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Tom poświęcony dziedzictwu militarnemu ukazujący się 
w serii Archaeologica Herditas pt. Konserwacja zapobie-
gawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne jest owocem 
współpracy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Państwowego Muzeum Archeolo-
gicznego. Publikacja zawiera 30 artykułów o bardzo zróż-
nicowanej tematyce. 

Otwiera ją część prezentująca różne oblicza dziedzic-
twa militarnego. We wprowadzającym artykule Zbigniew 
Kobyliński podejmuje próbę zdefiniowania jego obszaru, 
zwracając uwagę iż obejmuje ono zarówno pojedyncze 
przedmioty, miejsca pamięci, rozległe budowle i rejony 
umocnione, dzieła sztuki, a także dokumenty, archiwa-
lia oraz, co jest niezwykle ważne, niematerialne ślady, 
pozostające w pamięci uczestników działań wojennych. 
W części tej zwraca uwagę artykuł Radosława Andrzeja 
Gawrońskiego, omawiający materiał genetyczny koni 
jako bank informacji dla rekonstrukcji przebiegu zdarzeń 
militarnych. Pionierski charakter ma opracowanie przed-
stawiające polskie chorągwie i sztandary przechowywane 
w Armésmuseum w Sztokholmie. Ten ogromny, liczący 
kilkaset zabytków zbiór, zupełnie nieznany w Polsce, zo-
stał opracowany przez Waldemara Grabowskiego. Jacek 
Gutowski wziął na warsztat karaceny polskie rozprawiając 
się z mitem rodzimego, sarmackiego pochodzenia tego 
rodzaju uzbrojenia ochronnego, charakterystycznego jak 
chce tradycja dla „starszyzny husarskiej, hetmanów i kró-
lów”. Kolekcji fotografii wojennej z Powstania Warszaw-
skiego autorstwa Eugeniusza Hanemana poświęcony jest 
kolejny artykuł pióra Weroniki Kobylińskiej-Bunsch. Tra-
dycję międzywojennego sportu strzeleckiego i jego infra-
struktury w Warszawie przybliżył w swoim opracowaniu 
Kamil Potrzuski. Andrzej W. Święch i Benedykt Hac zajęli 
się niezwykle istotnym i poruszającym tematem pod-
wodnych wraków jednostek pływających, znajdujących 
się dotychczas na marginesie zainteresowania badaczy 
dziedzictwa militarnego. Warto zwrócić też uwagę na in-
teresujące opracowanie Anny Zalewskiej, Doroty Cyngot 
i Bartłomieja Klęczara, dotyczące palenia tytoniu przez 
żołnierzy na frontach I wojny światowej. 

W drugiej części tomu przedstawione zostały wyniki 
badań nad nowożytnymi fortyfikacjami z terenu Polski, 
a zwłaszcza dawnej twierdzy Warszawa. Temu ostatnie-

mu systemowi fortyfikacji poświęcone zostały artykuły 
Grzegorza Czajki, Michała Hrynczyszyna, Piotra Artura 
Sobczaka, Moniki Włoszek i  Marzenny Kasprzyckiej (re-
prezentujących Stowarzyszenie Starożytników) oraz Ja-
rosława Chrapka. Jan Nowicki w swoim tekście zwraca 
uwagę na palący problem stanu zachowania niemieckie-
go garnizonu Kamp (Rogowo). Interesujące zagadnienie 
wykorzystania maskowania roślinnego fortyfikacji nie-
mieckich jest natomiast tematem artykułu Łukasza Par-
deli. Umocnienia polowe na Śląsku w aspekcie zarówno 
badawczym jak i konserwatorskim zostały szczegółowo 
omówione w artykule Grzegorza Podrucznego. Ważnym 
zagadnieniem poruszonym w artykułach Adam Żywiczyń-
skiego, Jacka Wysockiego, Konrada Szostka i Katarzyny 
Zdeb jest ochrona pozostałych dawnych fortyfikacji za-
grożonych nie tylko naturalnymi procesami degradacji, 
ale także celową działalnością ludzką. 

Jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa 
militarnego, z uwagi na silne umiejscowienie w tradycji 
historycznej, są pola bitewne, którym poświęcona jest 
trzecia część publikacji. Do najsłynniejszych tego typu 
obiektów należy niewątpliwie teren tzw. Reduty Ordo-
na, pochodzący z okresu obrony Warszawy we wrześniu 
1831 roku. Rezultaty projektu archeologiczno-historycz-
nego związanego z tym stanowiskiem przedstawiają 
artykuły Wojciecha Borkowskiego, Witolda Migala oraz 
Michała Paczkowskiego. W tej części zwraca uwagę także 
obszerne, wieloaspektowe studium Krajobrazy wojenne 
Puszczy Zgorzeleckiej autorstwa zarówno historyków, 
jak i przyrodników Pawła Konczewskiego, Jacka Szczu-
rowskiego, Pawła Zawadzkiego i Janusza Kobielskiego. 
Osiemnastowieczne pole bitwy pod Kijanami jest tema-
tem artykułu Pawła Stachowiaka, Jakub Wrzosek podjął 
się natomiast przestawienia pól bitewnych w Polsce jako 
elementu dziedzictwa archeologicznego. Autor zwrócił 
uwagę na ogromną liczbę pól bitewnych znanych z tere-
nu Polski, z których jedynie nieliczne objęte są ochroną 
konserwatorską. 

Czwarta część prezentowanej publikacji zawiera arty-
kuły przestawiające cmentarze i miejsca martyrologii na 
przykładzie badań archeologicznych na terenie byłego 
obozu Stalag B w Królikowie, woj. warmińsko-mazur-
skie, autorstwa Huberta Augustyniaka, badań Fortu III 
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w Pomiechówku, omówionych przez Piotra Oleńczaka 
oraz rozpoznania cmentarzy wojennych z I wojny świa-
towej w Puszczy Kozienickiej, które przybliżył Karol Pia-
secki. 

Ostatnia, piąta część niniejszej pracy, poświęcona jest 
zagadnieniom prawnym związanym z ochroną dziedzic-
twa militarnego. W tym zakresie szczególne znaczenie 
mają, jak się wydaje, regulacje dotyczące ochrony wra-
ków, będących mogiłami wojennymi, omówione w arty-
kule autorstwa Jarosława Chrapka i Magdaleny Rutyny. 
Zagrożeniom dziedzictwa płynącym ze strony przestęp-
czości przeciwko zabytkom archeologicznym poświecony 
jest poruszający tekst Adama Gajewskiego, zamykający 
prezentowane wydawnictwo. 

W przygotowaniu tomu Konserwacja zapobiegawcza 
środowiska 5. Dziedzictwo militarne wzięło udział 38 au-
torów. Są wśród nich archeolodzy, historycy, historycy 
sztuki, historycy wojskowości, znawcy fortyfikacji, kon-
serwatorzy, prawnicy, przyrodnicy, a także miłośnicy dzie-
jów oręża. W tym miejscu składamy wszystkim Autorom 
wyrazy wdzięczności za trud, włożony w przygotowanie 
tej publikacji. Pragniemy wyrazić również nadzieję, że 
prezentowany kolejny tom z serii Archaeologica Herditas 
znajdzie uznanie wśród czytelników. 

Wojciech Borkowski
Wojciech Brzeziński

Jacek Wysocki



Różne oblicza 
dziedzictwa militarnego

Erik Dahlbergh, Bitwa o Warszawę 1656 r. (Google Art Project)
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Chociaż zdajemy sobie dzisiaj doskonale sprawę z tego, 
że wojna jest złem i przynosi nieszczęście narodom i jed-
nostkom ludzkim, jesteśmy równie świadomi, że dzieje 
ludzkości w znacznej mierze są dziejami konfliktów zbroj-
nych, których przyczynami były warunki ekologiczne1, 
sprzeczność interesów ekonomicznych, spory terytorial-
ne czy odmienność ideologii i wierzeń religijnych. Ma-
terialne i niematerialne pozostałości tych doświadczeń 
przodków, chociaż często niechciane2, czy może nawet 
wstydliwe, są jednak nader rzeczywiste i nie powinny być 
zapominane, stanowią bowiem część dziedzictwa kultu-
rowego. Wiele współczesnych definicji pojęcia „dziedzic-
twa kulturowego” kładzie nacisk na selektywny charakter 
społecznych decyzji, na podstawie których pojęciem tym 
obejmowane są pewne zjawiska i obiekty, podczas gdy 
inne pozostają poza jego zakresem3. Celem współcze-
snego zarządzania dziedzictwem kulturowym winno być 
jednak nie tyle kreowanie sielankowej i bohaterskiej wizji 
własnej historii i wypieranie pamięci o trudnych, krwa-
wych, pełnych przemocy i mniej chwalebnych jej epizo-
dach, ile – jak to ujmuje Kinga Majchrzak – „dochowanie 
wierności własnej przeszłości i przodkom”4, bowiem – 
jak pisał Andrzej Tomaszewski – „kto nie potrafi przyjąć 
całości dóbr kultury jako swojego dziedzictwa, nie jest 
ich godzien”5. Pola bitew, zachowane w terenie fortyfi-
kacje, wojenne mogiły, miejsca martyrologii, znaleziska 
części uzbrojenia – te materialne elementy dziedzictwa 

1   Tę przyczynę wojen u ludów plemiennych podkreślał zwłaszcza 
antropolog Marvin Harris w odniesieniu do wojen u Janomamów 
z dorzecza Amazonki i Maringów z Nowej Gwinei (Harris 1985: 
63–108; por. też Helbling 2015).

2  Por. Gutowska 2003.
3   Np. definicja zawarta w Karcie Krakowskiej 2000: „ogół dzieł ludzkich, 

w których społeczeństwo uznaje swe szczególne i specyficzne warto-
ści i z którymi się identyfikuje”; definicja przyjęta przez realizatorów 
międzynarodowego projektu Interreg Planarch w latach 1999–2006 – 
Williams 2010: „Wszystkie pozostałości i wspomnienia, które wiążą nas 
z naszą przeszłością, czy to w otaczającym nas krajobrazie, czy w sztuce, 
języku czy tradycjach”; czy definicja przyjęta przez organizację Rio Tinto 
w jej działaniach na rzecz integracji dziedzictwa kulturowego z rozwo-
jem ekonomicznym – Why cultural heritage matters 2011: „wszystkie 
aspekty przeszłości i teraźniejszości danej społeczności, które uważa 
ona za wartościowe i pragnie przekazać przyszłym generacjom”.

4  Majchrzak 2013.
5  Tomaszewski 2000: 9.

kulturowego są dobrami kultury i nośnikami pamięci spo-
łecznej, niezależnie od tego, czy pamięć ta jest aktualnie 
politycznie pożądana, czy nie. Świadomość konieczności 
ich ochrony, objaśniania i publicznego udostępniania 
jest jednak uwarunkowana bieżącym „przymusem pa-
mięci” – by użyć tu określenia Pierre’a Nora’y6. Te same 
wydarzenia i zjawiska historyczne mogą być bowiem – 
w zależności od wielu aktualnych czynników – przedmio-
tem powszechnego zainteresowania, sentymentu, dumy, 
ale też źródłem frustracji, kompleksów i poczucia winy7.

Siłowe rozwiązywanie konfliktów między jednostkami 
i grupami ludzkimi jest zjawiskiem, występującym już na naj-
wcześniejszych etapach rozwoju człowieka jako gatunku8 i za-
pewne od początku ludzkości – jak pokazują najwcześniejsze 
przykłady sztuki przedstawiającej – gloryfikowanym9. Kon-
frontacja siły fizycznej poszczególnych jednostek wchodzą-
cych w skład uczestniczących w konflikcie grup, odwołująca 
się do cech biologicznych10, bardzo szybko w toku ewolucji 
kulturowej wsparta została wynalazkami uzbrojenia – narzę-
dzi wspierających fizyczne możliwości ciała ludzkiego.

Te zmieniające się wraz z rozwojem techniki wytwory 
człowieka – rzeczy – miały i mają nadal szczególny cha-
rakter: nie były to bowiem zwykłe narzędzia o jedynie 
utylitarnej funkcji. Elementy uzbrojenia, zarówno zaczep-
nego, jak i obronnego, oprócz swojej techniczno-użytko-
wej funkcji zadawania przeciwnikowi bólu, ranienia go 
lub pozbawiania życia, albo przeciwnie – ochrony przed 
bólem, zranieniem lub śmiercią – pełniły równocześnie 
zawsze funkcję symbolizacji pozycji społecznej i mająt-
kowej, odgrywały istotną rolę w magii, miały też często 

  6  Nora 2009.
  7  Por. np. Kula 2004.
  8   Por. Meller i Schefzig (red.) 2015: 83–106 na temat archeologicz-

nych śladów walk z epoki paleolitu i mezolitu.
  9  Risch 2015: 39.
10   Niemiecki etolog Konrad Lorenz w swojej znanej książce Tak zwane 

zło (1963, wyd. polskie 1972) obszernie scharakteryzował biologiczne 
uwarunkowania agresji wewnątrzgatunkowej u zwierząt. Istnienie 
wrodzonych gatunkowi ludzkiemu i przekazywanych dziedzicznie 
cech konstytutywnych, wśród których dominuje agresja jako „popęd 
do walki” tkwiący w organizmie, a skierowany przeciwko członkom 
własnego gatunku, uznawał twórca psychoanalizy Zygmunt Freud 
w swojej książce Kultura jako źródło cierpień (1929, wyd. polskie 
1995); por. też Tulibacki 1998.



10

Zbigniew Kobyliński

ArchAeologicA Hereditas • 9

wyraźnie zaznaczoną, a niekiedy nawet dominującą, funk-
cję estetyczną. Procesy ich wytwarzania otoczone były 
niejednokrotnie tajemnicą i wymagały ściśle strzeżonych 
umiejętności. Posiadanie broni i biegłość w posługiwa-
niu się nią wyznaczała elitarne grupy w społeczeństwie, 
obdarzone często szczególnymi przywilejami. Dlatego też 
uzbrojenie traktowane było w wyjątkowy sposób, otoczo-
ne szacunkiem, czy nawet czcią, przekazywane rytualnie 
przedstawicielom następnego pokolenia, składane do 
grobu zmarłego w celu właściwego przygotowania go do 
życia pośmiertnego lub też ofiarowywane ceremonialnie 
bóstwom czczonym przez daną grupę. Niektóre szczegól-
nie obciążone symbolicznie okazy broni, np. miecze w śre-
dniowieczu, ulegały personalizacji i uzyskiwały imiona11. 

W przypadku uzbrojenia szczególnie czytelna jest 
sprawcza funkcja rzeczy – jeśli posiada się broń, to oczy-
wistym rozwiązaniem każdego pojawiającego się konflik-
tu staje się starcie zbrojne. Broń posiadana musi być uży-
wana – jeśli zatem konfliktów aktualnie nie ma, to trzeba 
je wywołać. W ten sposób samo posiadanie uzbrojonej 
grupy wojowników mogło być przyczyną ekspansji tery-
torialnej i podboju sąsiednich grup12.

Wojny były przy tym zawsze motorem rozwoju cywili-
zacyjnego, ponieważ udoskonalanie uzbrojenia i fortyfi-
kacji wymagało (i nadal wymaga) nieustannego postępu 
technicznego. Historia uzbrojenia i architektury militarnej 
jest więc tym samym historią rozwoju nauki i techniki, 
a wynalazki, mające na celu udoskonalenie broni i sztuki 
wojennej niejednokrotnie wykorzystywane były później 
także w celach pokojowych.

Historia wojen to historia czynów bohaterskich, chary-
zmatycznych wodzów, wielkich kampanii, narodzin państw, 
tworzenia się narodów, historia sławy i chwały. Historia 
wojen to jednak nie tylko historia cywilizacji i rozwoju spo-
łeczeństw, ale także historia okrucieństwa, barbarzyństwa 
i zbrodni – anonimowa historia tragedii poszczególnych 
żołnierzy13. To także historia nieszczęść ludności cywilnej, 
niezaangażowanej bezpośrednio w starcia wojenne, ale 
cierpiącej w ich wyniku nędzę, głód, często doświadcza-
jącej brutalnego terroru, rabunku mienia i ponoszącej 
śmierć14. Wojna to niszczenie kultury, nauki, edukacji.

11  Por. np. Cirlot 2006: 254.
12   Tak zapewne można tłumaczyć ekspansję terytorialną wczesnych 

państw feudalnych, w tym i państwa pierwszych Piastów.
13   Pisał o tym w przejmujący sposób Arturo Pérez-Reverte w po-

wieści Huzar: „Czyli tak to wygląda. Błoto na kolanach i brzuchu, 
zdziwienie i osłupienie na zesztywniałych twarzach zabitych, 
ograbione zwłoki, deszcz i niewidoczni wrogowie, których po-
zycje można ustalić jedynie po obłokach dymu wystrzałów. Woj-
na anonimowa i brudna. Nie było ani śladu chwały u jęczącego 
żołnierza z obwiązaną głową i twarzą schowaną w dłoniach, ani 
u drugiego rannego, przyglądającego się z wyraźnym wyrzutem 
swym rozszarpanym wnętrznościom” (Pérez-Reverte 2006: 74).

14   Dawni artyści, od czasów antycznych często prezentujący w swych 
dziełach sceny batalistyczne, niechętnie przedstawiali te aspek-
ty konfliktów zbrojnych. Prekursorem wizualnej dokumentacji 
nieszczęść ludności cywilnej i zbrodni popełnianych przez obie 
walczące strony stał się Francisco Goya i jego powstały w latach 
1810–1815 cykl grafik Okropności wojny (por. Hughes 1003: 255–

To wszystko powoduje, że dziedzictwo militarne ludzkości 
ma szczególny charakter. Jest ono jednocześnie  – bo obej-
muje miejsca, budowle i rzeczy – i niematerialne – bo należą 
do niego także pamiętniki, wspomnienia i uczucia. Ten nie-
materialny aspekt dziedzictwa militarnego jest szczególnie 
ważny, bowiem pamięć indywidualna i społeczna jest w tym 
przypadku zawsze intensywnie nacechowana emocjonal-
nie – obejmując dumę z czynów wojennych uznawanych za 
bohaterskie, radość ze zwycięstwa, nienawiść do wrogów, 
ale także rozpacz z powodu śmierci i klęski, czy wstyd i szok 
z powodu czynów haniebnych dokonanych przez wojowni-
ków jednej lub obu zwaśnionych stron. Z krwawymi wojen-
nymi działaniami o charakterze międzynarodowym, jak I i II 
wojna światowa lub wojennymi konfliktami o charakterze 
wewnętrznym, jak np. wojna secesyjna w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki czy wojna domowa w Hiszpanii, związane 
bywają traumatyczne przeżycia ich uczestników. Wydarzenia 
takie postawiają po sobie polityczne, ale przede wszystkim 
psychiczne rany, które nawet kilkadziesiąt lat po ich zakoń-
czeniu są zbyt bolesne, by można było dziedzictwo tych 
wojen traktować jako obojętne emocjonalnie. Publiczne 
udostępnianie i interpretowanie dziedzictwa militarnego 
jest niezwykle trudne, oprócz obiektywnych faktów musi 
bowiem z wielką delikatnością uwzględniać odczucia indy-
widualne i społecznie utrwalone przekonania. 

Zarządzanie dziedzictwem militarnym może powo-
dować ostre konflikty polityczne i społeczne protesty, 
bowiem będzie wiązało się niejednokrotnie z obala-
niem narosłych wokół wydarzeń wojennych uprzedzeń 
i mitów. Opierając się na rzetelnej wiedzy, może także 
być zmuszone przeciwstawiać się uproszczonym wizjom 
kreowanym na potrzeby aktualnej polityki państwowej. 
Wyzwaniem stojącym przed zarządzaniem dziedzictwem 
militarnym jest znalezienie sposobu, by – zachowując 
prawdę historyczną – opowiedzieć historię wydarzeń 
wojennych z różnych punktów widzenia, nie tylko na 
zasadzie, sformułowanej przez Winstona Churchilla, że 
„historia jest pisana przez zwycięzców”. 

