcji terenowej. Ze 
względu na bardzo dużą szczegółowość wykonywanych 
podczas skanowania pomiarów, wytypowanie na trój-
wymiarowym modelu NMT punktów do weryikacji i od-
nalezienie ich na badanym obszarze nie nastręcza wielu 
problemów27. Oprócz lotniczego skanowania laserowego 
przy wykonywaniu jeszcze bardziej szczegółowych nu-
merycznych modeli stanowisk o własnej formie tereno-
wej mogą być wykorzystywane także skanery naziemne.

Zebrane podczas kwerendy źródłowej, prospekcji 
terenowej oraz skanowania laserowego informacje po-
winny zostać poddane konsultacjom geomorfologów 
i geologów. Naukowcy ci, przy współpracy z archeolo-
gami, wskazują teren do przeprowadzenia własnego roz-
poznania i analiz, z zastosowaniem typowych dla swej 
dziedziny metod badawczych. Wynikiem takiego roz-
poznania powinno być opracowanie pokazujące, które 
z potencjalnych stanowisk to twory antropogeniczne 
oraz w miarę możliwości określające skalę i zasięg do-
konanych w przeszłości przekształceń28. 

Kolejnym etapem badawczym, który może być prowa-
dzony jednoczenie z lotniczym skanowaniem laserowym 

jest wykonanie archeologicznych, pionowych i ukośnych 
zdjęć lotniczych. Analiza różnego rodzaju wyróżników 
zarejestrowanych na zdjęciach bez wątpienia wzbogaci 
obserwację i ułatwi rekonstrukcję krajobrazu archeolo-
gicznego badanego obszaru.

Omówione powyżej wstępne etapy modelu postępo-
wania przy rozpoznaniu ośrodków grodowych powinny 
pozwolić na wytypowanie szczególnie interesujących 
z archeologicznego punktu widzenia problemów ba-
dawczych. Ich rozwiązywanie i analizowanie jest konty-
nuowane przy użyciu kolejnych metod, zarówno niede-
strukcyjnych, jak i tradycyjnych – wykopaliskowych. 

Jedną z najważniejszych, niedestrukcyjnych metod 
badania stanowisk archeologicznych są badania geoi-
zyczne. Najpopularniejszymi ze stosowanych są metody: 
geoelektryczna, geomagnetyczna oraz georadar. Przed 
wyborem konkretnej metody badawczej kluczowe jest 

wcześniejsze zapoznanie się ze stanowiskiem przez pro-
fesjonalnego wykonawcę takich prospekcji oraz zleca-
jącego ich przeprowadzenie archeologa. Ma to na celu 
precyzyjne określenie obszaru badań, poznanie jego 
dostępności, geoizycznego potencjału oraz stanu za-
chowania i archeologicznego charakteru stanowiska. Po 

przeprowadzeniu badania i po wstępnej obróbce wyni-
ków można wykonać geologiczne wiercenia kontrolne 
w celu poznania potencjału odkrytych anomalii29.

27 Przy weryikacji terenowej wykorzystywane są odbiorniki GPS. 
28 Warto podkreślić, że z punktu widzenia archeologii jednymi z naj-

bardziej istotnych analiz są geomorfologiczne badania pokryw 
stokowych. 

29 Wiercenia mogą być niezwykle pomocne we wstępnym rozpozna-
niu stanowiska także podczas prospekcji terenowej. Ważne jest 
by miejsca wierceń były precyzyjnie, trójwymiarowo namierzone, 
a obserwacje szczegółowo zadokumentowane.

Oprócz wymienionych działań, zanim przystąpimy do 
prac wykopaliskowych, które powinny mieć charakter 
rozpoznania problemowego, na badanych stanowi-
skach warto jest przeprowadzić badania planigraiczne 
z wykorzystaniem precyzyjnego, trójwymiarowego na-
mierzania znalezisk, wykorzystując również możliwości 
wykrywaczy metali, oczywiście przy wszystkich zastrze-
żeniach i ograniczeniach związanych z ich zastosowa-
niem. Działania te pozwolą zebrać materiał zabytkowy 
i wstępnie określić chronologię obiektu. Mogą także po-
móc w ocenie stanu zachowania stanowiska i postawić 
robocze hipotezy badawcze dotyczące jego stratygraii 
horyzontalnej.