Dziedzictwo militarne, niejako z definicji, jest dziedzic-
twem nie tylko jednej grupy etnicznej czy narodowej – 
ta cecha stanowi być może najważniejszy jego wyróżnik. 
Uczestniczące w konflikcie zbrojnym grupy tym samym 
nieraz – materialnym i niematerialnym – pozostałościom 
przypisywać będą całkowicie odmienne wartości. Nie-
jednokrotnie podejmowane mogą być próby, aby ode-
brać przeciwnej stronie prawo do interpretowania tego 
dziedzictwa lub wręcz próby zniszczenia zarówno mate-
rialnych reliktów, jak i pamięci o wydarzeniach. Minione 
wydarzenia wojenne mogą odżywać po wielu latach, dzie-
siątkach czy nawet setkach lat we współczesnych konflik-
tach, powstających wokół dziedzictwa militarnego15. 

293). Artystycznym protestem przeciwko cierpieniom spowodo-
wanym przez wojnę stał się słynny obraz Pablo Picassa Guernica 
z 1937 r., znajdujący się obecnie w Muzeum Narodowym Centrum 
Sztuki Królowej Zofii w Madrycie.

15  Por. Tunbridge i Ashworth 1996.
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Dziedzictwo militarne obejmuje pojedyncze przedmio-
ty – dokumenty i archiwalia, fotografie i filmy, okazy uzbro-
jenia i umundurowania; dzieła sztuki, takie jak np. przedsta-
wienia wojowników czy wydarzeń wojennych na obrazach; 
miejsca pamięci, takie jak pomniki wojenne, upamiętniające 
zarówno poszczególne osoby, jak i tragedię ludobójstwa ca-
łych narodów; cmentarze wojenne16; rozległe budowle i ob-
szary, jak obwarowania miast, twierdze i koszary, pola bitew, 
czy wreszcie rejony fortyfikacji polowych. Ta różnorodność 
stanowi jeden z powodów utrudniających zarządzanie dzie-
dzictwem militarnym. Pojedyncze przedmioty mogą być 
eksponowane w muzeach (oczywiście najlepiej jeśli prezen-
towane są w sposób tłumaczący ich funkcję, a więc w ra-
mach dioram czy innych form ukazujących je w działaniu). 
Jednak pola bitewne czy fortyfikacje muszą podlegać zarzą-
dzaniu jako fragmenty krajobrazu kulturowego, ze wszystki-
mi konsekwencjami tego faktu, takimi jak m.in. konieczność 
planowania przestrzennego rozwoju regionu, czy poszano-
wanie prywatnej własności gruntów. Każda z wymienionych 
kategorii dziedzictwa militarnego wymaga przy tym także 
odmiennej metodologii badań, niezbędnych do ustalenia 
rzetelnej i wielostronnej interpretacji obiektów i faktów, 
przedstawianych publiczności, zatem kompleksowe bada-
nie dziedzictwa militarnego musi angażować specjalistów 
z najróżniejszych dziedzin nauki: archiwistów, historyków 
i historyków wojskowości, historyków sztuki i architektury, 
archeologów, konserwatorów zabytków.

Równocześnie, prezentacja dziedzictwa militarne-
go nosi w sobie ogromny potencjał turystyczny, a tym 
samym i ekonomiczny, i to na skalę międzynarodową17. 
Przedmioty, obiekty i miejsca dziedzictwa militarnego 
wiążą się bowiem często ze znanymi wydarzeniami histo-
rycznymi i sławnymi osobami, przemawiają do wyobraźni 
i wzbudzają intensywne emocje. Paradoksalnie, dziedzic-
two militarne jest z jednej strony „martwe”, bowiem do-

16   Ogólnie o cmentarzach jako miejscach pamięci indywidualnej 
i grupowej pisze np. Rutyna 2015.

17  Gabryjończyk 2009; Mikos v. Rohrscheidt 2009.

tyczy wydarzeń minionych, z drugiej jednak jest niezwy-
kle „żywe”, czego namacalnym dowodem jest nie tylko 
ciągle żywa (lub celowo ożywiana) pamięć indywidualna 
i społeczna, czy powracająca tematyka historii wydarzeń 
wojennych w sztukach wizualnych i literackich, ale także 
ogromna popularność i żywiołowy rozwój rekonstrukcji 
historycznej, w znacznej mierze dotyczącego właśnie zja-
wisk i wydarzeń o charakterze militarnym.

Dziedzictwo militarne ma zatem znaczenie niezwy-
kłe – może być potencjalnie źródłem pojednania, ale także 
źródłem konfliktu. Może mieć istotną wartość poznawczą, 
emocjonalno-symboliczną, ekonomiczną i estetyczną, ale 
może także być dziedzictwem przeklętym, wymazywanym 
celowo z pamięci społecznej. Może być wykorzystywane dla 
dobra ludzkości, ale także może podlegać ideologicznym 
manipulacjom i jednostronnym czy fałszywym interpreta-
cjom w aktualnym politycznym interesie jednej tylko gru-
py. Jest równocześnie „prywatne”, bo odnosi się do indy-
widualnych i rodzinnych doświadczeń, wspomnień i uczuć, 
i „wspólne”, bo jest dziedzictwem grup społecznych, etnicz-
nych czy narodów. Jest „minione”, ale równocześnie nader 
aktualne. Bywa zapominane czy celowo wymazywane 
z pamięci, ale niejednokrotnie później powraca i zaczyna 
odgrywać ważne role w aktualnym życiu jednostek i grup. 
Jest dziedzictwem, wobec którego nie można zachować 
obojętności18, mimo upływu lat. Jest zatem dziedzictwem 
„wrażliwym”, a równocześnie potencjalnie „niebezpiecz-
nym”, i jako takie wymaga szczególnej wiedzy, umiejętności, 
delikatności i empatii ze strony osób zarządzających nim.

18   Kwestia, czy można zachować neutralność i niezaangażowanie 
w dokumentowaniu tragicznych wydarzeń wojennych poruszana 
bywa często w sztuce; przykładem służyć tu może film Pod ostrza-
łem Rogera Spottiswoode z roku 1983 czy powieść Batalista Artura 
Pérez-Reverte z roku 2006 (wyd. polskie 2007). Problem ten poja-
wia się z ogromną intensywnością w przypadku archeologicznych 
i historycznych badań nowożytnych pól bitewnych, fortyfikacji 
(w odniesieniu do pozostałości wojny domowej w Hiszpanii zob. np. 
González-Ruibal 2011), czy miejsc niedawnych masowych zbrodni 
i martryrologii w XX w. (por. np. Zalewska red. 2016).
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Zbigniew Kobyliński

Military heritage: attempt to define the phenomenon

Summary

Although the war is evil and brings misery to nations and indi-
viduals, the history of humanity is largely the history of armed 
conflicts caused by ecological conditions, by contradiction of 
economic interests, by territorial disputes or by differences of 
ideology and religious beliefs. Tangible and intangible residues 
of these experiences of our ancestors, though often unwanted, 
or perhaps even embarrassing, are very real and should not 
be forgotten, since they are in fact part of our cultural herit-
age. Many modern definitions of the term “cultural heritage” 
emphasise the selective nature of social decisions, on the basis 
of which certain phenomena and objects are considered to be 
the heritage, while others remain outside its scope. The aim 
of the modern management of cultural heritage should be not 

creating an idyllic and heroic vision of our own history and de-
nying the memory of difficult, bloody, violent and less glorious 
episodes, but rather the “fidelity to our past and ancestors”, 
because – as wrote Andrzej Tomaszewski – “who cannot ac-
cepts the whole of cultural heritage as his, is not worthy of it”. 
Battlefields, field fortifications, war graves, places of martyr-
dom, finds of weapon and armor – the material elements of 
cultural heritage are cultural goods and carriers of social mem-
ory, regardless of whether this memory is currently politically 
desirable or not. Awareness of the need to protect them, and 
explain to the public, is – however – conditioned by the current 
“duress of memory” as Pierre Nora has it. The same events and 
historical phenomena may be – depending on the number of 
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current factors – a matter of public interest, sentiment, pride, 
but also a source of frustration and guilt complexes.

War has always been the engine of the development of 
civilisation, because the improvement of weapons and fortifica-
tions required (and still requires) continuous technical progress. 
The history of weapons and military architecture is therefore at 
the same time the history of science and technology develop-
ment, and inventions aimed at improving weapons and martial 
arts often were used later also for peaceful purposes.

The history of wars is the story of heroic deeds, charismatic 
leaders, great campaigns, birth of states, the formation of na-
tions, the story of fame and glory. The history of wars is, how-
ever, not only the history of civilisation and development of 
societies, but also the history of cruelty, barbarity and crime – 
anonymous story of tragedy of individual soldiers. It is also 
the story of the misfortunes of civilians not involved directly 
in combat and war, but suffering as a result of their poverty, 
hunger, often experiencing brutal terror, looting of property 
and accountable death. War is destruction of culture, science, 
education.

This all makes the military heritage of humanity a special 
phenomenon. It is at the same time material, because it in-
cludes places, buildings and things, and immaterial, because 
diaries, memories and feelings also constitute its part. This 
intangible aspect of the military heritage is particularly im-
portant, because the memory of the individuals and of social 
groups in this case is always heavily burden with emotions – 
including pride in acts of war regarded as heroic, the joy of 
victory, hatred of enemies, but also despair at the death and 
defeat, or shame and shock because of the heinous acts car-
ried out by fighters of one or both of the feuding parties. 
Bloody episodes of an international or domestic conflict tend 
to be related to traumatic experiences of their participants. 
Such events leave behind political – but above all psychologi-
cal – wounds that even decades after are too painful to en-
able the remains of these wars to be regarded as emotion-
ally neutral. Public access and interpretation of the military 
heritage is therefore extremely difficult, since in addition to 
objective facts it must take into account – with great deli-
cacy – the feelings of individuals and the socially established 
beliefs. Military heritage management can cause acute politi-
cal conflicts and social protests, as it is often associated with 
pulling down the prejudices and myths, accumulated around 
the war events. Basing on sound knowledge, the military her-
itage managers may also be forced to oppose the simplistic 
visions espousing the needs of the current state policy. The 
challenge for management of the military legacy is to find a 
way – while preserving the historical truth – to tell the story 
of war events from different points of view, not only on the 
principle formulated by Winston Churchill, that “history is 
written by the victors”. 

The military heritage, by definition, is the heritage not only 
of one ethnic or national group. Often the victors may be try-
ing to devoid the opposite side of the right to interpret this 
heritage, or even to destroy both the tangible relics and the 

memory of events. Past events of the war are coming back to 
life after many years, tens or even hundreds of years in contem-
porary conflicts arising around the military heritage.

The military heritage includes single items – documents and 
archives, photographs and videos, specimens of weapons and 
uniforms; works of art, such as paintings presenting warriors 
and military events; memorial sites, such as war memorials, 
commemorating both the individuals and the tragedy of the 
genocide of entire nations; war cemeteries; extensive build-
ings and areas, such as the fortification of cities, fortresses 
and barracks, battlefields, and areas of field fortifications. This 
diversity is one of the reasons hindering the management of 
military heritage. Individual items can be exhibited in muse-
ums. But the battlefield fortifications and must be managed 
as fragments of cultural landscape, with all the consequences 
of this fact, such as – among others – the need for planning 
development of the region and respect for private ownership 
of land. Each of these categories of heritage military needs also 
different research methodologies necessary to establish a fair 
and multilateral interpretation of objects and facts presented 
to the public; therefore, a comprehensive examination of the 
military heritage must involve specialists from various fields: 
archivists, historians and military historians, art historians and 
architecture, archaeologists, restorers.

At the same time, the presentation of the military heritage 
has huge potential for tourism, and therefore economic value, 
even in the international scale. Objects, buildings and heritage 
sites linked to often well-known historical military events and 
famous people, appeal to the imagination and arise intense 
emotions. Paradoxically, the military legacy is on the one hand 
“dead”, because it concerns events of the past, but on the other 
is “alive”, in individual and social memory, in recurring theme of 
the history of the events of war in the visual arts and literature, 
but also in spontaneous development of historical re-enactment.

Importance of the military heritage is therefore remark-
able – it can potentially be a source of reconciliation, but also 
a source of conflict. May have significant cognitive, emotional 
and symbolic, economic and aesthetic values, but it can also 
be a cursed inheritance, wiped out purposefully from social 
memory. It can be used for the good of humanity, but also may 
be subject to ideological manipulation and one-sided or false 
interpretations for the benefit of the current political interests 
of only one group. It is at the same time “private”, because it 
refers to the individual and family experiences, memories and 
feelings, and “common”, because it is a legacy of social or eth-
nic groups, or nations. It is “past”, but also “actual”. Sometimes 
it is forgotten or deliberately erased from memory, but often 
later returns and begins to play an important role in the current 
life of individuals and groups. It is a heritage to which you can-
not keep indifference, despite the passage of years. It is there-
fore “sensitive” and at the same time potentially “dangerous” 
heritage, and as such, requires special knowledge, skill, delicacy 
and empathy from people managing it.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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Konie towarzyszyły człowiekowi od czasów neolitu. Od 
zarania dziejów były także wykorzystywane podczas dzia-
łań wojennych, służąc najpierw jako siła pociągowa do 
rydwanów, później także jako wierzchowce. Dla badaczy 
zajmujących się historią wojskowości określenie dokład-
nych możliwości wykorzystywanych dawniej zwierząt ma 
istotne znaczenie, zwłaszcza podczas rekonstruowania 
przebiegu bitew z udziałem konnicy.

Tymczasem niejednokrotnie, zwłaszcza w odniesieniu 
do wcześniejszych epok, jedynym dostępnym sposobem 
uzyskania realistycznego obrazu przeszłości (odnośnie 
możliwości wykorzystywanych zwierząt) jest oparcie 
wniosków na danych pozyskanych przez archeologów, 
a zwłaszcza na danych archeometrycznych wynikających 
z analizy materiałów osteologicznych. Niestety, w więk-
szości przypadków są to jedynie uśrednione statystycz-
nie rezultaty pomiarów kości długich pozwalających na 
określenie wysokości koni w kłębie, jako że kompletne 
szkielety stanowią raczej rzadkość. Paradoksalnie, więk-
szość tego typu znalezisk pochodzi z czasów starożytnych, 
kiedy stosowany obrządek pogrzebowy sprzyjał depo-
zycji ciał koni, natomiast w czasach późniejszych coraz 
silniejsza dominacja religii monoteistycznych położyła 
kres takim zwyczajom. W czasach średniowiecza resztki 
pokonsumpcyjne stanowią już większość możliwych do 
uzyskania materiałów, a określenie wysokości w kłębie 
i grubości kończyn pozostaje jedynym możliwym do wy-
konania zabiegiem badawczym pozwalającym na zbada-
nie przemian w morfologii koni. Wobec braku znalezisk 
kostnych niejednokrotnie jesteśmy skazani na informa-
cje pochodzące z dość bałamutnych źródeł ikonograficz-
nych, podlegających wielu deformacjom ze względu na 
obowiązujące kanony artystyczne lub niedoskonałości 
warsztatu twórców1. Ta sama zasada dotyczy także prze-
kazów pisanych, zbyt często skłonnych do retorycznej 
przesady i dlatego też dane takie mogą jedynie stanowić 
uzupełnienie wniosków opartych na danych archeome-
trycznych.

Wobec niedostatku dostępnych danych z przeszłości 
sięgnięcie po współczesną wiedzę hipologiczną wydaje 
się zabiegiem naturalnym i całkowicie uzasadnionym. Pa-

1  Johnstone 2003: 35–37.

miętajmy jednak, że metoda ta ma pewne istotne ogra-
niczenia. Większość tego typu zabiegów nie uwzględnia 
bowiem bardzo istotnego czynnika, jakim jest postęp 
hodowlany. Mamy więc naturalny w tych warunkach 
konflikt interesów, kiedy to hodowcy starają się uzyskać 
materiał o możliwie najlepszych walorach użytkowych, 
zaś historycy wojskowości i archeolodzy woleliby badać 
zwierzęta najbardziej zbliżone do ich pierwowzorów. 

Pamiętajmy, że konie nieustannie podlegały zmianom, 
nawet zwierzęta żyjące w stanie dzikim podlegały prze-
mianom wskutek procesów krzyżowania losowego, rzecz 
jasna bez udziału człowieka. Jednak już po udomowieniu 
poczęto stosować krzyżowanie selekcyjne prowadzące 
do wzmocnienia danej cechy lub cech, np. szybkości lub 
wytrzymałości2. Zabiegi te, na początku czysto intuicyjne, 
zaczęto opierać na nabytej wiedzy, chociaż nie dysponu-
jemy rzetelnymi dowodami naukowymi dotyczącymi daty 
wprowadzenia metod selekcji opartych na zebranych 
doświadczeniach, np. nie wiemy odkąd ludzkość po-
częła stosować, w celu utrwalenia genów, krzyżowanie 
wsteczne. W innych przypadkach dysponujemy przesłan-
kami pozwalającycmi datować wprowadzenie innowacji 
w dziedzinie hodowli. 

Na przykład, Asyryjczycy jako pierwsi poczęli świado-
mie wykorzystywać wpływ efektu heterozji (skrzyżowanie 
dwóch osobników różniących się znacząco pod względem 
genotypu zazwyczaj powoduje wybujałość potomstwa). 
Zabiegi takie wymagały jednak posiadania koni o zróż-
nicowanym pochodzeniu. Królowie asyryjscy dobrze 
rozumieli tę potrzebę i dlatego często domagali się od 
podbitych ludów danin w postaci stad koni. Organizowali 
też wyprawy w celu zdobycia dużych liczb tych zwierząt; 
obiektem ich zainteresowania były zwłaszcza tereny po-
łożone na wschód od gór Zagros. Do tego zadania zostali 
powołani specjalni urzędnicy, zwani musarkisu. Byli oni 
odpowiedzialni za zapewnienie stałych dostaw koni re-
montowych. O tym, jak ważne to było zadanie, świadczy 
fakt, że urzędnicy ci byli nadzorowani bezpośrednio przez 
monarchę, bez ingerencji gubernatorów poszczególnych 
prowincji. Wszystkie konie w końcu trafiały do stajni kró-

2   Wyczerpujący opis obecnie stosowanych metod hodowlanych 
zob. Żuk, Wierzbicki i Żatoń-Dobrowolska 2011.
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lewskich, zwanych ekal masharti. Tam zwierzęta te zo-
stawały poddawane żmudnemu szkoleniu, podobnie jak 
i ich przyszli jeźdźcy3. Jednakże długoterminowe skutki 
tych działań były dość nieoczekiwane. Na terenie pół-
nocnej Mezopotamii i zachodniego Iranu zgromadzono 
duże stada zwierząt rozmaitego pochodzenia. Wkrótce 
potem zaczęto krzyżować je ze sobą. Stworzono więc po-
pulację zawierającą zróżnicowaną pulę genów, składają-
cą się ze zwierząt zdrowszych, niezagrożonych depresją 
inbredową. Wtedy też zaobserwowano, że potomstwo 
poszczególnych zwierząt, różniących się budową i pocho-
dzeniem, staje się wyższe od rodziców4. Nie ulega wąt-
pliwości, że w starożytnej Asyrii hodowcy próbowali wy-
korzystać tę regułę. Ich celem było uzyskanie wyższych, 
a więc bardziej przydatnych na polu walki zwierząt. Po-
trzeba było jednak kilku pokoleń i wielu lat doświadczeń 
aż pożądana cecha mogła zostać uznaną za stabilną. Nie-
mniej, dzięki pracy asyryjskich królów i ich następców, 
perskich królów królów, powstały pierwsze duże konie. 
Były to tak zwane konie nesajskie, wspominane przez 
Herodota i Strabona5.