Ze względu na bezpowrotną utratę materii zabytko-
wej oraz ponoszone wysokie koszty, skala i zasięg plano-
wanych prac wykopaliskowych powinny być określone 
w oparciu o wcześniejsze etapy procesu badawczego, 
z wyraźnym sprecyzowaniem realizowanych celów30. 

Podczas prowadzonych badań w miarę możliwości na-
leży stosować nowoczesne metody dokumentacji, takie 
jak fotogrametria. Metoda ta pozwala na stworzenie 
precyzyjnych map rastrowych i wektorowych odsłania-
nych znalezisk, a w konsekwencji otwiera cały wachlarz 
możliwości analitycznych w ramach tworzonych baz 
Systemu Informacji Geograicznej czy trójwymiarowych 
modeli badanego terenu.

Podczas badań powinny być pobierane i zabezpiecza-
ne próbki odkrywanych materiałów organicznych w celu 
wykonania różnego rodzaju analiz środowiskowych. Ich 
wyniki w znacznym stopniu wzbogacają tradycyjne ob-
serwacje o elementy związane z życiem codziennym 
analizowanych społeczeństw. Pozwalają określić ich die-
tę, gospodarkę, zwyczaje itd. Warto tu także wspomnieć 
o pobieraniu próbek do analizy dendrochronologicznej 
czy radiowęglowej, niezbędnych przy określaniu chro-
nologii bezwzględnej badanych obiektów i konstrukcji. 

Z uwagi na wielkie możliwości przy określaniu precy-
zyjnego datowania zmian w środowisku naturalnym oraz 
określanie charakteru wpływu człowieka na to środowi-
sko, wyjątkowe znaczenie w modelu badawczym zajmu-
ją badania palinologiczne. Teren Jaćwieży, ze względu 
na swoje warunki naturalne, jest wprost wymarzonym 
miejscem dla analiz osadów jeziornych. Nie brak tu je-
zior, których osady umożliwiają prześledzenie rocznych, 
a nawet sezonowych zmian środowiskowych, pozwalają-
cych cofać się niekiedy bardzo daleko w przeszłość i re-
jestrować zapisaną w laminowanych nawarstwieniach 
antropopresję. 

Jednym z ostatnich elementów prezentowanego mo-
delu są badania podwodne. Liczne na terenie Jaćwieży 
jeziora polodowcowe pozwalają na przeprowadzenie ta-
kich badań. Ze względu na różną przejrzystość i niekiedy 

30 Cele te, oprócz rozpoznania specyiki konkretnego ośrodka, po-
winny brać pod uwagę porównywalność wyników z innych ośrod-
ków grodowych. Ważne jest także, aby przy planowaniu wykopów 
pamiętać o tym, by pozostawić część stanowisk dla weryikacji 
dokonanych obserwacji w przyszłości. 
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Ryc. 13. Ostrów, gm. Stare 

Juchy. Widok od 

południowego 

zachodu na gro-

dzisko (fot. P. Iwa-

nicki)

Fig. 13. Ostrów, Stare 

Ju chy commune. 

The view on the 

strong hold from 

the south -west 

(photo P. Iwanicki)

Ryc. 14. Rogale, gm. Stare 

Juchy. Widok od 

południa na gro-

dzisko (fot. P. Iwa-

nicki)

Fig. 14. Rogale, Stare Ju-

chy commune. 

The view on the 

stronghold from 

the south (pho-

to P. Iwanicki)

Ryc. 15. Szurpiły, gm. Je-

leniewo. Widok 

od południa na 

grodzisko (st. 3) 

i osadę podgro-

dową (st. 4) (fot. 

W. Łapiński)

Fig. 15. Szurpiły, Jelenie-

wo commune. 

The south view 

on the strong-

hold (site 3) and 

the neighbour-

ing settlement 

(site 4) (photo 

W. Łapiński)
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znacznej miąższości osady nie wszystkie jeziora w rów-
nym stopniu nadają się jednak do takiego rozpoznania. 
Warto jest jednak podjąć tego typu próby, które mogą 
być niezwykle przydatne przy weryfikacji stawianych 
hipotez badawczych, takich jak obecność reliktów kon-
strukcji mostów, przepraw, palisad, grobli, pomostów 
czy znalezisk mniejszego kalibru.