Cechy fenotypowe koni podlegały nieustannym zmia-
nom wskutek rozmaitych ludzkich ingerencji w proces 
doboru naturalnego. Na przestrzeni dziejów stosowa-
no rozmaite metody krzyżowania, przy czym nie zawsze 
było to przemyślane działanie, jak w przypadku celo-
wego krzyżowania rasotwórczego. Przykładem może tu 
być wymieszanie genów koni pełnej i czystej krwi dla 
stworzenia rasy koni angloarabskich. W przypadku gdy 
jakaś społeczność uzyskała dostęp do zwierząt bardziej 
wartościowych (wyższych, wytrzymalszych, masywniej-
szych, itp.) stosowano jedno- lub dwukrotny dolew krwi 
rasy uszlachetniającej w celu polepszenia jakości miej-
scowego pogłowia6. Czasem konie „z importu” posiadały 

3   O asyryjskim systemie dostaw koni remontowych zob. Healy i 
McBride 1991: 21.

4   Zjawisko to jest spowodowane efektem heterozji – lub bardziej 
precyzyjnie – wybujałością mieszańców. Jest to zjawisko polegają-
ce na zwiększeniu wartości fenotypowej cech ilościowych pierw-
szego pokolenia mieszańców w odniesieniu do homozygotycznych 
rodziców, por. Prawocheński 2010: 497. Zgodnie ze współczesną 
nauką zmienność fenotypowa jest zależna od interakcji pomiędzy 
zmiennością genetyczną a środowiskową, zob. Charon i Świtoń-
ski 2006: 179–180. Dzisiaj używamy markerów genetycznych, aby 
przewidzieć rezultaty hodowli. Można przypuszczać, że wiedza 
Asyryjczyków w tej materii nie była czysto intuicyjna, lecz opar-
ta na obserwacjach. Davis (1989: 39–40) wspomina o pewnych 
średniowiecznych metodach hodowli koni, w których ludzka rola 
została ograniczona. Jednak w celu uzyskania większych zwierząt, 
takich jak średniowieczne konie bojowe, były potrzebne bardziej 
rygorystyczne metody selekcji, w takim przypadku ogiery musiały 
zostać oddzielone od klaczy w celu uniknięcia niekontrolowanego 
krycia, por. Davis 1989: 41. Ustanowienie specjalnych nadzorców 
zwanych musarkisu może sugerować, że taki zaawansowany sys-
tem hodowlany mógł być znany już starożytnym Asyryjczykom.

5  Herodot, Dzieje 3. 106; Strabo, Geografia. 5. 525. 
6   Według Liwiusza (43.5) w 170 roku p.n.e. Cincibulus, król zaal-

pejskich Galów zagniewany na Rzymian z powodu zatargów gra-
nicznych, został ugłaskany darem w postaci dwóch koni wraz z 
rzędami. Bracia króla w tym samym czasie wystarali się u rzym-

tak wiele cech pożądanych, że wskutek napływu nowych 
osobników ich materiał genetyczny stopniowo wypierał 
geny zastanej populacji. Czasami krzyżowano po prostu 
osobniki różnych ras, tworząc mieszańce. Pamięć o doko-
naniach szczególnie wartościowych osobników, przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie w formie tradycji ustnej, 
zapoczątkowała krzyżowanie według linii (po wybitnych 
reproduktorach). Chęć utrwalenia pewnych cech spra-
wiała, że stosowano krzyżowanie w pokrewieństwie, i to 
przy ryzyku wystąpienia depresji inbredowej. Stosowano 
też chów wsobny.

Wszystkie wymienione wyżej uwarunkowania spra-
wiały, że rasy koni podlegały nieustannym zmianom, przy 
czym w czasach dawniejszych selekcji osobników doko-
nywano głównie na podstawie cech fenotypowych, wi-
docznych na pierwszy rzut oka, bądź na podstawie cech 
fenotypowych potomstwa; do tego dochodziła intuicyjna 
selekcja na podstawie genotypu, według linii. Od XIX w. za-
częto stosować bardziej zaawansowane metody naukowe.

Na przestrzeni wieków modyfikację cech fenotypo-
wych osobników danej rasy, nawet bardzo podobnych 
do siebie pod względem genetycznym, mogła powodo-
wać także zmiana warunków środowiskowych, taka jak 
zmiana ukształtowania terenu, typu gleby, klimatu, paszy, 
warunków przetrzymywania, np. zmiana paszy na bogat-
szą w białko. Rozpowszechnienie się w czasach rzymskich 
zwyczaju skarmiania paszy z dodatkiem lucerny pozwoliło 
na wyhodowanie silniejszych osobników.

W przeszłości najmniejszym zmianom podlegały konie 
tzw. „ras prymitywnych”, blisko spokrewnionych z dzikimi 
tarpanami (ryc. 1), przez długi czas podlegających wpły-
wom naturalnego środowiska, mało zmodyfikowanego 
przez człowieka. Do tej kategorii można zaliczyć np. ko-
niki polskie7, tzw. konie z Dülmen, wszystkie rasy kuców 
z Wysp Brytyjskich, a także konie hodowane na stepach 
Eurazji, takie jak kuce baszkirskie czy mongolskie. Tak 
więc historycy zajmujący się podbojami starożytnych 
Celtów czy Germanów lub średniowiecznych Mongo-
łów dysponują znakomitą bazą porównawczą. Współ-
cześnie uzyskane wyniki dotyczące możliwości tych ras, 
np. prędkości osiąganej podczas poruszania się poszcze-
gólnymi chodami, progów wytrzymałości8, itp. są abso-
lutnie porównywalne. Pamiętać należy tylko o tym, że 
jeźdźcy z przeszłości byli nieco niżsi i lżejsi od większości 
współczesnych ludzi. Różnicę tę z powodzeniem niweluje 
świadomość, że większość starożytnych i średniowiecz-

skich senatorów o prawo zakupu dalszych dziesięciu osobników 
i o pozwolenie na wywóz ich z Italii. Jak widać, Rzymianie starali 
się utrzymywać monopol na konie wysokie i zgoda na ich eksport 
leżała w gestii senatu republiki. Bez wątpienia osobniki te posłu-
żyły polepszeniu jakości galijskiego pogłowia koni, por. Hyland 
1990: 21.

7   Choć koniki polskie były hodowane przy zachowaniu reżimu do-
tyczącego zachowywania pewnych cech fenotypowych, takich 
jak myszate umaszczenie, lub morfologicznych, jak utrzymywa-
nie określonego wzrostu, to jednak w początkach istnienia rasy 
pozwalano sobie na większą dowolność, por. Jaworski 2003: 7.

8  Przykład takich prób: Uppenborn i Schwark 1995: 204–295.



17

Radosław Andrzej Gawroński Materiał genetyczny koni jako bank informacji dla rekonstrukcji przebiegu zdarzeń militarnych

KonseRwAcjA zApobieGAwczA śRodowisKA 5 • dziedzictwo militarne

nych wojowników musiała wykorzystywać jakieś, choćby 
tylko podstawowe, uzbrojenie ochronne. 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa z rasami koni podle-
gającymi silnym przekształceniom wskutek intensywnej 
intencjonalnej selekcji i ekspozycji na zmiany czynników 
środowiskowych. Za przykład niech posłużą tu konie czy-
stej krwi arabskiej (ryc. 2) znane w Europie od czasów 
rzymskich; czaszkę takiego konia znaleziono np. w obozie 
wojsk posiłkowych w Newstead w Anglii9. Wierzchowców 
wspomnianej rasy używali też łucznicy konni orientalne-
go pochodzenia, przedstawieni na nagrobkach z Mo-
guncji z pierwszego wieku n.e.10. Niemniej współcześnie 
hodowane w Europie konie arabskie, pochodzące od 
zwierząt zakupionych w XIX w. na terytorium Lewantu 
przez rozmaitych entuzjastów, takich jak Henryk Rze-
wuski, po latach przebywania w stadninach kresowych 
zmieniały się na korzyść. I choć współczesne osobniki pod 

  9  Hyland 1990: 25; 1993: 43.
10  Schleiermacher 1984: 106–107; Junkelmann 1992: 164–165.

względem większości cech morfologicznych przypomina-
ją swoje pustynne pierwowzory, to jednak zmiana wa-
runków środowiskowych (zmiana ubogich w paszę ziem 
Arabii na bogate w pastwiska stepy kresów) oraz zasto-
sowane ostrzejsze kryteria selekcji sprawiły, że dzisiej-
sze konie czystej krwi są szybsze, wytrzymalsze i nawet 
nieco wyższe od swoich przodków11. Tak więc historycy 
podbojów arabskich, próbując zrekonstruować przebieg 
ówczesnych walk, podczas wykorzystywania danych hi-
pologicznych powinni brać poprawkę na zmiany, które 
zaszły wskutek postępu hodowlanego. Niestety, nie da 
się na gruncie współczesnej nauki określić, jak bardzo 
powinniśmy obniżyć wszystkie wskaźniki. Należy również 
pamiętać, że tolerancja na trudne warunki, takie jak upał 

11   Prawocheński 2010: 112–114, 128, 262–276, zob. zwł. 268 o 
stosunkowo niskim wzroście koni arabskich z pustyni. Wyższy 
wzrost koni arabskich hodowanych w Polsce i na Węgrzech jest 
spowodowany żywieniem, por. 265; zob. też Edwards 2001: 
64–65, 76–77.

Ryc. 1. Koń w typie prymitywnym, spo-
krewniony z tarpanem – konik polski  
(rys. R.A. Gawroński)
Fig. 1. A “primitive” tarpan horse related to 
the Polish small horse – konik polski  
(drawn by R.A. Gawroński)

Ryc. 2. Koń w typie orientalnym – koń arab-
ski (rys. R.A. Gawroński)
Fig. 2. An “oriental type” Arabic horse 
(drawn by R.A. Gawroński)
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lub niedostatek wody i paszy, mogła być wyższa u koni 
z przeszłości, w przeciwieństwie do współczesnych osob-
ników, hodowanych w stajniach.

Podobnie jest w przypadku koni achałtekińskich, jed-
nej z najstarszych ras na ziemi. Ciała koni, przypominają-
cych pod względem cech morfologicznych zwierzęta tej 
rasy, zostały odnalezione w kurhanach Scytów ałtajskich 
w Pazyryku12. Współczesne osobniki hodowane w Turk-
menistanie, choć nie podlegały tak drastycznym zmianom 
środowiskowym jak konie arabskie, zostały nieco zmody-
fikowane wskutek procesów intensywnej intencjonalnej 
selekcji, popartych współczesną wiedzą naukową13. Tak 
więc, podobnie jak w przypadku koni czystej krwi, pod-
czas wykorzystywania danych hipologicznych dotyczą-
cych wspomnianej rasy powinniśmy z pewną rezerwą 
spoglądać na rezultaty współcześnie prowadzonych prób 
wytrzymałościowych. Niestety, znowu zabieg taki będzie 
pochodną bardziej intuicji niż nauki, ponieważ nie dys-
ponujemy wiarygodnymi danymi z odległej przeszłości.

Problem zaczyna się w momencie, gdy żadna ze 
współcześnie hodowanych ras nie jest genetycznie po-
wiązana ze zwierzętami z przeszłości. W takim przypadku 
szuka się ras podobnych pod względem cech fenotypo-
wych, wykorzystując do tego celu zarówno dane arche-
ometryczne jak i źródła ikonograficzne. Dla przykładu, 
Marcus Junkelmann, chcąc uzyskać dane dotyczące użyt-
kowania rzymskiej konnicy, wykorzystał do tego celu rasę 
siwych koni z Camargue zbliżonych wyglądem i wielkością 
do ich rzymskich pierwowzorów14 (zwierzęta te mają ok 
145 cm w kłębie15).

Takie podejście niesie ze sobą jednak dwa niebez-
pieczeństwa: po pierwsze, współcześni jeźdźcy różnią 
się wzrostem i wagą od ludzi z przeszłości – zazwyczaj 
są wyżsi i nieco ciężsi. Nawet jeśli dokonuje się badań 
eksperymentalnych na podstawie danych z epoki i przy 
użyciu replik sprzętu jeździeckiego charakterystycznego 
dla danego okresu, to rzadko się zdarza by uwzględniano 
takie niuanse jak zmiana sposobu rozkładu ciężaru jeźdź-
ca wskutek zastosowania wiernej repliki siodła z zamierz-
chłych czasów dla współczesnego człowieka. O ile więc 
dane dotyczące charakterystyk wypływających z cech 
morfologicznych danej rasy, np. długości wykroku czy 
promienia skrętu, są absolutnie porównywalne, to już 
wyniki dotyczące np. szybkości poruszania się poszcze-
gólnymi chodami czy wytrzymałości należy nieco zmody-
fikować ujemnie uwzględniając ten czynnik.

12   Wśród ciał wierzchowców Scytów ałtajskich znalezionych w Pazy-
ryku były pozostałości dwóch typów koni: niskorosłych koników 
spokrewnionych z tarpanem i nieco wyższych i delikatniejszej 
budowy zwierząt, przypominających dzisiejsze konie achałtekiń-
skie, por. Hyland 1990: 22–23. Fotografię jednego z odkrytych 
koni ałtajskich przypominającego dzisiejsze konie achałtekińskie 
zamieścili Kharamov i Glazovskaya 2003: 50.

13  Prawocheński 2010: 257–258; Edwards 2001: 74–75.
14  Junkelmann 1990: 250–252.
15  Junkelmann 1990: 46; Edwards 2001: 260–261.

W takim przypadku ideałem byłoby takie dobranie 
wykorzystywanej rasy, aby odpowiadała nie tylko da-
nym archeologicznym, ale również i zmianom w wyglą-
dzie jeźdźców. Należy także pamiętać, by używać odpo-
wiednio zmodyfikowanych replik sprzętu jeździeckiego 
i uzbrojenia. Na przykład, służące w jeździe rzymskiej 
konie miały ok. 145 cm wzrostu i nosiły jeźdźców wyso-
kich na ok. 168 cm16, współcześnie dla jeźdźca mającego 
ok. 180 cm wzrostu potrzeba by konia mającego ponad 
155 cm w kłębie i odpowiednio zmodyfikowanego siodła. 
W takim przypadku wszystkie dane dotyczące użytkowa-
nia replik sprzętu jeździeckiego z przeszłości byłyby abso-
lutnie porównywalne, choć rezultaty dotyczące zwrotno-
ści czy szybkości należałoby modyfikować uwzględniając 
różnice w fenotypie pomiędzy końmi użytymi do eks-
perymentu a ich starożytnymi odpowiednikami. Konie 
rzymskie – jako mniejsze – byłyby bardziej zwrotne, lecz 
wolniejsze, ze względu na krótszy tułów i mniejszą dłu-
gość wykroku.

Gwoli uzupełnienia należy jednak dodać, że w przy-
padku eksperymentów Marcusa Junkelmanna ich po-
wtórzenie przy użyciu wyższych koni miałoby jeszcze 
jedno uzasadnienie. Badacz niemiecki wykorzystał, co 
zrozumiałe, uśrednione dane archeometryczne z rzym-
skich stanowisk, wybierając rasę najbardziej podobną 
po względem cech morfologicznych do większości ów-
cześnie użytkowanych zwierząt, podczas gdy późniejsze 
szczegółowe badania, przeprowadzone w rejonie granicy 
rzymskiej nad dolnym Renem, pokazały, że Rzymianie dla 
celów militarnych woleli wykorzystywać zwierzęta nieco 
wyższe17, ze względu na ich większą szybkość poruszania 
się, spowodowaną zwiększoną długością wykroku przy 
dłuższych kończynach. Jak widać, w przypadku zwierząt 
użytkowanych przez konnicę ścisłe trzymanie się uśred-
nionych danych archeometrycznych, zwłaszcza gdy próba 
uwzględnia także dane ze stanowisk o niemilitarnym cha-
rakterze, może prowadzić do pewnych zafałszowań, gdyż 
każda jednostka wojskowa, niezależnie od epoki, będzie 
starała się wykorzystywać najszybsze i najsilniejsze zwie-
rzęta, maksymalnie wykorzystując możliwości dostępne-
go pogłowia.

Jeszcze większe trudności napotykamy gdy próbujemy 
zrekonstruować możliwości określonego typu zwierzęcia, 
a w materiale ikonograficznym brakuje jednoznacznych 
danych pozwalających na wykorzystanie informacji ar-
cheometrycznych, a ponadto te ostatnie nastręczają 

16   Można to stwierdzić na podstawie pomiarów odlewów gipsowych 
negatywów ciał osobników męskich –  ofiar erupcji Wezuwiusza, 
por. Bisel i Bisel 2002: 455. Warto zauważyć, że niektórzy rzym-
scy jeźdźcy byli wyżsi. Na przykład szkielet Erc 26 znaleziony w 
Herkulanum na pewno należał do żołnierza – sądząc z obecności 
miecza i pasa wojskowego – cingulum. Osobnik ten miał 174,5 cm 
wzrostu. Całe życie spędził w siodle, jak wskazują patologicznie 
powiększone guzki przywodzicieli nad kłykciami przyśrodkowymi 
kości udowych przy obu kolanach. Był twardym, dobrze wyćwi-
czonym grubokościstym mężczyzną, por Bisel i Bisel 2002: 468. 

17  Lauwerier i Robeerst 2001: 279.
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wielu trudności interpretacyjnych. Tak się dzieje w przy-
padku prób odtworzenia wyglądu i możliwości średnio-
wiecznych koni bojowych. Niestety, zwycięstwo religii 
chrześcijańskiej zapoczątkowywało zmiany w obrządku 
pogrzebowym u ludów wczesnośredniowiecznej Europy, 
czego skutkiem jest kompletny brak rytualnych pochów-
ków koni i innych zwierząt. Pewnym wyjątkiem były ludy 
bałtyjskie, lecz te, ze względu na ograniczone możliwo-
ści zamieszkiwanego ekosystemu, posługiwały się końmi 
niższej postury, co całkowicie wyklucza możliwość wyko-
rzystania tych danych do szerszych porównań. I chociaż 
dysponujemy wynikami badań archeometrycznych opar-
tymi na znaleziskach kości koni z ziem Polski zebranymi 
przez Henryka Kobrynia, lecz problemem pozostaje to, że 
dane pochodzące z całego średniowiecza zostały przez 
wspomnianego badacza umieszczone w jednym prze-
dziale statystycznym, co uniemożliwia jakąkolwiek anali-
zę zmienności morfologicznej w obrębie wspomnianego 
okresu. Ponadto, pomiary te w większości zostały doko-
nane na podstawie znalezisk kości pochodzących z resz-
tek konsumpcyjnych; ze zrozumiałych względów niezwy-
kle trudno wśród nich odnaleźć pozostałości konkretnych 
koni bojowych. Jedynym bezspornym kryterium analizy 
pozostaje więc wysokość w kłębie. Wspomniane wyżej 
analogie z czasów rzymskich mogą świadczyć o tym, że to 
właśnie zwierzęta największe i najwyższe były najchętniej 
wykorzystywane do celów militarnych, zarówno ze wzglę-
du na lepsze możliwości dźwigania ciężarów jak i z powo-
du zwiększonej długości wykroku. Według Kobrynia konie 
mające od 144 do 152 cm w kłębie stanowiły 6,1% zbio-
ru, natomiast kości zwierząt wyjątkowo wysokich, mają-
cych 152–160 cm w kłębie, to jedynie 2% całości zbioru18. 
Niestety, z tak zaprezentowanych danych niewiele można 
się dowiedzieć o pokroju, budowie i wyglądzie używa-
nych na terenie średniowiecznej Polski koni bojowych19. 

Właściwie jedynym uchwytnym parametrem mo-
gącym udzielić nam jakichś informacji o wyglądzie śre-
dniowiecznych koni bojowych jest pomiar średnicy kości, 
pozwalający na określenie grubości nóg. Zgodnie z dany-
mi zebranymi przez Henryka Kobrynia konie półcienko-
nogie stanowią 45,9% przeanalizowanego materiału, zaś 
konie średniogrubonogie i grubonogie to odpowiednio 
16,9% i 2,7% całości zbioru20. Nie należy jednak sądzić, 
że polskie średniowieczne konie bojowe były obdarzone 
grubszymi nogami. Taki rozkład danych jest spowodo-
wany wysokim udziałem w analizowanym zbiorze koni 
typu prymitywnego, o wyglądzie zbliżonym do dzikich 
tarpanów. Zwierzęta takie były szeroko wykorzystywane 
na ziemiach Polski we wczesnym średniowieczu. Jak wi-
dać, trudności interpretacyjne, spowodowane brakiem 
rozwarstwienia chronologicznego danych, uniemożliwiły 
wysnuwanie jakichkolwiek wniosków natury ogólnej21. 

18  Kobryń 1984: 49, tab. 29; Arbuzińska 2015: 23.
19  Arbuzińska 2015: 22–23.
20  Kobryń 1984: 29, tab. 7; Arbuzińska 2015: 23.
21  Arbuzińska 2015: 23.