Doświadczenie badaczy z DAB PMA wskazuje, że nie-
zwykle istotne jest także sięganie do źródeł historycznych 
zarówno z okresu funkcjonowania ośrodków grodowych, 
jak i młodszych, rejestrujących funkcjonowanie tych 
miejsc w świadomości kolejnych pokoleń. Oprócz bada-
nia źródeł pisanych ważne jest poznanie legend związa-
nych z reliktami grodów, a także analiza toponomastyczna 
nazw miejscowych z okolic badanych ośrodków. 

Wszystkie wymienione działania, składające się na 
model archeologicznego postępowania badawczego, 
prowadzone są w celu jak najpełniejszego rozpoznania 
specyfiki, charakteru i funkcji konkretnych ośrodków 
grodowych. Połączenie pozyskanych informacji w bazy 
danych i przeprowadzona przy pomocy nowoczesnych 
narzędzi, takich jak System Informacji Geograficznej 

(GIS) wieloaspektowa analiza tych ośrodków pozwala 
na szczegółową rekonstrukcję procesów osadniczych 
zachodzących na Jaćwieży we wczesnym średniowieczu. 
Pomaga prześledzić powstanie, rozwój i upadek nierzad-
ko wieloczłonowych założeń grodowych (ryc. 22).

Przedstawiony powyżej model postępowania badaw-
czego, oparty na zdobytym podczas wielu lat praktyki 
terenowej i gabinetowej Działu Archeologii Bałtów PMA 
doświadczeniu, jest niczym innym jak syntezą możliwo-
ści, jakie niesie obecna nauka. Możliwości te daje przede 
wszystkim rozwój technik dokumentacyjnych oraz mul-
idyscyplinarny charakter badań i prowadzona w gronie 
specjalistów wielu dziedzin dyskusja. Dla stworzenia jak 
najlepszych dla tej dyskusji warunków należy więc two-
rzyć wieloosobowe projekty łączące różne ośrodki i tra-
dycje badawcze, wykorzystujące nowoczesne techniki 
prospekcji, dokumentacji i analizy. 

Projekt Atlasu grodzisk Jaćwieży

Rozpoczęte z inspiracji prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna 
w 2003 roku prace nad kompleksowym rozpoznaniem 
mikroregionu szurpilskiego i publikacją materiałów 

Ryc. 16. Grodzisko, gm. Banie Mazurskie. Widok od południa na 

grodzisko (st. 1) (fot. K. Trela)

Fig. 16. Grodzisko, Banie Mazurskie commune. The view on the 

stronghold from the south (site 1) (photo K. Trela)

Ryc. 17. Jegliniec, gm. Szypliszki. Widok od południa na grodzi-

sko (st. 1) (fot. H. Stojanowski)

Fig. 17. Jegliniec, Szypliszki commune. The view on the strong-

hold from the south (site 1) (photo H. Stojanowski)

Ryc. 18. Szurpiły, gm. Jeleniewo. Widok od zachodu na grodzisko 

(st. 3) (fot. H. Stojanowski)

Fig. 18. Szurpiły, Jeleniewo commune. The view on the strong-

hold from the west (site 3) (photo H. Stojanowski)
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zrodziły potrzebę zebrania dostępnych informacji na 
temat jaćwieskich założeń obronnych. Poszukując ana-
logii do naszych obserwacji dotyczących pozyskanych 
artefaktów, odsłoniętych pozostałości konstrukcji, róż-
norodnych elementów systemu obronnego, a przede 
miejsca grodu w sieci osadniczej, zwróciliśmy uwagę na 
charakter dostępnych materiałów. Na stan ich zachowa-
nia podstawowy wpływ miały polityczne i historyczne 
uwarunkowania analizowanego terenu i związane z nimi 
różne tradycje badawcze. 

Pomimo że badania nad osadnictwem grodowym 
Jaćwieży prowadzone są już od ponad 400 lat31 należy 

31 W 1576 roku Casper Hennenberger, opierając się na Kronice Pio-
tra z Dusburga, opublikował wielką mapę Prus, na której uloko-
wał Sudowię. Przy tej okazji historyk pruski zarejestrował jako 
pierwszy stanowiska archeologiczne wczesnośredniowiecznej 
Jaćwieży, m.in. grodzisko w Dybowie (Diebauen, Kr. Oletzko) oraz 

grodzisko w Grodzisku (Grodzysko, Kr. Angerburg). Miejsca te za-
znaczył na swojej mapie, co umożliwia ich dokładną lokalizację: 
Hennenberger 1576. 