Wobec istnienia trudności związanych z interpretacją 
danych archeometrycznych niejednokrotnie pomocna 
może się okazać analiza przedmiotów użytkowanych 
w danej epoce, połączona z rzetelną wiedzą hipologiczną. 
Czasami pomaga też przypadek: oto podczas tworzenia 
wystawy w Royal Armoury w Leeds zakupiono na Litwie 
cztery zimnokrwiste konie pociągowe. Wśród nich była 
klacz imieniem Fleur, mająca ok. 155 cm w kłębie. Wspo-
mniana klacz posłużyła za model dla większości końskich 
manekinów. Zbroje i siodła ze zbiorów Royal Armoury 
w Leeds pasowały do nich prawie idealnie22. Ten fakt 
przeczy argumentom niektórych badaczy twierdzących, 
że średniowieczne wierzchowce używane w boju mogły 
być zbliżone wyglądem do współczesnego konia w typie 
angielskiego huntera23. 

Ciekawym świadectwem bardziej „zimnokrwistego” 
wyglądu średniowiecznych koni bojowych pozostają 
niektóre źródła ikonograficzne: dla przykładu minia-
tura z Księgi Turniejów Króla René Andegaweńskiego 
wyraźnie ukazuje konia bojowego w typie późniejszych 
koni fryzyjskich. Za taką interpretacją przemawia po-
krój, kare umaszczenie, wyraźnie widoczne szczotki pę-
cinowe i wyjątkowo długi ogon24. Hipolodzy przyznają, 
że konie fryzyjskie były znane od czasów średniowiecza 
i wykorzystywane jako wierzchowce rycerzy25. Niemniej 
jednak, chociaż współczesne konie fryzyjskie ważą ok. 
500–600 kg i mają średnio 152 cm wzrostu, dzięki czemu 
niemal dokładnie odpowiadają wymiarom wyższych koni 
używanych w średniowieczu26, to należy założyć, że lata 
selekcji obliczonej na pracę w zaprzęgu i pokazy jeździec-
kie znacząco zmieniły ich charakter. Pewne cechy, jak np. 
predyspozycja do szybkiego ruszania z miejsca, zanikły27. 
Tak więc, ze względu na ową odległość w czasie, wszelkie 
dane służące rekonstruowaniu możliwości bojowych koni 
średniowiecznych, uzyskane przy użyciu koni fryzyjskich, 
należy traktować z ostrożnością.

Gwoli sprawiedliwości należy przyznać, że istnieją sy-
tuacje w których odległość czasowa nie stanowi proble-
mu. I tak, konie kawaleryjskie z czasów obu wojen świa-
towych są bardzo podobne do współcześnie hodowanych 
zwierząt, a ich możliwości są absolutnie porównywalne.

22  Hyland 1998: 10, 30; Arbuzińska 2015: 23.
23  Nowakowski 1994: 272.
24   Barthélémy d’Eyck, Księga turniejów króla René (René d’Anjou, 

Le Livre des Tournois du Roi René. Traicte de la Forme de Devis 
d’un Tournoi.), ok. 1460–1465, Bibliothèque nationale de Fran-
ce (Nr inv.: MS Fr. 2695, ff. 51v–52r, wg http://mad.hypotheses.
org/375). Współczesne konie fryzyjskie ważą ok. 500–600 kg i 
mają średnio 152 cm wzrostu, co sprawia, że dokładnie odpo-
wiadają wymiarom wyższych koni używanych w średniowieczu, 
por. Edwards 2001: 48–49; zob. też Arbuzińska 2015: 26–27, 30.

25  Edwards 2001: 48–49; Prawocheński 2010: 388.
26  Edwards 2001: 48–49.
27   Przejęły ją rasy koni specjalnie predestynowane do szybkiego 

startu, jak np. amerykańskie Quarter Horse. Jak sama ich nazwa 
wskazuje, cechę tą zawdzięczają udziałowi w wyścigach na dy-
stansie ćwierć mili, por. Edwards 2001: 228–229.
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Dokonując obliczeń na podstawie danych opisujących 
możliwości współcześnie hodowanych ras, należy szcze-
gólnie zwracać uwagę na rodzaj obciążenia noszonego 
w przeszłości podczas działań bojowych. Powinniśmy 
uwzględniać nie tylko ciężar jeźdźca, wyliczony zgodnie 
z danymi antropologicznymi właściwymi dla badanej 
epoki, lecz także wagę rzędu końskiego, uzbrojenia za-
czepnego i obronnego, typowego dla interesującego nas 
okresu. Przy tym samo wyliczenie obciążenia nie wyczer-
puje istoty problemu, powinniśmy bowiem wyobrazić 
sobie sposób rozkładu owego ciężaru na końskim grzbie-
cie, zwracając szczególną uwagę na rodzaj użytkowanego 
siodła: inaczej bowiem rozkładały ciężar jeźdźca na ko-
niu powszechne w starożytności zwykłe derki, inaczej to 
czyniły bezterlicowe siodła jeźdźców gwardii pierwszego 
cesarza Chin28, a jeszcze inaczej było w przypadku siodeł 
średniowiecznych rycerzy lub napoleońskich huzarów.

Drugim istotnym czynnikiem, niezbędnym podczas 
wykonywania tego typu zabiegów, jest konieczność do-
kładnego przeanalizowania rodzaju pracy wykonywanej 
przez konie w trakcie prowadzenia działań bojowych. 
Przy tym należy uwzględniać obciążenie pracą wykona-
ną podczas marszu na pole bitwy i wysiłek towarzyszący 
samej walce. Tu pomocne mogą okazać się przedwojen-
ne instrukcje dla oficerów kawalerii, które zawierały wy-
liczenia dotyczące przewidywanego stopnia zmęczenia 
koni wskutek spodziewanego natarcia, w zależności od 
zmęczenia wykonaną wcześniej pracą: w zależności od 
tempa marszu, przebytej odległości, czy rodzaju poko-
nywanego terenu29. Pamiętajmy jednak, że wartości te 
przedstawiały się odmiennie dla rozmaitych epok: np. ko-
nie rycerskie, prowadzone bez siodła w trakcie marszu, 
zazwyczaj przybywały na pole bitwy niezbyt sfatygowane; 
inaczej to było w przypadku niewysokich wierzchowców 
rzymskiej konnicy, noszących w czasie marszu jeźdźców 
obciążonych kolczugami i ekwipunkiem, a jeszcze inaczej 
w przypadku lekko uzbrojonej jazdy Mongołów. 

Rodzaj pracy wykonywanej przez konie podczas walki 
wymaga odrębnej analizy. Pamiętajmy, że epickie szarże 
w stylu Hollywood zdarzały się niezwykle rzadko. Zazwy-
czaj „standardową taktyką jazdy przez kolejne wieki było 
zbliżanie się do przeciwnika spokojnym tempem, co naj-
wyżej kłusem i szarżowanie dopiero w ostatniej fazie”30. 
Przy czym, do bezpośredniego zderzenia mas konnicy do-
chodziło nadzwyczaj rzadko. Jak wspomina jeden z uczest-
ników bitwy pod Waterloo: „Nie było żadnego zawahania 
po żadnej ze stron; obie strony pędziły na siebie i można 
było spodziewać się przerażającego zderzenia. Nic z tych 
rzeczy! Obie strony, niczym we wzajemnym porozumie-
niu, rozstąpiły się przed sobą, galopując wzdłuż szeregów, 
tnąc i dźgając, niczym palce lewej ręki złożonej w pięść 

28  Portal 2008: 17.
29  Hofman 1931 (2013): 16; Arbuzińska 2015: 36.
30  Goldsworthy 2013: 194.

z prawą. Zaledwie kilku padło. Oba oddziały zebrały się 
ponownie w szyki i odjechały, nie wiem jak i gdzie31”.

Owe pomieszanie szyków sprawiało, że od wierzchow-
ców oczekiwano wzmożonego wysiłku i niezwykłej zwrot-
ności. Obecnie jedynym możliwym sposobem osiągnięcia 
zrozumienia rodzaju aktywności na polu bitwy, a nawet 
odtworzenia wpływu warunków bojowych na fizjologię 
wierzchowców konnicy, jest zapoznanie się z badania-
mi poświęconymi koniom używanym w grze w polo, 
a zwłaszcza ich reakcjom na wzmożony wysiłek. Mecz 
polo trwa nieco krócej niż godzinę. Czas rozgrywki jest 
podzielony na rundy, tzw. chukkas, trwające po siedem 
i pół minuty. Po każdym chukka zmienia się konie32. Po 
przebadaniu reakcji na wzmożony wysiłek okazało się, 
że w trakcie gry znacząco zwiększa się tempo bicia serca 
konia, postępuje odwodnienie, a także znacząco wzra-
sta liczba czerwonych krwinek, produkcja hemoglobiny 
i wskaźnik hemakrytowy, a także wysycenie mięśni kwa-
sem mlekowym33. Wysiłek jest tak duży, że stanowczo na-
leży podkreślić, iż nie jest możliwe, by konie pracowały 
tak intensywnie bez przerwy przez dłuższy czas. Okresy 
intensywnych walk musiały być przeplatane przerwami 
na odpoczynek. Gwoli prawdy należy jednak przyznać, 
że choć wzmożony wysiłek u koni powoduje reakcje po-
dobne do stanu zapalnego34 (pojawiają się znaczące dia-
gnostycznie białka ostrej fazy, zwykle łączone z objawami 
stanów zapalnych), to jednak trudno jest, ze względu na 
różnice osobnicze, precyzyjnie określić granicę (w rozu-
mieniu danych możliwych do wykorzystania przez hi-
storyków wojskowości) pomiędzy końmi zmęczonymi 
a przemęczonymi śmiertelnie; te wartości będą zawsze 
odmienne dla poszczególnych osobników.

Za tą ostatnią hipotezą przemawia także analiza kilku 
porad pozostawionych przez renesansowych mistrzów 
jeździectwa, a dotyczących szkoleniu koni bojowych. 
W roku 1550 neapolitański szlachcic Federico Grisone 
wydał traktat pt. Gli ordini di cavalcatore, czyli „Zasady 
jeździectwa”. Jak według Grisonego wyglądało szkolenie 
bojowego konia? Najważniejsza była szybka jazda po 
prostej, lecz kładziono nacisk także na ćwiczenia wspo-
magające zwrotność zwierzęcia. Nauka wolt, pół-wolt, 
piruetów i pół-piruetów pozwalała na szybkie zmiany kie-
runku jazdy, co jest niezwykle istotne w bitewnym zamie-
szaniu. W zamierzeniu instruktora koń miał wykonywać 
szybkie szarże na krótkich dystansach, a potem równie 
szybko zatrzymywać się lub zawracać na żądanie, reagu-
jąc na zagrożenia lub przygotowując się do kolejnego 
ataku na nowego przeciwnika35. Zgodnie z typowym dla 
czasów Renesansu umiłowaniem symetrii Grisone stwo-
rzył specjalny układ geometryczny, mający ułatwić wy-
konywanie żądanych figur na maneżu (ryc. 3). Wszystkie 

31  Cyt. za: Goldsworthy 2013: 194–195.
32  Edwards 2001: 361
33  Zobba et al. 2011: 545; Arbuzińska 2015: 35
34  Cywińska et al. 2011: 1402–1406.
35  Tomassini 2014: 93–94; Arbuzińska 2015: 142–143.
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Ryc. 3. Schemat szkolenia koni bojowych 
z traktatu Grisonego (wg Tomassiniego 2014: 93)
Fig. 3. Scheme of war-horse training from  
Grisone’s Treatise (after: Tomassini 2014: 93)

zwroty należało wykonać w jak najkrótszym czasie i na 
jak najmniejszej przestrzeni. Jak widać, bardzo ceniono 
zdolność do szybkiego ruszania z miejsca i zwrotność.

Półtora tysiąca lat wcześniej podobne prawidła do-
tyczyły szkolenia rzymskiej konnicy. Treningowi takiemu 
miały służyć pokazy hippika gymnasia, podczas których 
ubrani w specjalne hełmy z brązowymi maskami żołnie-
rze obrzucali się stępionymi drewnianymi oszczepami. 
Oczy i głowy koni także starano się chronić ozdobnymi 
osłonami36. Podczas szkolenia starano się nauczyć żoł-
nierzy mechanicznego wykonywania różnych czynności, 
a zwłaszcza umiejętności szybkiego wyrzucania dużej 
liczby dzirytów. Szczególny nacisk kładziono na naukę 
wyrzucania dzirytów podczas wykonywania zwrotów. 
Uczono żołnierzy jednoczesnego osłaniania się tarczą 
i miotania oszczepów. Jedno z najtrudniejszych ćwiczeń 
wykonywanych podczas pokazów hippika gymnasia, 
zwane przez Rzymian pertinos (ryc. 4), polegało na wy-
rzucaniu oszczepów do tyłu. W tym celu jeździec musiał 
odwrócić się w siodle i jednocześnie przerzucić trzyma-

36  O tych pokazach: Hyland 1993:69–141; Junkelmann 1996.

ną w lewym ręku tarczę nad głową konia, tak by nadal 
ochraniała jego prawy bok, a następnie wyrzucić oszczep 
w kierunku jadącego z tyłu przeciwnika37. Sam atak pro-
wadzono falami, jeźdźcy, zbliżywszy się do nieprzyjaciela, 
wyrzucali swoje oszczepy, następnie zawracali. Ten ma-
newr powtarzano wiele razy. Rzymianie najprawdopo-
dobniej nauczyli się tej taktyki od plemion iberyjskich38, 
nic dziwnego, że wykonywane podczas pokazów hippika 
gymnasia ćwiczenie, służące rozwijaniu umiejętności 
przydatnych podczas prowadzenia takiego ataku, nazy-
wano „kantabryjskim galopem” (ryc. 5)39. W czasie walki 

37  Arrian, Ars tactica 37,4–5; zob. też Hyland 1993: 131.
38   Wśród plemion iberyjskich istniała długa tradycja stosowania po-

zornych ucieczek i powtarzanych ataków. Rzymianie określali ten 
sposób walki mianem concursare, zob. Treviño 1995: 8.

39   Arrian, Ars tactica 40. Podczas wykonywania tego ćwiczenia dwie 
grupy jeźdźców, ustawione naprzeciw siebie, zataczały koła w 
przeciwnych kierunkach. Oba utworzone w ten sposób okręgi 
stykały się ze sobą w jednym punkcie. Dojechawszy do tego 
miejsca jeździec starał się ugodzić tępym oszczepem nadjeżdża-
jących z naprzeciwka przeciwników; zob. Hyland 1993: 132–141. 
Nietrudno sobie wyobrazić, że umiejętności nabyte podczas wy-
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Ryc. 4. Pertinos (wg Hyland 1993: 120)
Fig. 4. Pertinos (after: Hyland 1993: 120)

Ryc. 5. Galop kantabryjski (wg Hyland 
1993: 135)
Fig. 5. Cantabrian gallop (after: Hyland 
1993: 135)

stosowano też przejęte od Celtów zwroty i uniki40. Źródła 
ikonograficzne z północnej Afryki wskazują, że rzymscy 
jeźdźcy uczyli się gwałtownych zwrotów, wykonując ewo-
lucje, które przypominały arabską cyfrę osiem. Wysokie 
mury rzymskich maneży miały ułatwiać naukę gwałtow-
nych zwrotów i oswajać z manewrowaniem ograniczo-

konywania owych manewrów wykorzystywano później w czasie 
walki podczas powtarzanych ataków dzirytami.

40  Arrian, Ars tactica 37, 4–5; 43, 2.

nej przestrzeni41. Jak widać, kluczem do sukcesu było 
wyrobienie nawyku szybkiego wykonywania zwrotów 
na małej przestrzeni. W takim przypadku ważna była 
nie tylko szybkość i wytrzymałość, lecz także zwrotność 
wierzchowca.

Pamiętać należy, że w tej sprawie nie istnieją żad-
ne wyraźnie zaznaczone reguły. Posiadanie szybszych 
i zwrotniejszych koni nie zawsze decydowało o wygranej. 

41   Chodzi o dekorację kamienia nagrobnego niejakiego Gaviusa Fronti-
nusa z Cezarei mauretańskiej, centuriona cesarskiej gwardii konnej, 
zob. CIL VIII 21034 = AE 1891, 111; zob. też Speidel 1996: 58– 59.
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Warto przywołać tutaj opinię generała Dezyderego Chła-
powskiego dotyczącą jego osobistych przeżyć podczas 
kampanii 1809 r.: „Nierówność ta pochodzi niezawodnie 
z tego, że Węgry bardzo pałaszami machają, a Francuzi 
żgają i lubo Węgier na lżejszym koniu łatwo francuzkiego 
konia obskoczy, Francuz siedząc na ciężkim koniu, właśnie 
dlatego że koń niezwinny i że mało może nim kierować, 
spokojnie uważa z której strony Węgier się na niego za-
mierza, ma czas zasłonić się od cięcia, a prawie prostym 
a dobrze zaostrzonym końcem szabli niechybnie pchnie 
w pierś przeciwnika. Węgrzy nie płazem, tak jak angiel-
ska kawalerya, ale ostrzem rąbią, ale że zawsze czynią to 
w pędzie, lub zwracając konia, więc tną bez przytomno-
ści gdzie się uda42”. Tak więc nie zawsze wybór szybszych 
i zwrotniejszych koni decydował o sukcesie.

Jak widać, podczas dokonywania rekonstrukcji prze-
biegu bitew z przeszłości należy unikać mechanicznego 
stosowania współczesnej wiedzy hipologicznej. Oczywi-
ście, wykorzystywane dane powinny dotyczyć koni będą-

42  Chłapowski 1986: 68.

cych potomkami zwierząt biorących udział w badanych 
wydarzeniach, lub – wobec braku takowych – ras najbar-
dziej zbliżonych pod względem cech fenotypowych, lecz 
należy dokładnie prześledzić historię danej rasy i spró-
bować określić, jakich zmian dokonano wskutek postę-
pu hodowlanego. Do tego trzeba dokładnie prześledzić 
wszystkie uwarunkowania dotyczące rodzaju pracy, 
wykonywanej podczas badanych bitew. Niezwykle istot-
ne jest także wykorzystanie danych antropologicznych, 
archeologicznych i historycznych dotyczących rodzaju 
obciążenia i rozkładu ciężaru jeźdźca na koniu. Czasami 
należy sięgnąć po wiedzę z dziedziny biomechaniki43. 
Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich wymienionych 
wyżej uwarunkowań można uzyskać obraz zbliżony do 
prawdy historycznej.

43   Dla przykładu: dziś już mało kto zdaje sobie sprawę, że rycerze 
normańscy, biorący udział w bitwie pod Hastings w 1066 roku, 
mieli ułatwione zadanie atakując pod górę, a to ze względu na 
silniej umięśnione zadnie nogi swoich wierzchowców ułatwiające 
podchodzenie po stoku. 

Wykaz skrótów:
AE = L̀ année épigraphique.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.

Arbuzińska, S. 
2015.  Ewolucja siodła w Polsce od XIII do XVI wieku. War-

szawa. Praca inżynierska w archiwum Wydziału Nauk o 
Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.

Bisel, S.C. i J.F. Bisel 
2002.  Health and nutrition at Herculaneum. An examination 

of human skeletal remains, [w:] W.F. Jashemski i F.G. 
Meyer (red.), The natural history of Pompeii, 451–475. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Charon, K.M. i M. Świtoński 
2006.  Genetyka zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN.
Chłapowski, D. 
1986.  Pamiętniki. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.
Cywińska, A., E. Szarska, R. Górecka, L. Witkowski, M. Hecold, 
A. Bereznowski, A. Schollenberger i A. Winnicka 
2012.  Acute phase protein concentrations after limited di-

stance and long distance endurance rides in horses. 
Research in Veterinary Science 93 (33): 1402–1406.

Davis, R.H.C. 
1989.  The Medieval warhorse. London: Thames and Hudson.
Edwards, E.H. 
2001.  Wielka encyklopedia: konie. Warszawa: Wydawnictwo 

Muza S.A.