Ryc. 19. Jegliniec, gm. Szypliszki. Numeryczny model terenu (oprac. C. Sobczak)

Fig. 19. Jegliniec, Szypliszki commune. Digital terrain model (elaborated by C. Sobczak)

Ryc. 20. Osinki, gm. Suwałki. Numeryczny model terenu (oprac. C. Sobczak)

Fig. 20. Osinki, Suwałki commune. Digital terrain model (elaborated by C. Sobczak)
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stwierdzić, że stan wiedzy źródłowej dotyczącej tego za-
gadnienia jest niezadowalający. Z dotychczasowych ba-
dań archeologicznych pełnej publikacji doczekały się tyl-
ko wyniki ratowniczych prac na grodzisku w Rajgrodzie32. 

Zaledwie kilka zespołów grodowych objętych zostało 
systematycznymi badaniami wykopaliskowymi (Szurpiły, 
st. 3, 4; Konikowo, st. 1, 2; Jegliniec, st. 1, Bajtkowo, st. 1, 
Rajgród, st. 1, Grodzisko, st. 1), jednak należy wyraźnie 
podkreślić, że mimo wieloletnich prac na tych obiektach 

32 Jaskanis 2001.

rozpoznana została ich znikoma część. Niewiele wnio-
sło poszukiwanie opracowań przedwojennych badań 
niemieckich. Do wyjątków należy sprawozdanie Carla 
Engla z prac wykopaliskowych prowadzonych na grodzi-
sku w Dybowie (niem. Diebowen, Kr. Treuburg)33. Wspo-
mnieć tu należy jeszcze o publikacji wyników badań pro-
wadzonych przez Pranasa Kulikauskasa na grodziskach 
Litwy Zaniemeńskiej, uznawanej za część Jaćwieży34.

33 Engel 1939.
34 Kulikauskas 1982.

Ryc. 21. Archeologiczna rekonstrukcja ośrodka grodowego na przykładzie zespołu osadniczego w Szurpiłach (oprac. M. Engel i C. Sobczak)

Fig. 21. Archaeological reconstruction of the stronghold’s unit on the example of settlement complex at Szurpiły (elaborated by M. Engel 

and C. Sobczak) 
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Nieliczne stanowiska doczekały się częściowego opra-
cowania, artykułów problemowych lub sprawozdań z ba-
dań wykopaliskowych publikowanych w literaturze arche-
ologicznej35. W wielu przypadkach brakuje choćby krótkiej 
wzmianki na temat przeprowadzonych wykopalisk. 

35 Wymienić tu można publikację dotyczące Bajtkowa, gm. Ełk: Le-
narczyk 1991a, Gorczyc, gm. Prostki: Lenarczyk 1991b; Grodziska: 
Baranowski 1976: 514-515; Iwanicki 2009, Jeglińca: Iwanowska 
1990; 1991a; 1991b; Iwanowska, Niemyjska 2004, Konikowa: Ba-
ranowski 1976: 510-514; Brzeziński 1991a; 1991b; Engel i Iwanicki 
2001; Engel 2002; 2004a; 2004b i Szurpił: Okulicz-Kozaryn 1993; 
Engel, Okulicz-Kozaryn i Sobczak 2009.

Słaby stopień rozpoznania archeologicznego omawia-
nego obszaru jest prawdopodobnie powodem braku 
opracowań syntetycznych na temat wczesnośrednio-
wiecznego osadnictwa jaćwieskiego. Lepiej sytuacja 
wygląda na gruncie badań historycznych, ale i tu za peł-
nowartościowe należy uznać jedynie prace Hansa i Ger-
trudy Mortensenów, Henryka Łowmiańskiego, Aleksan-
dra Kamińskiego i Grzegorza Białuńskiego36 . 

W związku z przedstawionym wyżej stanem bazy 
źródłowej koniecznym wydało się zebranie i skatalo-
gowanie wszystkich dostępnych informacji na temat 
jaćwieskich zespołów grodowych. Po wielu dyskusjach 
przeprowadzonych w DAB PMA i przeanalizowaniu pol-
skich i zagranicznych opracowań syntetycznych i kata-
logowych grodzisk zwyciężyła koncepcja stworzenia 
otwartej cyfrowej bazy źródłowej37. Jej podstawą były-
by materiały będące obecnie w posiadaniu DAB PMA, 
uzupełnione o informacje z publikacji książkowych i baz 
internetowych innych ośrodków badawczych. Dla re-
alizacji tego zadania w 2010 roku autorzy niniejszego 
artykułu powołali projekt Atlas grodzisk Jaćwieży, do 

którego zapraszani będą badacze ośrodków grodowych 
z terenu historycznej Jaćwieży. 