Goldsworthy, A.K. 
2013.  Armia rzymska na wojnie 100 p.n.e.–200 n.e. Oświę-

cim: Napoleon V.
Healy, M. i A. McBride 
1991.  The ancient Assyrians. London: Osprey Publishing.
Hofman, W. 
1931 (2 013) Hipologia. Podręcznik dla oficerów kawalerii i ar-

tylerii. Tom II. Oświęcim: Napoleon V (przedruk).
Hyland, A. 
1990.  Equus, the horse in the Roman World. London: Brats-

ford. 
1993.  Training the Roman cavalry. Stroud: Sutton Publishing.
1998.  Warhorse 1250–1600. Stroud: Sutton Publishing.
Jaworski, Z. 
2003.  Ocena warunków etologiczno-hodowlanych koników 

polskich utrzymywanych w systemie rezerwatowym. 
Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego.

Johnstone, C.J. 
2003.  A biometric study of equids in the Roman world. Ph.D. 

thesis. University of York, Department of Archaeology. 
Internet: http://www.york.ac.uk/archaeology/staff/
research-staff/cluny-johnstone/#publications (wgląd 
01.01.2016).

Junkelmann, M. 
1990.  Die Reiter Roms. Vol. I: Reise, Jagd, Triumph und Circu-

srennen. Mainz: Philipp von Zabern.
1992.  Die Reiter Roms. Vol. III: Zubehör, Reitweise, Bewaff-

nung. Mainz: Philipp von Zabern.

Wykaz cytowanej literatury



24

Radosław Andrzej Gawroński

ArchAeologicA HeReditAs • 9

1996.  Reiter wie Statuen aus Erz. Mainz: Philipp von Zabern.
Kharamov, V.M. i L.K. Glazovskaya 
2003.  Akhalteke. A great racer of history. Ashgabat: TDH.
Kobryń H. 
1984.  Zmiany niektórych cech morfologicznych konia w świe-

tle badań kostnych materiałów wykopaliskowych z ob-
szaru Polski. Warszawa: SGGW-AR.

Lauwerier, R.C.G.M. i A.M.M. Robeerst 
2001.  Horses in the Roman times in the Netherlands, [w:] 

H. Buitenhuis i A.T. Clason (red.), Animals and man in 
the past. Essays in honour of Dr. A.T. Clason, emeritus 
professor of archaeozoology, Rijksuniversiteit Gronin-
gen, the Netherlands, 275–290. Groningen: ARC Publi-
catie.

Nowakowski, A. 
1994.  Konie wierzchowe i zwierzęta pociągowe, [w:] A. Na-

dolski (red.), Polska technika wojskowa do 1500 roku, 
272–273. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Prawocheński, R. 
2010.  Hodowla koni. Warszawa: Powszechne Wydawnictwo 

Rolnicze i Leśne.
Portal, J. 
2008.  The terracotta warriors. London: British Museum Press.

Schleiermacher, M. 
1984.  Römische Reitergrabsteine. Die kaiserzeitlichen Reliefs 

des triumphierenden Reiters. Bonn: Bouvier Verlag 
Herbert Grundmann.

Speidel, M.P. 
1996.  Roman cavalry. Training and the riding school of the 

Mauretanian horse guard. Antiquités africaines 32: 
57–62.

Tomassini, G.B. 
2014.  The Italian tradition of equestrian art. A survey of the 

treatises on horsemanship from the Renaissance and 
the centuries following. Xenophon Press: Franktown.

Treviño, R. i A. McBride 
1995.  Rome’s enemies 4: Spanish armies. London: Osprey 

Publishing. 
Uppenborn, W. i H.J. Schwark 
1995.  Ponys, Haltung, Pflege, Fütterung Verwendung, Rassen 

und Züchtung. Stuttgart: Ulmer. 
Zobba, R., M. Ardu, S. Niccolini, F. Cubeddu, C. Dimauro,  
P. Bonelli, C. Dedola, S. Visco i M.L. Pinna Parpaglia 
2011.  Physical, hematological, and biochemical responses to 

acute intense exercise in polo horses. Journal of Equine 
Veterinary Science 31: 542–548.

Żuk, B., H. Wierzbicki i M. Żatoń-Dobrowolska 
2011.  Genetyka populacji i metody hodowlane. Warszawa: 

Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Radosław Andrzej Gawroński

The genetic material of horses as an information bank  
used for the reconstruction of military events

Summary

In the present paper the author tries to answer the question to 
what extent the data concerning modern horse breeds could be 
used by military historians in research work connected with the 
course of the past military events. The author tries to prove that 
horses had been subjected to many changes due to the breed-
ing methods used. He also tries to prove that many factors mod-
ified the horses in diverse ways. The impact of these changes on 
the so-called „primitive breeds” was minimal, as these animals 
were kept in conditions closely resembling their natural envi-
ronment. On the other hand the breeds prized for speed were 
subjected to highest modifications, as conditions, in which they 

had been kept, improved. Therefore modern data concerning 
the most valuable races, such as Arabian, should be used with 
caution. The author also tries to investigate, what kind of effort 
was expected from the war horses and what impact the battle 
fatigue had on their performance. The author had reached the 
conclusion that useful answers could be obtained only with the 
help of data connected with modern polo competitions. The 
author also tries to answer how much the knowledge obtained 
in such a way may modify our view of the past.

Translated by Radosław Andrzej Gawroński



 

Polskie chorągwie i sztandary  
w Armémuseum w Sztokholmie

Waldemar Grabowski 

ArchAeologicA
Hereditas 9
25–44

Bogate zbiory archiwów i muzeów szwedzkich budziły 
zainteresowanie Polaków od XIX w. Efektem były dość 
liczne publikacje dotyczące zabytków kultury i sztuki, 
jakie znajdują się w tym kraju. Jednym z ciekawszych 
zagadnień, budzącym nasze zainteresowanie od dwustu 
lat, są zbiory polskich chorągwi i sztandarów znajdujące 
się w Armémuseum w Sztokholmie. Sięgano po nie już 
w końcu XIX w., ale czyniono to wybiórczo. Zadowalano 
się np. uzyskaniem wizerunków kilkunastu egzemplarzy, 
bez rozpoznania całości zbioru.

W 2001 r. opublikowałem bogato ilustrowany artykuł 
w trudno dostępnym piśmie „Dawna Broń i Barwa”1. 
W obecnie prezentowanym tekście postanowiłem doko-
nać przeglądu całości kolekcji pod względem przydatno-
ści do badań z zakresu weksylologii polskiej.

W ciągu ostatnich 15 lat zostały opublikowane dwie 
prace będące przydatne dla naszych badań, choć w róż-
nym zakresie. Publikacja szwedzka zatytułowana In hoc 
signo vinces, jest tak naprawdę kolejnym wydawnictwem 
muzealnym prezentującym wybrane obiekty z własnej 
kolekcji2. O wiele istotniejsze znaczenie ma publikacja 
Jurija Sawczuka poświęcona chorągwiom „ukraińskim”3. 
W 2002 r. ukazał się katalog wystawy Orzeł i Trzy Koro-
ny zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Opublikowałem w tym katalogu noty wraz z wizerunka-
mi sześciu chorągwi4. Wizerunki kilku kolejnych chorągwi 

1   Grabowski 2000–2001; tam też podana dotychczasowa litera-
tura przedmiotu. Opublikowane wizerunki chorągwi: ST 28:65 
(AM.084083), ST 28:4 (AM.084019), ST 29:141 (AM.084144), 
ST 28:25, ST 30:195, ST 30:187 (AM.084244), ST 15:255 
(AM.081536), ST 29:94b (AM.084108), ST 26:187 (AM.083828), 
ST 28:35 (AM.084050), ST 14:69 (AM.081316), ST 28:1–2 
(AM.084017), ST 29:109 (AM.084121), ST 29:108 (AM.084120), 
ST 28:87 (AM.084104), ST 28:88, ST 28:54 (AM.084072), ST 28:74 
(AM.084092), ST 28:73.

2  In hoc signo vinces 2006.
3  Savchuk 2012.
4   Orzeł i trzy korony 2002: 267–271, 316–317. Opublikowane wize-

runki zabytków: ST 28:3 (AM.084018), ST 29:115 (AM.084118), 
ST 29:114 (AM.084117), ST 29:155, ST 27:275, ST 28:73a 
(AM.084090).

zostały opublikowane przeze mnie w 2003 r.5. Ponadto 
wizerunki sześciu chorągwi opublikował Jacek Gutowski6.

Za początek sztokholmskiej kolekcji chorągwi uchodzą 
te zdobyte przez Gustawa Adolfa w czasie wojny kalmar-
skiej w 1611 r. w Kristianopel, miejscowości położonej 30 
km na północ od Karlskrony. Zdobyte tam trofea zostały 
wystawione w Storkyrkan (Wielki Kościół) w Sztokholmie7. 

W kolejnych wojnach przybywało trofeów i znajdowały 
one „miejsce spoczynku” w XVII w. w królewskim zamku 
Tre Kronor (Trzy Korony). W 1656 r. do zbiorów królew-
skich w Sztokholmie włączono wiele obiektów zrabowa-
nych w Polsce: posągi brązowe, sprzęty bogato zdobione, 
33 opony arrasowe8, ok. 200 obrazów, broń, chorągwie, 
hafty, obicia ścienne, 20 dywanów tureckich, 28 namiotów 
tureckich oraz 21 skrzyń z książkami9. W latach 80. tegoż 
wieku malarz Olof Hoffman został zaangażowany do wy-
konania katalogu wizerunków chorągwi10. W trakcie tych 
prac chorągwie zostały przeniesione do pałacu Magnusa 
de la Gardie11 – Makalös. Znajdowały się tam przez większą 
część XVII w. W 1685 r. dokonano spisu chorągwi; znalazły 
się w nim 152 chorągwie określane jako polskie (Pålske), 
w tym: 13 sztandarów (Ryttar Estandar), 25 chorągwi dra-

  5   Grabowski 2003. Zamieszczone tam wizerunki chorągwi: ST 28:3 
(AM.084018), ST 29:115 (AM.084118), ST 29:154 (AM.084158), 
ST 28:58 (AM.084076).

  6   Gutowski 1997: 67–68, 89, 132–133. Są to chorągwie: ST 27:215, 
27:246, 27:247, 27:265b, 27:267 oraz 27:275.

  7   Budowę kościoła ukończono w XV wieku, konsekrowany został 
w 1306 r., przebudowano go w XVIII w. w stylu barokowym.

  8   Michałowska 1995. Opona: 1) Dekoracyjna tkanina, lniana lub 
bawełniana o splocie płóciennym, drukowana z olbrzymich płyt 
drzeworytniczych w sceny figuralne wzorowane na kompozycjach 
tapiserii. Opony wyrabiano w Antwerpii i innych miastach fla-
mandzkich w XVI–XVIII w. 2) W tym samym czasie w Polsce nazwą 
tą określano różnego rodzaju tkaniny służące do dekoracji ścian.

  9  Tomkiewicz 1957: 446.
10   Źygulski 1982: 86; Engquist Sandstedt 1999: 74. Olaf Hoffman 

działał w latach 1677–1709. Od 2017 roku na stronie interneto-
wej Armemusema zostały udostępnione skany akwarel autor-
stwa Olafa Hoffmana oraz Jonasa Jonssona.

11   Magnus de la Gardie m.in. dowodził armią szwedzką, która wkro-
czyła w lipcu 1655 roku z Inflant do Kurlandii i Żmudzi. Natomiast 
jego ojciec – Jakub de la Gardie, był jednym z dowódców szwedz-
kich w czasie walk w Inflantach w początkach XVII wieku.
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gońskich (kornetów) (Dragoun Estandar), 108 chorągwi 
piechoty (Soldat Fahnor) i sześć proporców (Cupie)12.

W 1907 r. cała kolekcja trofeów liczyła 4390 obiektów, 
a obejmowała m.in. 1291 chorągwi piechoty, 385 drzew-
ców z fragmentami chorągwi, 382 sztandary oraz chorą-
gwie dragońskie (kornety), 202 drzewce z fragmentami 
sztandarów i kornetów, 1405 proporców do lanc (kopii), 
280 drzewców (lanc, kopii)13, 153 flag i bander okręto-
wych, flag fortec, chorągiewek, proporczyków, osiem pło-
mieni od trąbek (flam)14, 36 kotłów15, 46 bębnów16, 38 
sygnałówek, trąbek i cztery wiązki kluczy fortecznych17.

Podstawowe pytanie, jakie należy zadać brzmi: ile jest 
w Armémuseum polskich chorągwi i sztandarów? W mi-
nionych latach podawano różne liczby. Obecnie możemy 
stwierdzić, że na ponad 820 analizowanych zabytków, jako 
„polskie” rozpoznano 246 artefaktów. Dodajmy, że nie są tu 
ujęte chorągwie i sztandary określone jako „wschodnioeu-
ropejskie” (193 obiekty), „litewskie” (62), czy„ukraińskie”.

Jak stwierdzono powyżej – za początek kolekcji uzna-
wane są chorągwie zdobyte w 1611 r. Niemniej, co dla 
nas szczególnie interesujące, w Armémuseum znajdują 
się także obiekty z okresu wcześniejszego. Najważniejsze 
dla nas są dwa drzewce od chorągwi opatrzone kartkami 
z informacją: Polsk fana tagen under konung Erik XIVs 
regering. Są one inwentaryzowane pod numerami ST 
10156 (AM.136112) oraz ST 10512 (AM.13661)18. Oba 
określane są jako drzewce od chorągwi piechoty; jeden 

12   Standar och dragonfanor 1895: 4. Warto zaznaczyć, że spośród 
152 „polskich chorągwi” umieszczonych w Inwentarzu z 1685 r. 
dotychczas aż 20 chorągwi nie zostało rozpoznanych (zidentyfi-
kowanych) w zbiorach Armémuseum. Nie powinno nas to dziwić, 
gdyż lakoniczność opisów niektórych zabytków jest tak duża, że 
uniemożliwia praktycznie rozpoznanie konkretnego zabytku, np. 
Rödh taftts Cupie med en udd, sönder (Proporzec z czerwonej ta-
fty ze szpicem, uszkodzony).

13   Przebadanie zachowanych samych drzewców byłoby niezwykle cen-
nym zabiegiem, gdyż wiele z nich jest bogato zdobionych malowa-
nymi ornamentami, a niektóre napisami. Tak na przykład na liczą-
cym 242 cm drzewcu, pozbawionym okuć, ST 26:147b (AM.083776) 
możemy odczytać fragmenty polskiego napisu: [...] PAŃSKI*SYN*[-
...]*ZYWEGO*BRON*MIE*OD*NAGŁY*SMIERCI*I*ODWSZY*STKIE
GO*ZŁEGO*NIECHAY*[...].

14   W tym trzy (ST 4517–4519) niewątpliwie polskie, z herbami Osto-
ja, Nałęcz i Doliwa oraz inicjałami V.M.Z.I. Czwarty, to płomień 
ST 29:161 z herbem Rzeczpospolitej ze Snopkiem Wazów – zob. 
Polonica. Zbiór obrazów 1943: 17. Tu opisany jako: „Chorągiew 
dla trębaczy i doboszów pałacowych Zygmunta III”. Najprawdopo-
dobniej to ten płomień znajduje się obecnie w Livrustkammaren 
w Sztokholmie, Lrk 31476.

15   W tej liczbie sześć zdobytych pod Stangebro w 1598 roku (np. ST 
9) oraz sześć zdobytych pod Warszawą w 1656 roku (np. ST 54, ST 
115). Jeden kocioł (puka) określony został jako zdobyty w bitwie 
pod Kliszowem w 1702 r. (ST 31).

16   W tym pięć polsko-saskich. Jeden zdobyto nad Dźwiną w 1701 r. (ST 
34); dwa – w Toruniu w 1703 r. (ST 32, ST 35). Pochodzenie dwóch 
(ST 33, ST 36) nie jest znane, być może zostały zdobyte pod Kliszo-
wem w 1702 r.

17  Seitz 1960: 6–7; In hoc signo vinces 2006: 88.
18   Na obu drzewcach zachowały się szczątkowe malowania (złoce-

nia?), jednakże bez szczegółowych badań na miejscu w muzeum 
nie można określić bliżej ich charakteru.

o wysokości 208 cm, drugi – 241 cm. Niestety, nic bliższe-
go o przynależności do konkretnych oddziałów polskich 
nie potrafimy w tej chwili powiedzieć19.

Nie jest ostatecznie wyjaśniona sprawa chorągwi 
zdobytych pod Stangebro w 1598 r. W zbiorach szwedz-
kich jest przechowywana od 1906 r. w Livrustkammaren 
w Sztokholmie (Lrk 55) chorągiew pogrzebowa króla 
Szwecji Jana III i zarazem koronacyjna Zygmunta I (III). Pod 
tą chorągwią walczyli szwedzcy zwolennicy Zygmunta III 
w bitwie pod Stangebro. Możemy tutaj zwrócić uwagę na 
chorągiew zamieszczoną w katalogu K. Sarysz-Wolskiego. 
Wizerunek tej chorągwi widnieje na akwareli oznaczonej 
w zbiorach Armémuseum jako ST 29:10620 (AM.084115), 
opisany jako Polsk dragonfana. Chorągiew była już w koń-
cu XVII w. mocno uszkodzona. Na czerwony płacie umiesz-
czony został biały orzeł z insygniami królewskimi oraz na-
pisem, tylko częściowo zachowanym: FORTITVDO ET […].

Kolejne chorągwie, a właściwie jedynie ich wizerun-
ki, pochodzące sprzed 1611 r., to pięć chorągwi i jeden 
proporzec, zdobyte w Inflantach w latach 1600–160121. 
Trzy z tych chorągwi mają rozmieszczone poziomo na-
przemiennie pasy kolorowej materii (biało-niebieskie; 
biało-czerwone; żółto-niebieskie), na jednej chorągwi 
niebieskiej został umieszczony czerwony krzyż św. An-
drzeja. Na kolejnej – czerwonej widnieje biały krzyż22. Ta 
chorągiew była opatrzona inskrypcją: Ducat et reducat 
Saluator Christus Vertat quo uis23. Proporzec czerwony 
opatrzony został wizerunkiem trzech białych krokwi.

Następnymi w kolejności powinny być chorągwie 
i sztandary zdobyte w walkach pierwszej połowy XVII 
wieku. Możemy tu wskazać na chorągiew zdobytą pod 
Wenden w 1626 r. – ST 17:20624. Tam także została zdo-
byta chorągiew husarska hetmana Krzysztofa Radziwiłła – 
ST 28:65 (AM.084083)25 (ryc. 1).

Natomiast niezwykle interesująca jest sprawa chorągwi 
oznaczonej jako ST 29:126 (AM.084132) (ryc. 2). Zgodnie 
z zapisami szwedzkimi chorągiew została zdobyta pod Tcze-
wem 7 sierpnia 1627 r. W bitwie tej straciliśmy znaki chorą-
gwi husarskich królewicza Władysława Wazy oraz starosty 
tłumackiego Jana Potockiego26. Dodajmy, że „sąsiednie” 
chorągwie w kolekcji sztokholmskiej, o zbliżonym wizerun-

19   Król Eryk XIV Waza rządził w Szwecji w latach 1560–1568. Jego 
dążenie do uczynienia ze Szwecji mocarstwa doprowadziły do 
konfliktu z Danią, znanego jako I wojna północna. 

20   Pod numerem ST 29:107 istnieje drugi wizerunek najprawdopo-
dobniej tej samej chorągwi.

21  Meyersson 1937: 61–64. Zob. Herbst 2006.
22   Podobne chorągwie, ale bez napisu, znajdują się w Armémuseum 

pod numerami ST 28:33b i ST 28:33c. Obie określone jako Polsk 
fotfolksfana, zdobyte w latach 1700–1706.

23   Zapewne napis brzmiał pierwotnie: Ducat et reducat Salvator 
Christus Vertat quod vis. Błąd popełnił szwedzki malarz.

24   Czarno-biały wizerunek tej chorągwi został opublikowany w „Li-
vRust Kammaren” 1937, t. 1, z. 3, s. 57.

25   Jej wizerunek został opublikowany w tomie II Encyklopedii Staro-
polskiej Aleksandra Brücknera.

26  Pokojski 2015: 103.
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ku, to – ST 29:127 (bardzo zniszczona) oraz ST 29:12827. Co 
więcej Szwedzi mieli zdobyć w tej bitwie trzy chorągwie, 
natomiast w wyniku zaciętej walki uratowano chorągiew 
hetmana Stanisława Koniecpolskiego – Szwedzi zdobyli tylko 
drzewce28. Trzecia chorągiew, jeśli została zdobyta, musiała 
być kozacka.