36 Łowmiański 1931, 1932; Mortensen H. i G. Mortensen 1938; Ka-
miński 1953; Białuński 1999.

37 Przede wszystkim inspirowały nas tu opracowania grodzisk zie-
mi chełmińskiej: Chudziakowa (red.) 1994, grodów z dorzecza 
Dunajca: Poleski 2004 i atlas grodzisk litewskich przygotowany 
w postaci publikacji książkowej: Baubonis i Zabiela 2005 i otwar-
tej, cyfrowej bazy internetowej: Lietuvos piliakalniai. Formuła 
litewskiej publikacji internetowej pozwala na systematyczne włą-
czanie nowo odkrywanych grodzisk oraz najnowszych opracowań 
i wyników badań archeologicznych.
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Marcin Engel, Cezary Sobczak, Grażyna Iwanowska and Piotr Iwanicki

The strongholds of Yotvingia in the perspecive of researches by the Balt Archaeology De-
partment of the State Archaeological Museum in Warsaw

Summary 

The term stronghold of Yotvingia refers to the relics of Early 
Medieval stronghold units located between the line of Great 
Masurian Lakes on the west, and the mid course of the Neman 
River to the east, as well as between the mid course of the 
Szeszupa River on the north, and the Biebrza and the Supraśl 
rivers’ basin in the south.

The chronological framework of this paper is determined – 
on one side – with the moment of the appearance of new 
setlement forms, i.e. strongholds in the cultural landscape of 
these areas at about the middle of the 9th century, and on the 
other with the abandonment of the strongholds at the turn of 
the 13th to the 14th century.

In the authors’ opinion, the stronghold’s unit was created 
not only by the stronghold itself, which is the most visible ele-
ment in archaeological landscape nowadays, but also by accom-
panying foriied setlements, small strongholds and watchtow-
ers, dykes, ramparts and ditches of diferent kinds, as well as 
strengthened gate passages as well as wooden obstacles, and 
other defensive elements. These defensive complexes were 
connected with a networks of roads, together with satellite 
setlements and sites of economic acivity they created a con-
sistent setlement organism.

During many years of studies and surveys conducted by the 
Balt Archaeology Department of the State Archaeological Mu-
seum, there were dozens of stronghold’s units selected that 
met the above menioned criteria; this number is sill growing.

The results of research done so far make it possible to work 
out a research strategy for the Early Medieval stronghold’s 

units of Yotvingia. It consists of a variety of aciviies, involving 
both tradiional archaeology, as well as modern, non-invasive 
methods of prospecion, analysis, and research involving oth-
er scieniic disciplines. This strategy involves the following 
aciviies: archival query, preliminary surface reconnaisance, 
aerial laser scanning ALS/LiDAR including the use of verical 
and slant aerial photographs, consultaions with geologists 
and geomorphologists, geophysical examinaions, systemaic 
ieldwalking with the use of precise, 3D locaion of inds and 
features, test excavaions, environmental analyses, palyno-
logical examinaions, underwater researches and historical 
sources’ analysis concerning stronghold complexes. The in-
formaion collected during this process is then gathered in 
a database. Conducted with the use of modern tools – such 
as Geographical Informaion System (GIS) – the muli-aspect 
analysis of stronghold’s units makes it posssible to propose a 
detailed reconstrucion of the setlement processes in Yotv-
ingia in Early Middle Ages. This reconstrucion allows us to 
observe the rise, the development, and the fall of someimes 
muli-element stronghold complexes. 

In 2010 the authors of this aricle iniiated the project The 

Catalogue of strongholds of Yotvingia, to which the local re-
searchers of the historical Yotvingia area were invited. It aims 
to create an open digital database of evidence and sources. The 
basis for this will be the materials currently archived in the Balt 
Archaeology Department of the State Archaeological Museum 
in Warsaw, augumented by the informaion from publicaions, 
and by materials contributed by other research centers. 
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