Znamy opis sztandaru, jaki otrzymał królewicz Wła-
dysław przed wyruszeniem na wyprawę chocimską: na 
sztandarze znajdował się orzeł biały z krzyżem na piersi 
oraz napis PRO GLORIA CRUCIS. W zbiorach Armému-

27   Najprawdopodobniej wizerunki ST 29:126 i 29:128 dotyczą jednej 
i tej samej chorągwi.

28  Pokojski 2015: 160–162.

suem mamy dwie inne chorągwie związane z Władysła-
wem Wazą. Pierwsza z nich – ST 29:141 (AM.084144), 
określona jako Polsk dragonfana, była już publikowana29. 
Druga – ST 29:95 (AM.084109), została zidentyfikowana 
jako chorągiew Cecylii Renaty, żony Władysława IV Wazy.

Zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy roku 1627. Jak 
wiemy z publikacji, w tym roku w bitwie pod Dzierzgo-
niem (Kiszpork) straciliśmy trzy chorągwie kozackie: Mi-
kołaja Strocego „żółto-czerwony sztandar”; Mikołaja Łysa-
kowskiego „biały sztandar z czarnym wieńcem”; oraz Jana 
Bokiego „czarno-czerwony sztandar ozdobiony wizerun-

29  Grabowski 2000–2001: 16–17.

Ryc. 1. Chorągiew husarska hetmana 
Krzysztofa Radziwiłła. ST 28:65 (AM.084083)
Fig. 1. Colours of hetman Krzysztof Radzi-
wiłł’s hussars. ST 28:65 (AM.084083)

Ryc. 2. Chorągiew husarska zdobyta przez 
Szwedów pod Tczewem w 1627 r. ST 29:126 
(AM.084132)
Fig. 2. Hussars’ colours taken by Swedes at 
Tczew in 1627. ST 29:126 (AM.084132)
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kiem głowy Turka”30. Jak dotąd nie zidentyfikowano tych 
chorągwi w zbiorach Armémuseum. Wiemy też, że w star-
ciu pod Długim Polem 15 lipca tegoż roku straciliśmy trzy 
chorągwie kozackie: Kruszyńskiego, Kaliczkowskiego i Sa-
muela Łaszcza – ale nie wiemy nic o ich wyglądzie31.

Z bitwy pod Käsemark z 4 lipca 1628 r. pochodzi cho-
rągiew oddziału gwardii pieszej dowodzonego przez kpt. 
Artura Astona – ST 28:51 (AM.084071)32.

W zbiorach sztokholmskich zachował się wizerunek 
chorągwi określanej jako Polsk dragonfana. Tagen vid Bre-
itenfeld 23 X 1631 – ST 28:80 (AM.084098). Na czerwonym 
płacie chorągwi widnieje biały jednorożec (herb Bończa) 
oraz napis: „SS.REGVMLIBER[…]”. Czyżby należało tę cho-
rągiew wiązać z „lisowczykami”. Wszak wiemy, że w 1630 
r. na służbę cesarską poszło 12 chorągwi sformowanych 
przez Jakuba i Waltera Butlerów. Walczyły one na Pomo-
rzu Szczecińskim, a następnie zostały skierowane na Śląsk. 

Co ciekawe z armią Tilly’ego jest wiązana inna cho-
rągiew, łudząco podobna do występującej w zbiorach 
szwedzkich chorągwi ST 29:97. Należy dodać, że w katalogu 
z 1895 r. Szwedzi napisali o niej Möjligen äro de polska33.

Z kolei lata „potopu szwedzkiego” prezentowane są 
przez chorągwie zdobyte w Warszawie, Krakowie i pod 
Będzinem w 1655 r. W Warszawie Szwedzi zdobyli 16 
chorągwi. Te rozpoznane to w większości chorągwie 

30  Paradowski 2013: 150–151.
31  Pamiętniki o Koniecpolskich 1842: 29.
32   W Armémuseum znajduje się jeszcze jeden wizerunek ST 28:52, 

najprawdopodobniej tej samej chorągwi.
33  Standar och dragonfanor 1895: 109, plansza 5.

zdobyte wcześniej przez hetmana Janusza Radziwiłła 
w 1651 r. na Kozakach – ST 27:254 (AM.083901), 27:255a 
(AM.083903), 27:256 (AM.083903), 27:262 (AM.083911). 
W zbiorach szwedzkich znajduje się więcej chorągwi ko-
zackich zdobytych przez hetmana Radziwiłła w 1651 r., 
jednakże nie zostało odnotowane w inwentarzach, gdzie 
zostały zdobyte34. Dwie chorągwie, podobno zdobyte 
w Warszawie, są określane jako tatarskie lub kozackie: ST 
27:259 (AM.083906) oraz 27:260a (AM.083907). Mamy 
tu też ciekawy zabytek – ST 21:0 (AM.082090), a mia-
nowicie chorągiew rosyjską zdobytą przez Polaków pod 
Smoleńskiem w 1634 r.35 Ta właśnie chorągiew została 
następnie zagarnięta przez Szwedów w Warszawie. Za-
pewne również inne rosyjskie chorągwie znajdujące się 
obecnie w Sztokholmie zostały zdobyte w Warszawie. 
Mogłoby na to wskazywać zamieszczenie wizerunków 
kilku takich chorągwi w katalogu Saryusza-Wolskiego36.

34   Te chorągwie to: ST 25:94 (AM.083719), 25:99 (AM.083722), 
25:127 (AM.083752), 27:209 (AM.083849), 27:241a (AM.083849), 
27:248 (AM.083894), 27:251 (AM.083898), 27:272 (AM.083924), 
27:273 (AM.083925) oraz 27:280 (AM.083935); zob. Savchuk 2012.

35   Na stronie internetowej Armémuseum figuruje błędna informa-
cja, że miało to miejsce 5 lipca 1654 r.: http://www.digitaltmu-
seum.se.

36   Saryusz-Wolski 1906. W katalogu widnieją wizerunki 6 chorągwi 
„zdobytych przez Szwedów pod Stangebro w 1598 r.”. Zostały te 
chorągwie zidentyfikowane przeze mnie następująco: plansza 5 – 
chorągiew województwa grodzieńskiego z Ordynacji Krasińskich; 
plansza 6 – ST 29:107; plansza 7 – ST 20:445; plansza 8 – ST 20:446; 
plansza 9 – ST 15:256; plansza 10 – ST 27:254. Z pozostałych 37 
plansz ukazujących „chorągwie polskie w Stockholmie” tylko dwie 
posiadają bliższą datację. Obie plansze przedstawiają „chorągwie 

Ryc. 3. Chorągiew kompanii nr 1 regimentu 
piechoty. ST 28:10 (AM.084025)
Fig. 3. Colours of first company, infantry 
regiment. ST 28:10 (AM.084025) 
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Najbardziej znane są dwie polskie chorągwie króla Zyg-
munta III: ST 28:3 (AM.084018) oraz 28:4 (AM.084019)37. 
Chorągwie te były już wielokrotnie publikowane.

Dalsze trzy chorągwie polskie to: ST 28:7 (AM.084022), 
28:8 (AM.084023) oraz 28:10 (AM.084025) (ryc. 3). Z pierw-
szej chorągwi zachował się tylko stosunkowo niewielki frag-
ment. Dwie pozostałe wyglądają podobnie: niebieskie z du-
żym krzyżem św. Andrzeja. Są one analogiczne do chorągwi 
piechoty przechowywanej w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie. Warto też zauważyć, że tuż przy drzewcu 
w górnym rogu chorągwi widnieje niewyraźna cyfra – być 
może 1. Najprawdopodobniej jest to chorągiew kompanii 
nr 1 regimentu piechoty. Dodajmy, że w Armémuseum znaj-
dują się praktycznie identyczne chorągwie z oznaczeniami 
„2”38 i „4”39. Jest tam również dość zniszczona chorągiew, 
która być może miała oznaczenie „3”40. Dodajmy, że drzew-
ce chorągwi zdobił grot z orłem – ST 28:13.

kozackie zdobyte przez Szwedów w r. 1656”. Plansza 16 przedsta-
wia chorągiew ST 27:214; plansza 18 – ST 20:460b – jest to chorą-
giew Chmielnickiego, opublikowana przez E. Turek i J. Sawczuka. 
Patrz także: Danielsson 1977:. 117–124.

37   Wizerunek tej chorągwi został opublikowany w „Broń i Barwa” 
1935, nr 2: 1.

38   ST 28:11,1 (AM.084026). Chorągiew miała być zdobyta w latach 
1655–1660.

39   ST 28:15 (AM.084028). Chorągiew miała być zdobyta między 
1655 a 1660 r.

40  ST 28:14 (AM.084027). Bez określenia roku zdobycia.

Tabela 1. Wymiary chorągwi kompanii regimentu piechoty (cm)*

Table 1. Dimensions of infantry regiment company banners 
(in cm)

Kompania 1 2 3? 4
Szerokość 205 180 220 205
Wysokość 185 205 262 185
Drzewce 280 254 310 290

* Rozbieżności w wymiarach wynikają w decydującej mierze ze stopnia zacho-
wania zabytków. 

Jeszcze jedna, bardzo zniszczona chorągiew, zdo-
byta w Warszawie, to polska dragonfana ST 27:257 
(AM.083904). Była biała, wycięta w „jaskółczy ogon”. 
W dużym czerwonym kręgu znajdował się pierwotnie 
czerwony krzyż kawalerski z niebieskimi „promieniami” 
(wypełnieniami) pomiędzy ramionami krzyża41.

Ponadto, prawdopodobnie w Warszawie Szwedzi zdo-
byli chorągiew ST 28:6 (AM.084021 – ryc. 4). Została ona 
zidentyfikowana jako chorągiew wojewodzica brzeskiego 
Franciszka Emiliana Kurcza42. Budzi to poważne wątpli-
wości, gdyż druga bardzo podobna chorągiew ST 28:21 
(AM.084034) również przypisywana F.E. Kurczowi została 
zdobyta w latach 1702–1709. 

41  Wymiary chorągwi: 175 x 230 cm, drzewce 230 cm.
42  Syn Stefana Kurcza, h. Radwan (1618–1702), kasztelana brzeskie-

go, od 1672 r. wojewody brzeskiego.

Ryc. 4. Chorągiew wojewodzica brzeskiego 
Franciszka Kurcza. ST 28:6 (AM.084021)
Fig. 4. Colours of voivode’s son Franciszek 
Kurcz. ST 28:6 (AM.084021)
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Ryc. 5. Chorągiew „litewska” zdobyta przez 
Szwedów pod Warszawą w 1656 r. ST 29:139,1 
(AM.084141)
Fig. 5. “Lithuanian” colours taken by Swedes 
at Warszawa in 1656. ST 29:139,1 (AM.084141)

Dotychczas tylko dwie chorągwie określane są przez 
Szwedów jako zdobyte w Krakowie w 1655 r. Chorągiew 
ST 14:69 (AM.081316) – zdobyta została (według Szwe-
dów) 16 lub 26 września 1655 r. Jest to chorągiew pie-
choty biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego43. Druga 
to chorągiew królewska Jana Kazimierza, z której zacho-
wały się tylko oryginalne fragmenty: ST 28:1 i ST 28:2. 
Chorągiew została zrekonstruowana w 1970 r.44 i wystę-
puje obecnie pod numerem AM.084017.

Natomiast pod Będzinem Szwedzi zdobyli trzy chorą-
gwie. Są to chorągwie poszczególnych kompanii gwardii 
pieszej: ST 28:38,1 (AM.084052), 28:39 (AM.084054), 
oraz 28:40 (AM.084055)45. Co ciekawe, w Inwentarzu 
z 1685 r. zostały opisane cztery identyczne chorągwie, 
które po latach zostały zidentyfikowane jako zabytki ST 
28:35, 28:37, 28:38 oraz 28:39.

W 1656 r. pod Warszawą Szwedzi zdobyli cztery chorą-
gwie, a także dwa kotły46. Chorągwie te, zdaniem Szwedów, 
to: ST 5:296,4 (AM.080204), ST 5:309 (AM.080223), ST 
28:6047 (AM.084079) oraz ST 29:139,1 (AM.084141) (ryc. 
5). Dwie pierwsze chorągwie obecnie określane są jako 
duńskie. Trzecią chorągiew możemy wiązać z osobą Jana 
Sobieskiego, przyszłego króla Polski. Widnieje na niej biały 
orzeł z herbem Janina na piersi. Na rewersie widnieje Gryf. 
Czy jest to faktycznie chorągiew zdobyta w czasie bitwy? 

43   Wizerunek chorągwi był publikowany w: Grabowski 2000–2001: tabl. V.
44   Meddelande, t. 32, Sztokholm 1971, s. 126. Wizerunki oryginalnych 

fragmentów były publikowane w: Grabowski 2000–2001: tabl. VI.
45   Z uwagi na stopień zachowania opublikowałem wizerunek chorą-

gwi innej kompanii gwardii pieszej: ST 28:35 (AM.084050) – zob. 
Grabowski 2000–2001: tabl. IV.

46  Kotły to zabytki o numerach ST 54 i ST 115.
47   W zbiorach Armémuseum istnieje drugi wizerunek tej samej cho-

rągwi, oznaczony jako ST 28:61.

A może chodzi o chorągiew Sobieskiego, z jaką występo-
wał jego oddział w czasie, gdy przyszły król służył w armii 
szwedzkiej (od października 1655 do marca 1656 r.)?

Czwarta chorągiew, określona jako Litauisk dragonfa-
na została zdobyta w dniach 18–20 lipca 1656 r. Jest to 
chorągiew biało-żółta wycięta w „jaskółczy ogon”, z du-
żym krzyżem kawalerskim żółto-białym48.

Z wcześniejszymi działaniami zbrojnymi pod Warsza-
wą związane jest świadectwo wojewody smoleńskiego 
Filipa Kazimierza Obuchowicza. W liście do żony opisał on 
utratę własnej chorągwi w dniu 3 maja 1656 r. przez po-
rucznika Stanisława Uniechowskiego49. Niemniej intere-
sujący jest dalszy fragment tego listu: „Chorągiew u księ-
dza brata z Smoleńska [Zachariasz Obuchowicz] była 
zapaśna, tę przybiłem”50. Mamy tu przykład na radzenie 
sobie przez właścicieli chorągwi w trudnych sytuacjach.

Największy zbiór polskich (polsko-saskich) chorągwi 
pochodzi z pierwszych lat XVIII w. Już w 1701 r. nad 
Dźwiną Szwedzi zdobyli 10 chorągwi. Najpierw, 9 lip-
ca w ich ręce dostały się dwa „kornety dragońskie” – 
ST 30:195,3 (AM.084256) i 30:195,4 (AM.084257). Jak 
wiemy, w armii polsko-saskiej dowodzonej przez feld-
marszałka Adama Heinricha von Steinau znajdowały się 
wówczas cztery regimenty kirasjerów, i to najpewniej 
są kornety dwóch spośród nich. Z jednej strony na kor-
necie w wieńcu z liści znajduje się herb Polski z tarczą 
herbową saską na piersi. Na rewersie, w analogicznym 
wieńcu, widnieje Pogoń. Trzecia chorągiew, a właściwie 
tylko drzewce, zostało określone jako Sachsisk kvarters-
fana – ST 12038 (AM.084478). Dla nas najbardziej intere-

48  Wymiary: szerokość 251 cm, wysokość 187 cm, drzewce 230 cm.
49  Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów 2003: 462.
50  Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów 2003 : 465.
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sujący jest czwarty zabytek wówczas zdobyty – drzewce 
polskiej chorągwi jazdy z ozdobnym grotem, na którym 
widnieje herb Drużyna – ST 12007 (AM.084470) (ryc. 6). 
Zastanawia fakt utrzymywania na stronie internetowej 
Armémuseum wiadomości, że drzewce to (zapewne 
z chorągwią) zostało zdobyte pod „Duna 9/7 1701”. 
(wszak już w 1985 r. sami Szwedzi skłaniali się do opi-
nii, że drzewce to został zdobyte pod Kliszowem w roku 
1702)51. W zbiorach sztokholmskich znajdują się jeszcze 
dwie chorągwie z herbem Drużyna. Pierwsza z nich – ST 
26:187 (AM.083828), określona jako Polsk dragonfana 

51   Odelman 1985.

została już opublikowana52. Druga, również z określe-
niem Polsk fana, nosi numer ST 28:47,2 (AM.084065). 
Chorągiew czerwona z ukośnym dużym krzyżem (św. An-
drzeja). Na przecięciu ramion krzyża umieszczony na 
czerwonej tarczy herb Drużyna. Kolejna chorągiew ST 
28:47,1 (AM.084064), niestety częściowo zniszczona, 
prawdopodobnie również miała na środku płata taki 
herb. Zachował się także fragment kolejnej, zapewne 
identycznej chorągwi – ST 28:47,3 (AM.084066). Jednak-
że do naszych czasów dotrwał tylko mały fragment o wy-
miarach 15x45 cm. Trzy ostatnie chorągwie pozbawione 
są grotów drzewców. Jednym z nich jest zapewne prze-
chowywany w Armémuseum pod numerem ST 16000 
(AM.084525). Są to chorągwie poszczególnych kompanii 
regimentu piechoty.

Należy dodać, że nad Dźwiną 19 lipca 1701 r. Szwe-
dzi zdobyli co najmniej pięć chorągwi saskich: ST 
30:182,2 (AM.084231), 30:182,3 (AM.084232), 30:182,4 
(AM.084233), 30:182,5 (AM.084234) oraz 30:183 
(AM.084235).

Tabela 2. Chorągwie kompanii piechoty regimentu saskie-
go (cm)*

Table 2. Saxon infantry regiment banners (in cm)

Chorągiew 30:182,2 30:182,3 30:182,4 30:182,5 30:183
Szerokość 290 170 305 210 280
Wysokość 232,4 244 245 235 245
Drzewce 287,4 292 370 270 280

* Różnice w wymiarach poszczególnych chorągwi wynikają ze stopnia ich znisz-
czenia (zachowania).

Znaczniej więcej – bo aż 32 chorągwie mieli Szwedzi 
zdobyć w tym samym 1701 r. w Kurlandii. Niestety, aż 31 
z nich zostało określone jako Polsk (kursachsisk) fana lecz 
faktycznie są to chorągwie armii saskiej53. Jedyna cho-
rągiew – ST 28:27 (AM.084040) – określona jako Polsk 
fana, niebieska z dużym czerwonym krzyżem kawaler-
skim, jest obecnie zniszczona w 50% (ryc. 7). Ponad krzy-
żem znajduje się napis: QVIS CONTRA NOS [któż prze-
ciwko nam]54. Zachowane są tylko dwa ramiona krzyża. 

52  Grabowski 2000–2001: tablica III.
53   Z obowiązku zamieszczam ten przydługi wykaz: ST 30:162,1 

(AM.084170), 30:162,2 (AM.084171), 30:162,3 (AM.084172), 
30:162,4 (AM.084173), 30:162,5 (AM.084174), 30:162,6 (AM.084175), 
30:162,7 (AM.084176), 30:162,8 (AM.084177), 30:162,9 (AM.084178), 
30:162,10 (AM.084179), 30:162,11 (AM.084180), 30:162,12 
(AM.084181), 30:162,13 (AM.084182), 30:162,14 (AM.084183), 30:163 
(AM.084184), 30:164 (AM.084185), 30:179,1 (AM.084222), 30:179,2 
(AM.084223), 30:180,1 (AM.084224), 30:180,2 (AM.084225), 30:180,3 
(AM.084226), 30:180,4 (AM.084227), 30:180,5 (AM.084228), 30:181 
(AM.084229), 30:182,1 (AM.084230), 30:184,1 (AM.084236), 30:184,2 
(AM.084237), 30:184,3 (AM.084238), 30:184,4 (AM.084239), 
30:184,5 (AM.084240) oraz 30:184,6 (AM.084241).

54   Wydaje się, że jedną z bardziej potrzebnych pomocy naukowych, 
jakie mogłyby pomóc w identyfikacji chorągwi zgromadzonych 
w Armémuseum, jest baza inskrypcji (napisów) widniejących na 
chorągwiach.

Ryc. 6. Grot z herbem Drużyna. ST 12007 (AM.084470)
Fig. 6. Finial with Drużyna coat of arms. ST 12007 
(AM.084470)
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Na lewym ramieniu krzyża widnieje postać świętego. Na 
górnym ramieniu – wizerunek pięciu aniołów.

W roku następnym, 1702, w bitwie pod Kliszowem w ręce 
Szwedów miało dostać się aż 31 chorągwi. W inwentarzu 
jednak aż 18 chorągwi figuruje z przypuszczeniem (mojligen), 
że zostały zdobyte pod Kliszowem. Oznacza to, że Szwedzi są 
pewni pochodzenia z bitwy kliszowskiej jedynie 13 chorągwi. 
Biorąc pod uwagę cały zespół „kliszowski”: 18 określono jako 
Polsk (kursachsisk) fana, trzy jako Polsk-lituaisk (kursachsisk) 
fana, trzy jako Polsk dragonfana, trzy jako Sachsisk dragon-
fana, oraz cztery jako Polsk (sachsisk) dragonfana. 

Z sześciu chorągwi dragońskich niestety tylko połowa za-
chowała się do naszych czasów względnie dobrze. Możemy 
stwierdzić, że są to chorągwie podobne do siebie – różni 
je jedynie kolor materii. Wszystkie noszą wizerunek herbu 
Rzeczpospolitej – Biały Orzeł z insygniami królewskimi w ła-
pach, na piersi Orła znajduje się herb Wettynów podtrzymy-
wany złotą opaską, całość otoczona jest liśćmi – na awersie. 
Na rewersie, w podobnym otoczeniu z liści, widnieje Pogoń.

Z pozostałych chorągwi zdobytych pod Kliszowem 
dziewięć należy do modelu 1700. Charakteryzują się one 
wizerunkiem na awersie herbu Rzeczpospolitej – na czte-
rech polach naprzemiennie Orzeł i Pogoń, na to nałożony 
jest herb Wettynów; całość jest ukoronowana.

Pozostałe 12 chorągwi należy do modelu 1701 chorą-
gwi piechoty saskiej. Generalna różnica w stosunku do 
modelu 1700 polega na zastąpieniu wizerunku złożonego 
herbu Rzeczpospolitej – Orłem Białym z herbem Wetty-
nów na piersiach. Na rewersie umieszczona jest Pogoń.

Mały, ale ciekawy zestaw chorągwi pochodzi ze star-
cia pod Janiszkami 2 lutego 1703 r. Obejmuje on jedną 
chorągiew określoną jako Polsk dragonfana, oraz dwie 
określone jako Litauisk dragonfana. Polska chorągiew 
dragońska (ST 29:137 [AM.084139]) jest niebieska, wy-
cięta w „jaskółczy ogon”, z wizerunkiem dużego białego 
krzyża55. Pierwsza z litewskich chorągwi dragońskich (ST 

55   Wymiary: szerokość – 110 cm, wysokość – 83 cm, drzewce – 
176 cm. Podobno znak chorągwi pancernej Mikołaja Ogińskiego.

Ryc. 7. Chorągiew polska zdobyta przez 
Szwedów w Kurlandii w 1701 r. ST 28:27 
(AM.084040)
Fig. 7. Polish colours taken by Swedes in Co-
urland in 1701. ST 28:27 (AM.084040)

Tabela 3. Zestawienie wymiarów uszkodzonych chorągwi (cm)
Table 3. List of damaged banners and their dimensions (in cm)

„polskie” „saskie” „polskie” („saskie”)
ST 30: 188 189 193 191 192,1 192,2 194,2 194,3 195,1 195,2

Kolor biały / 
żółty

biały / 
żółty niebieski czerwony niebieski niebieski niebieski niebieski biały / 

żółty
biały / 
żółty

Szerokość 110 75 95 57 170 151 6 2 170 170
Wysokość 100 70 110 102 102 159 104 65 98 100
Drzewce 273 240 248 260 258 233 195 253 310
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29:139,2 [AM.084142]) jest dwukolorowa – czerwono-
-żółta – z dużym krzyżem kawalerski, również dwukolo-
rowy (kolory odwrócone)56. Z drugiej chorągwi litewskiej 
zachowało się tylko drzewce (ST 29:140 [AM.084143]).

Zajęcie Torunia w 1703 r. było związane z pojawie-
niem się w zbiorach szwedzkich ośmiu chorągwi. Z tego 
pięć chorągwi reprezentuje znany nam już model 1701 
chorągwi piechoty saskiej: ST 30:169,1 (AM.084200), 
30:169,2 (AM.084201), 30:169,3 (AM.084202), 30:169,4 
(AM.084203) oraz 30:171,3 (AM.084208). Cztery z nich 
zostały określone jako Polsk (kursachsisk) fana, a tylko 
ostatnia – jako polsk-lituaiska infanterifana.

Tabela 6. Zestawienie wymiarów chorągwi zdobytych 
przez Szwedów w Toruniu w 1703 r. (cm)
Table 6. Banners captured by Swedes in Toruń in 1703, 
listed with their dimensions (in cm) 

ST 30: 169,1 169,2 169,3 169,4 171,3
Kolor żółty brązowy brązowy brązowy zielony

Szerokość 334 330 330 320 340
Wysokość 272 265 280 270 285
Drzewce 354 290 310 290 315,2

O wiele bardziej intersujące są trzy pozostałe chorą-
gwie. Pierwsza z nich, ST 30:178 (AM.084221) – Polsk 
(kursachsisk) fana – ozdobiona jest wizerunkiem czar-
nego orła z ręką uzbrojoną, z nałożonym na piersiach 
czarnego orła herbem Wettynów, oraz napisem: SVB 
HIS ALIS (ryc. 8). Jest to najprawdopodobniej chorągiew 
województwa chełmińskiego, uwidoczniona na rysunku 
sekretarza miasta Torunia J. Baumgartena, przedstawiają-
cym popis województwa pod Kowalewem dnia 10 stycz-
nia 1697 r.57 Druga chorągiew – ST 28:69 (AM.084087), 

56   Wymiary: szerokość – 165 cm, wysokość – 188 cm, drzewce – 255 
cm. Chorągiew zniszczona, zachowane około 2/3 pierwotnego 
kształtu chorągwi.

57   Kuczyński 1993: 187–188 – określona jako Labarum novum 
Districtus Culmensis.

określona jako Polsk ryttarfana – to zapewne jedna 
z chorągwi „milicji” Torunia. Chorągiew jest częściowo 
zniszczona, z wizerunkiem herbu Torunia oraz nieczytel-
nym napisem. W Arememuseum znajduje się wizerunek 
bardzo podobnej chorągwi – ST 28:68 (AM.084086), 
również z herbem Torunia, nad którym umieszczono wi-
zerunek białego orła z herbem Wettynów na piersi oraz 
napisem tylko częściowo zachowanym: ENDIT ETARCET. 
Ta chorągiew, według Szwedów, zdobyta prawdopodob-
nie 3 października 1703 r., określona jest także jako Polsk 
ryttarfana. Trzecia z chorągwi – ST 13010 (AM.084481) 
– została określona przez Szwedów jako polska lub saska 
fotfolksfana.

Tabela 7. Zestawienie wymiarów chorągwi zdobytych przez 
Szwedów w Toruniu w 1703 r. (cm)
Table 7. Banners captured by Swedes in Toruń in 1703, 
listed with their dimensions (in cm)

30:178 28:68 28:69 13010
Szerokość 211 206 190 181
Wysokość 180 195 190 189
Drzewce 230 326 267 221

W bitwie pod Jakobstadt (dzis. Jēkabpils na Łotwie) 
5 sierpnia 1704 r. Szwedzi zdobyli co najmniej trzy cho-
rągwie58 związane z Polską. Najważniejszy jest obiekt 
określony jako Polsk (litauiskt) standar – ST 30:187 
(AM.084244) (ryc. 9). Jest to sztandar hetmana Michała 
Serwacego Wiśniowieckiego. Przedstawia on herb czte-
ropolowy Rzeczpospolitej z nałożonym herbem Wet-
tynów, całość otoczona jest wicią roślinną. W rogach 
rozmieszczone inicjały FARP – Fridericus Augustus Rex 
Poloniae. Takich szczegółów nie możemy przedstawić 
w odniesieniu do kolejnego zabytku. Jest nim chorą-
giew określona jako Litauiskt ryttarstandar – ST A 20 

58   Według literatury Szwedzi pod Jakobstad zdobyli łącznie 
13 chorągwi piechoty, siedem sztandarów oraz „haftowany 
niebieski aksamit”. Ten ostatni obiekt to sztandar ST 30:187.

Tabela 4. Zestawienie wymiarów chorągwi modelu 1700 (cm)
Table 4. List of banner dimensions for the 1700 model (in cm)

ST 30: 166,5 166,6 166,7 167,1 167,2 168,1 168,2 168,3 168,4
Szerokość 332 330 330 327 340 310 265 320 338
Wysokość 272 265 280 273 273 260 295 250 281
Drzewce 346 320 290 340 323 250 306 345 325

Tabela 5. Zestawienie wymiarów chorągwi modelu 1701 (cm)
Table 5. List of banner dimensions for the 1701 model (in cm)

ST 30: 170,1 170,2 171,1 171,2 171,4 172 173,1 173,2 173,3 175,1 175,2 175,3
Kolor niebieski niebieski zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony zielony

Szerokość 323 320 344 200 330 350 338 335 339 275 306 330
Wysokość 275 267 277 220 385 280 267 270 271 315 280 280
Drzewce 333 298 345 260 330 330 355 311 345 353 325 355
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(AM.084276). Tylko bardzo niewyraźnie zachował się 
zarys zdobień (herbu?) na białym (żółtym?) płacie cho-
rągwi. W oparciu o dotychczas dostępne fotografie nie 
jesteśmy w stanie odtworzyć pierwotnego ich wyglą-
du. Kolejny obiekt pochodzący z tej bitwy, to drzewce 
infanterifana – ST 10525 (AM.136622) – zabytek dla 
nas interesujący ze względu na zachowane zdobienia, 
wśród których widnieją m.in. pióra. W zbiorach Ar-
mémuseum znajduje się jeszcze jeden zabytek zwią-
zany ze starciem pod Jakobstadt (opisany błędnie jako 
pochodzący z bitwy pod Jakobsdal). Jest to również tyl-
ko drzewce od infanterifana – ST 10527 (AM.136439). 
Według starego zapisu drzewce pochodzi od rosyjskiej 
chorągwi. Drzewce wykonane jest z drzewa iglastego, 
wydrążone, ze zdobieniami malowanymi kolorami czar-
nym i złotym.

Tabela 8. Zestawienie wymiarów chorągwi zdobytych 
przez Szwedów pod Jakobstadt w 1704 r. (cm)
Table 8. Banners captured by Swedes at Jakobstadt in 
1704, listed with their dimensions (in cm)  

ST 30:187 A 20 ST 10525 ST 10527
Szerokość 59 61
Wysokość 62,5 62
Drzewce 319 297 364 203

W zbiorach sztokholmskich znajduje się również co 
najmniej 13 chorągwi z herbem Wiśniowieckich oraz 
datami 1702 (6 chorągwi) lub 1704 (również 6 chorą-
gwi)59.

59   Grabowski 2000–2001: 22. Co najmniej 13, gdyż dwie następne 
chorągwie zachowały się tylko w bardzo małych fragmentach, co 
uniemożliwia identyfikację.

Tabela 9. Chorągwie Wiśniowieckiego z 1702 r. (cm)
Table 9. Wiśniowiecki’s banners from 1702 (in cm)

ST 22: 195,1 195,2 195,3 195,4 195,5 195,6 195,7
Kolor biały biały biały biały biały biały

Szerokość 176 195 175 75 155
Wysokość 160 160 175 166 162 155 163
Drzewce 330 270 260 236 273 335 335

Tabela 10. Chorągwie Wiśniowieckiego z 1704 r. (cm)
Table 10. Wiśniowiecki’s banners from 1704 (in cm)

ST 22: 196,1 196,2 197,1 197,2 197,3 198*

Kolor biały biały biały biały biały czarny
Szerokość 144 200 200 85 200
Wysokość 186 186 200 185 186
Drzewce 352 318 340 258 317

* Wymiary tej chorągwi nie są znane.

Ostatni większy zbiór chorągwi ma związek z bitwą 
pod Wschową (Fraustadt) dnia 13 lutego 1706 r. Są to 
zapewne chorągwie saskie. Dwie chorągwie zostały 
określone jako Kursachsisk fotfolksfana – ST 14:96 b,1 
(AM.081353) oraz ST 14:96 b,2 (AM.081354). Obie są 
bardzo zniszczone. Istotny jest fakt niezachowania się 
herbów umieszczonych w centralnej części żółtych płatów 
chorągwi. Kolejna chorągiew – ST 14:96c (AM.081355) 
została określona jako Sachsisk fotfolksfan – chociaż na 
podstawie zachowanych fragmentów możemy wyrazić 
przypuszczenie, że była ona analogiczna do dwóch po-
przednich. Następna chorągiew, również występująca 
pod określeniem Sachsisk fotfolksfana, jest bardzo znisz-
czona. I wreszcie kolejny obiekt z tej grupy, to drzewce ST 
14:96 f,1 (AM.081357), pochodzące od Sachsisk fotfolks-

Ryc. 8. Chorągiew województwa chełmiń-
skiego. ST 30:178 (AM.084221)
Fig. 8. Chełmno Province (voivodeship) flag. 
ST 30:178 (AM.084221)
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fana. Kolejna chorągiew, unikatowa w swoim wizerunku 
– ST 28:54 (AM.084072) – określona została jako Polsk-
-sachsisk fana. Przedstawia ukoronowanego białego orła 
z umieszczonym powyżej napisem: Gott mit uns60.

Tabela 11. Zestawienie wymiarów chorągwi zdobytych 
przez Szwedów pod Wschową w 1706 r. (cm)
Table 11. Banners captured by Swedes at Wschowa in 
1706, listed with their dimensions. (in cm)  

14:96b,1 14:96b,2 14:96c 14:96e 14:96f,1 28:54
Szerokość 248 140 258 190 187
Wysokość 202 200 200 205 210
Drzewce 260 200 276 320 280 250

Następne trzy chorągwie, określone jako Polsk (kur-
sachsisk) fana, należą do znanego nam już modelu 
1701 – ST 30:174 (AM.084214), 30:176 (AM.084218) 
oraz 30:177,1 (AM.084219). Czwarty zabytek – ST 
30:177,2 (AM.084220) – to drzewce od chorągwi. Po-
zostałe dwie chorągwie, należące do grupy zdobyczy 
„wschowskich”, to chorągwie charakteryzujące się indy-
widualnymi zdobieniami. Na pierwszej z nich – ST 30:185 
(AM.084242) widnieje wąż owinięty wokół miecza, oraz 
inskrypcja: HIS DUBICUS. Na drugiej chorągwi – ST 
30:186 (AM.084243) – widnieje wizerunek słońca, oraz 
inskrypcja: L OCCASU ORIOR. Obie chorągwie zostały 
rozpoznane przez Szwedów jako Polsk (kursachsisk) fana.

Tabela 12. Zestawienie wymiarów chorągwi zdobytych 
przez Szwedów pod Wschową w 1706 r. (cm)
Table 12. Banners captured by Swedes at Wschowa in 
1706, listed with their dimensions. (in cm)  

ST 30: 174 176 177,1 177,2 185 186
Szerokość 330 360 220 250 260
Wysokość 280 260 220 200 195 210
Drzewce 315 330 340 235 295 250

W „Broni i Barwie” z 1939 r. Zbigniew Bocheński opubli-
kował artykuł o „złotych piórach” na kopiach husarskich61. 
Skupił się zwłaszcza na znaku hetmańskim z Muzeum Na-
rodowego w Krakowie. Asumptem do tego był rachunek 
z 1739 r. kopijnika lwowskiego Jakuba Antoniewicza dla 
ks. Michała Radziwiłła, wojewody trockiego i hetmana 
polnego litewskiego, na wykonanie 300 kopii husarskich 
„malowanych karmazynowo z czarnym z złotemi piórami”. 

W Sztokholmie znajduje się co najmniej 14 drzewców 
ozdobionych malowanymi piórami. Jeden z zachowanych 
drzewców – ST 10520 (AM.084457) – do złudzenia przy-
pomina krakowski znak hetmański (MNK V-77). Niestety, 
zdjęcie opublikowane w internecie nie pozwala wypowie-
dzieć się na temat ewentualnych zdobień drzewca „pió-

60   Wizerunek tej chorągwi został opublikowany w: Grabowski 
2000–2001: tabl. VIII.

61  Bocheński 1939: 71–75.

rami”. Ten „sztokholmski” znak hetmański (?) opisany 
został jako Fanstång. Ӧsteuropeisk fana. Z informacji po-
chodzącej ze starych adnotacji wynika, że zabytek został 
zdobyty w 1704 r. Jednakże z uwagi na wysokość drzewca 
musimy stwierdzić, że mamy raczej tu do czynienia z ko-
pią husarską, a nie znakiem hetmańskim.

Specyficzne pióra znajdują się na innym zabytku 
z Armémuseum, określonym jako Flaggstång – ST 10039 
(AM.136153). Tu mamy do czynienia z inną formą gałki, 
jest ona spłaszczona. Samo drzewce jest zapewne obcięte.

Odmienna również gałka znajduje się na drzewcu zna-
ku hetmańskiego znajdującego się w Armémuseum – ST 
29:160 (AM.084162). Przez Szwedów obiekt ten określa-
ny jest jako „polski buńczuk”. Znak został zdobyty w oko-
licach Poznania 19 września 1704 r. Jego historia została 
opisana już w XIX wieku62.

Tylko jeden (ST 28:73b [AM.084091]) z tych artefak-
tów został zaklasyfikowany jako „polska chorągiew”, 
z bliższym rozpoznaniem fotfolksfana – czyli chorągiew 
piechoty. Miała należeć do Szolc-Wolfowicza i została 
zdobyta 27 sierpnia 1704 r. Niestety, sama chorągiew 
zachowała się w stanie mocno zniszczonym. Natomiast 
wizerunek pióra na drzewcu, jaki możemy oglądać na 
stronie Armémuseum, jest częściowo niewidoczny (prze-
słonięty tkaniną). Jeżeli chodzi o miejsce zdobycia chorą-
gwi, to zarówno data wydarzenia, jak osoba posiadacza 
chorągwi – Szolc-Wolfowicza – wskazuje na Lwów. Rodzi-
na Szolc-Wolfowiczów była zasłużoną rodziną lwowską, 
najbardziej znanym był chyba malarz Józef Szolc-Wolfo-
wicz. Z osobą Szolc-Wolfowicza związane są również dwie 
inne chorągwie znajdujące się w zbiorach Armémuseum: 
ST 28:71 (AM.084089) oraz 28:72. Obie określone są jako 
Polsk fotfolksfana. Można przypuszczać, że druga z nich 
to jedynie znak rodzinny.

Tabela 13. Zestawienie wymiarów chorągwi Szolc-Wolfo-
wicza (cm)
Table 13. List of Szolc-Wolfowicz banners with their dimen-
sions (in cm)

ST 28:71 ST 28:73b
Wysokość drzewca [cm] 260+ 182+

Wysokość płatu chorągwi 340 240
Szerokość płata chorągwi 410 172+

Wymiary podane w tabelach należy traktować jako 
orientacyjne. Większość drzewców pozbawiona jest 
zwieńczeń (grotów) oraz okuć dolnych. Liczby podane ze 
znakiem + dotyczą drzewców uszkodzonych (ułamanych).

Sześć drzewców zostało rozpoznanych jako Fanstång 
för infanterifana. Dwa z nich zostały określone bardziej 
precyzyjnie jako osteuropeisk – ST 27:309b (AM.084007) 
oraz ST 27:312b (AM.084015). Kolejne drzewce (ST 10525 
[AM.136622]) zostało zdobyte pod Jakobstadt w 1704 r. Pozo-
stałe drzewce z tej grupy, to: MV 67 (AM.136982), ST 10532 

62  Jarochowski 1879: 50–82; zob. Korzon 1935: 26.
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„Złote pióra” na 

drzewcach

Waldemar 

Grabowski
Tablica 1. Znak hetmański
Plate 1. Hetman’s sign
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Kopie husarskie

• ST 10520 • ST 10039

Tablica 2. Kopie husarskie: ST 10520 (AM.084457a; AM.084457b); ST 10039 (AM.136153a; AM.136153b)
Table 2. Hussar’s lances

Drzewce chorągwi piechoty

ST 28:73b ST 27:309b ST 27:312b ST 10525

Tablica 3. Drzewce chorągwi piechoty: ST 28:73b (AM.084091-2); ST 27:309b (AM.084997b); ST 27:312b (AM.084015); ST 
10525 (AM.136622-1)
Plate 3. Staves infantry colours
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Drzewce chorągwi piechoty

MV 67 ST 10532 ST 10526

Tablica 4. Drzewce chorągwi piechoty: MV 67 (AM.136982-4); ST 10532 (AM.136364b); ST 10526 (AM.136397a)
Plate 4. Staves infantry colours

„Wschodnioeuropejskie” chorągwie dragonów

ST 26:181 ST 26:157,2

Tablica 5. „Wschodnioeuropejskie” chorągwie dragonów: ST 26:181 (AM.083821); ST 26:157,2 (AM.083789d)
Plate 5. ‘Eastern European’ dragoon guidons
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Drzewce „wschodnioeuropejskich” chorągwi

ST 10509 ST 10519 ST 17:127 pf 2:31

Tablica 6. Drzewce „wschodnioeuropejskich” chorągwi: ST 10509 (AM.084455c); ST 10519 (AM.084456b); ST 17:127 
(AM.081685b); pf 2:31 (AM.091713a)
Plate 6. Staves ‘Eastern European’ colours

(AM.136364) oraz ST 10526 (AM.136397). W opisie pierwsze-
go stwierdzono: Dekoration av drakar och fjädrar i guld och 
svart (Dekoracja ze smokami i piórami złotymi i czarnymi). 
Drugie drzewce (ST 10532) opisano następująco: Stången 
bemålad i rött och grönt med motiv av fjädrar (?) i guld 
(Drzewce malowane czerwono-zielone z motywem złotych 
piór). Opisu dekoracji trzeciego drzewca nie zamieszczono na 
stronie internetowej Armémuseum. Musimy jednak stwier-
dzić, że na zdjęciu drzewca widnieją co najmniej dwa pióra.

Tabela 14. Zestawienie wymiarów drzewców chorągwi 
piechoty (cm)
Table 14. List of infantry banner staff sizes (in cm)

Drzewce ST 
27:309b

ST 
27:312b

ST 
10525 MV 67 ST 

10532
ST 

10526
Wysokość 253 210 364 90+ 232 246

Dwa drzewce zostały oznaczone w inwentarzu mu-
zealnym, jako Fanstång. Ősteuropeisk dragonfana – ST 
26:181 (AM.083821) oraz ST 26:157,2 (AM.083789). 
Z pierwszego zabytku do naszych czasów dotrwało tylko 
drzewce. Na szczęście dysponujemy wcześniejszym wi-
zerunkiem samej chorągwi. Niestety, z jedynego zdjęcia 
zamieszczonego w internecie możemy tylko snuć przy-
puszczenia, co do wstępowania piór na drzewcu. Druga 

chorągiew dragonów szczęśliwie dotrwała do naszych 
czasów. Na niebieskim (obecnie zielonkawym) płacie 
chorągwi widnieje duży biały krzyż kawalerski, a poniżej 
umieszczono sentencję In hoc signo vinces.

Tabela 15. Zestawienie wymiarów drzewców chorągwi 
dragonów – kornetów (cm)
Table 15. List of dragoon-cornet banner staff sizes (in cm)

Drzewce ST 26:157,2 ST 26:181
Wysokość 280 224

Wysokość płata chorągwi 182
Szerokość płata chorągwi 187

Dwa drzewce – zdaniem Szwedów – mają pochodzić 
od „wschodnioeuropejskich chorągwi”. Pierwsze z nich – 
ST 10509 (AM.084455) – zostało zdobyte w 1704 r. Dru-
gie – ST 10519 (AM.084456) – również zostało zdobyte 
w tym samym roku. Jest ono zdecydowanie bardziej zdo-
bione, choć obecności piór możemy się tylko domyślać. 
W opisie obu zapisano: Endast vackert bemålad stång 
är bevarad (Tylko częściowo zachowane piękne malo-
wanie).

Dwa kolejne drzewce obecnie funkcjonują bez bliższe-
go określenia. Są to ST 17:127 (AM.081685) oraz pf 2:31 
(AM.091713). Brak jest w ich przypadku opisu zdobień.
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Ryc. 9. Sztandar hetmana Michała Serwace-
go Wiśniowieckiego. ST 30:187 (AM.084244)
Fig. 9. Standard of hetman Michał Serwacy 
Wiśniowiecki. ST 30:187 (AM.084244)

Ryc. 10. Kornet dragonów. ST 27:292 
(AM.083940)
Fig. 10. Dragoon guidon. ST 27:292 
(AM.083940)

Tabela 16. Zestawienie wymiarów drzewców chorągwi 
„wschodnioeuropejskich” (cm)
Table 16. List of “Eastern European” banner staff sizes (in cm)

Drzewce ST 10509 ST 10519 ST 17:127 pf 2:31 
Wysokość 237 242 325 221
Wysokość  

płata chorągwi 155

Analiza wyobrażeń piór umieszczonych na drzewcach 
prowadzi do stwierdzenia, że praktycznie każdy wizerunek 
pióra jest inny (indywidualny). Jest to zrozumiałe, biorąc 
pod uwagę zarówno różny czas powstania drzewców, jak 
i zapewne różnych wykonawców (kopijników, malarzy, itd.).

Znawca spraw wojskowych – Marek Wagner – przed 
kilku laty zadał pytanie, jak wyglądały chorągwie drago-
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Ryc. 11. Proporzec od kopii husarskiej. ST 27:283 (AM.083940)
Fig. 11. Husarss pennon. ST 27:283 (AM.083940)

Ryc. 12. Chorągiew pancerna Józefa Minisz-
cha. ST 29:85 (AM.084101)
Fig. 12. Colours of Józef Mniszech’s armo-
ured cavalry. ST 29:85 (AM.084101)

nów w czasach króla Jana III Sobieskiego63. Niewątpliwie 
na podstawie zbioru szwedzkiego można pokusić się 
o opisanie takich chorągwi. W Armémuseum znajduje 
się obecnie 56 zabytków określanych Polsk dragonfana. 
Jeszcze więcej (106 zabytków) określane jest jako Osteu-
ropeisk dragonfana. Nie wchodząc obecnie w szczegóły 

63  Wagner 2014: 123.

tego fascynującego zagadnienia, chciałbym zwrócić uwa-
gę na występowanie w zbiorach sztokholmskich obiektu 
łudząco podobnego do kornetu dragonów widniejącego 
na obrazie z 1660 r.64 Ten kornet dragonów nosi numer 
inwentarzowy ST 27:292 (AM.083950) i został rozpoznany 
przez Szwedów jako Osteuropeisk lansfana (ryc. 10). Jest 

64  Wagner 2014: 139.



42 ArchAeologicA Hereditas • 9

Waldemar Grabowski 

to dwubarwna biało-niebieska chorągiew wycięta w „ja-
skółczy ogon”. Na środku znajduje się dwubarwny (niebie-
sko-biały) krzyż kawalerski. Wymiary zabytku przemawiają 
za tym, że jest to bardziej proporzec umieszczony na lancy 
lub kopii, niż kornet oddziału dragonów. Wysokość pła-
ta proporca wynosi 41 cm, a jego długość (szerokość) – 
69 cm. Wysokość drzewca (lancy?) wynosi 303 cm.

Od wielu lat toczy się dyskusja nad tym, jak wyglądały 
proporce przymocowane do kopii husarskich Jako przyczy-
nek do tej dyskusji potraktujmy prezentację zabytku znaj-
dującego się w Armémuseum pod numerem inwentarza 
ST 27:283 (AM.083940 – ryc. 11). Tuż przy drzewcu widzi-
my biało-czerwoną szachownicę, od której odchodzą dwa 
(biały i czerwony) ogony zwężające się. Bardzo podobne 
proporce husarskie widnieją na kilku zabytkach ikonogra-
ficznych. Jednym z nich jest obraz Bitwa pod Chocimiem 
z końca XVII w., autorstwa Andrzeja Stecha i Ferdinanda 
van Kessela, znajdujący się w Lwowskiej Galerii Sztuki. In-
teresujący nas proporzec ma wysokość tylko 30 cm, nato-
miast długość (szerokość) 200 cm. Wysokość drzewca wy-
nosi obecnie 230 cm, choć należy przyjąć, że zostało ono 
skrócone. Nie możemy w chwili obecnej powiedzieć wię-
cej na temat zdobienia drzewca (kopii). Dodajmy też, że 
Szwedzi identyfikują ten zabytek jako Osteuropeisk vimpel.

Natomiast sąsiednia chorągiew ST 27:282 (AM.083939) 
została zidentyfikowana przez pracowników Armémuseum 
jako obiekt występujący w inwentarzu z 1685 r., gdzie został 
zakwalifikowany do grupy polskich Dragoun Estandarer. 
Przy drzewcu znajduje się tutaj rozbudowana, podwójna 
szachownica biało-granatowa (niebieska?) oraz odchodzące 
od niej cztery pasy materii, na przemian białej i granatowej. 
Obiekt jest obecnie mocno zniszczony. Był on o wiele lepiej 
zachowany w trakcie sporządzania wizerunku, najpewniej 
w końcu XVII w. Chorągiew ta wymiary: wysokość materia-

łu 100 cm, długość (szerokość) 135 cm. Drzewce, zapewne 
ułamane, pozbawione grotu, mierzy obecnie 200 cm.

Dalsze badania nad zbiorami Armémuseum niewąt-
pliwie pozwolą opracować typologię polskich kornetów 
dragońskich. Można żywić nadzieję, że będzie możliwe 
ustalenie pochodzenia znacznej liczby chorągwi. W trak-
cie badań należy zwracać uwagę zarówno na wizerunek 
samych chorągwi, jak też należy przywiązywać dużą uwa-
gę do badań drzewców. Sposób ich zdobienia, a także ich 
groty, mogą nam pomóc w dalszych ustaleniach. W kolek-
cji sztokholmskiej znajduje się bowiem kilka grotów z wi-
zerunkiem jednogłowego orła, np.: ST 26:172b, ST 28:13.

Zachowało się również w zbiorach Armémuseum kilka 
grotów ozdobionych wizerunkami herbów rodowych65 – 
ST 29:88 – Vorbek Lettaw66, ST 29:68,2 (AM.084103) – 
Pogoń. Wspomnijmy też o zabytku opatrzonym inicjała-
mi „IM” – ST 28:44 (AM.084060). Został on rozpoznany 
jako grot drzewca chorągwi Józefa Wandalina Mniszcha 
(1670–1747), w początkach XVIII w. generała artylerii 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosty sanockiego. 
W zbiorach Armémuseum znajdujemy osiem bardzo po-
dobnych chorągwi, przypisywanych właśnie oddziałom 
Józefa Mniszcha67.

W dalszych badaniach należałoby się również zająć 
grotami chorągwi już rozpoznanych jako polskie i poszuki-
wać ich w zbiorze chorągwi o  nieustalonej proweniencji. 

65   Wcześniej już zwracałem uwagę na groty drzewców z herbem 
Drużyna.

66   Wizerunek tego grotu został opublikowany w: Grabowski 2000–
2001: tabl. VIII.

67   Są to: ST 28:43 (AM.084056), 28:44,1 (AM.084057), 28:44,2 
(AM.084058), 28:44,3 (AM.084059), 28:44,4 (AM.084060), 28:44,5 
(AM.084061), 28:45 (AM.084062) oraz 29:85 (AM.084101)  (ryc. 12). Ta 
ostatnia ma być znakiem chorągwi pancernej, pozostałe zaś – piechoty.
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Waldemar Grabowski 

Polish flags and banners in the Armémuseum in Stockholm

Summary

The wars between Sweden and Polish-Lithuanian Common-
wealth, from sixteenth and eighteenth century, are source of 
the largest collection of Polish flags and banners in Stockholm. 
The collection of war trophies in the Armémuseum has more 
than 4000 items, 10% of which are Polish historical objects. In 
1685, the inventory had already featured 152 such objects, in-
cluding 13 banners, 25 dragoon cornets, 108 infantry banners, 
and 6 pennants.

After the Great Northern War of the early eighteenth cen-
tury, these numbers increased significantly, largely due to tro-
phies from battles with the Polish-Saxon troops. Currently, 246 
flags and banners are of Polish origin. Moreover, the Armému-

seum holds 62 “Lithuanian” flags, a number of “Ukrainian” flags 
and as many as 193 objects defined as “Eastern European.”

Although many of the first items in the current collection of 
trophies date back to the year 1611,  there are a few objects 
from the sixteenth century. Repeated battles followed in the 
seventeenth century, which greatly enriched the collection in 
Stockholm. Later on, the collection expanded with numerous 
banners and flags gathered in the years 1701–1706. As a result, 
the Armémuseum is the only place where one can see such 
an amount and variety of historical vexillogical objects. Here, 
we can find flags of  kings such as Sigismund III, John Casimir, 
Władysław IV; as well as foot-guard flags from different peri-
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ods. Thus, we can trace changes in imagery used on banners 
through the time.

Imagery used on emblems of individual groups of troops 
(banners, companies, regiments, and units), both of Polish 
and foreign “enlistments” is extensive, although not thor-
oughly explored thus far. A very small percentage of objects 
held in the Armémuseum has been linked to a particular Pol-
ish military unit. Of those few classified, we can mention the 
following banners of  Franciszek Kurcz, artillery general Jo-

seph Mniszch, hetman Krzysztof Radziwiłł and hetman Michał 
Wiśniowiecki.

Apart from the banner imagery, another  interesting topic 
concerns decoration of banners’ spears which were decorated 
both on the shaft and bolthead. The collection includes bolt-
heads with coat of arms (Fellowship, Lettaw), as well as the 
state ones (Eagle, Pahonia?).

Translated by Waldemar Grabowski



 

Karaceny polskie –  
Armamentarium Heroicum Sarmatorum

Jacek Gutowski

ArchAeologicA
Hereditas 9
45–54

Polska literatura dotycząca zbroi łuskowych zwanych 
karacenami jest bardzo uboga. Nie ze względu na licz-
bę istniejących publikacji, bo niewielkich opracowań 
jest dużo, lecz ze względu na ich zawartość. Zasadniczą 
ich częścią jest kilka, praktycznie biorąc identycznych, 
w kółko powtarzanych wersów. Głoszą one, że karacena 
polska „jest najbardziej oryginalnym wytworem polskiej 
kultury sarmackiej”, że „powstała na dawnych dackich, 
sarmackich oraz scytyjskich wzorach, nawiązując jedno-
cześnie również do późnoantycznych form zbroi rzym-
skich; stworzyła niepowtarzalne i niespotykane gdzie 
indziej formy” oraz, że „była uzbrojeniem ochronnym 
starszyzny husarskiej, hetmanów i królów”. Przytoczone 
cytaty pochodzą z jednego ze słowników broni i uzbro-
jenia, autorstwa Włodzimierza Kwaśniewicza. Dokładnie 
to samo znaleźć można u innych autorów; niczego nie 
zmienia użycie słów bliskoznacznych, poszerzenie listy 
inspiracji o wzorce partyjskie i egipskie, czy też dodanie 
paru zdań o epoce Jana III Sobieskiego, za którego pano-
wania przypadać miało apogeum mody na karaceny. Te 
prościutkie tezy, wszechobecne w dwudziestowiecznym 
piśmiennictwie polskim, całkowicie zawojowały świa-
domość społeczną, choć ich związek z rzeczywistością 
historyczną jest bardzo wątły.

Prawdą jest, że zbroje łuskowe używane były przez Da-
ków, Sarmatów, Partów i Egipcjan. Ale nie tylko przez nich. 
Konstruowali je także Chińczycy, Japończycy, Tybetańczy-
cy, Hindusi, Meksykanie, ludy Oceanii, itd. Znane były 
prawdopodobnie we wszystkich kręgach kulturowych. Dla 
ich powszechności decydujące znaczenie miała łatwość 
wykonania. Wytworzyć najprymitywniejsze egzempla-
rze można z płytek kościanych, rogowych lub kawałków 
utwardzonej skóry. Dysponując bardziej zaawansowany-
mi możliwościami technologicznymi sporządzić je można 
z miedzi lub brązu, wykonane mogą być także z blaszek że-
laznych. Wszystkie zbroje łuskowe są do siebie podobne, 
tak jak reprodukowane tu dla przykładu: rzymska lorlica 
squamata (ryc. 1), chińska kiai (ryc. 2), japońska gyorin 
kozanegusoku (ryc. 3) i sadiqi z Radżasthanu (ryc. 4). To 
w końcu na podstawie ich wzajemnych podobieństw 
stworzona została ogólna kategoria zbroi łuskowych.

Analogie pomiędzy różnymi grupami zbroi łuskowych 
niekiedy bywają zdumiewające, jak chociażby w przypad-
ku zbroi scytyjskich, meksykańskich i niektórych gyorin 
kozanegusoku. To jednak za mało, by twierdzić, że jedne 
z nich małyby być pierwowzorami dla drugich. Wyma-
gałoby to dowodu, który w tym konkretnym przypadku 
przeprowadzić można chyba tylko w stylu „dowodów” 
Ericha von Dänikena. Karkołomne byłyby też zapewne 

Ryc. 1. Lorica squamata (217 p.n.e.?). Royal On-
tario Museum, Toronto. https://pl.pinterest.com/
pin/564638872008027474/  (dostęp 3.10.2016 r.)
Fig. 1. Lorica squamata (217 BC ?). Royal Ontario Museum, 
Toronto. https://pl.pinterest.com/pin/564638872008027474/ 
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Ryc. 2. Kiai (XVIII-XIX w.). Katalog Czerny’s nr 43, 16-17/11/2013, lot 1364
Fig. 2. Kiai (18–19 c.). Czerny’s catalogue no 43, 16-17/11/2013, lot 1364

Ryc. 3. Gyorin  kozane gusoku (XIX w.). Museum w Okajama, Japonia. https://
pl.pinterest.com/pin/564638872008027474/ (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 3. Gyorin kozane gusoku (19 c.). Museum in Okayama, Japan. https://
pl.pinterest.com/pin/564638872008027474/ 
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Ryc. 4. Sadiqi z Radżasthanu (XVIII–XIX w.). 
Royal Armoury Leeds. https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Coat_of_Pangolin_scales.
JPG (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 4. Sadiqi from Rajastan (18–19 c.). Roy-
al Armoury Leeds. https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Coat_of_Pangolin_scales.JPG

wywody, mające wyjaśnić, w jaki sposób łuskowe zbro-
je scytyjskie sprzed 2500 lat oraz jeszcze od nich starsze 
zbroje egipskie mogły być inspiracjami dla karacen pol-
skich. Tyle, że żaden z autorów piszących zgodnym chó-
rem o mających być natchnieniem dla polskich karacen 
wzorcach dackich, sarmackich, scytyjskich, partyjskich 
i egipskich, o żadne wyjaśnienia się nie pokusił. Wyja-
śnienia takie byłyby konieczne nawet wtedy, gdyby nie 
istniały wzory inne niż tak niezwykle odległe w czasie 
i przestrzeni, przywołanie bowiem wzorów bliskich nie 
stanowi jakiegoś szczególnego problemu.

Nie wydaje się, by wzorami mogły być znacznie bliż-
sze epoce Sobieskiego średniowieczne łuskowe zbroje 
europejskie. Te prymitywne zbroje, których chyba naj-
lepsze przedstawienie znajduje się na płycie nagrobnej 
Guido Pallavicino z opactwa św. Bernarda w Fontevivo 
(ryc. 5, 5a) używane były tylko dopóty, dopóki rozwój 
płatnerstwa europejskiego nie umożliwił wykonywania 
zbroi płytowych, bez porównania lepiej chroniących 
ciało rycerza. Do początków XIV w. dotrwały już tylko 
ich formy rudymentarne, takie jak w zbrojach z nagrob-
ków zmarłego w roku 1421 Kunza Haberkorna (ryc. 6) 
oraz zmarłego w 1407 r. Johana von Wertheim (ryc. 7). 
W kolejnych stuleciach średniowieczne zbroje łuskowe 
poszły w zapomnienie i bardzo trudno byłoby znaleźć 
jakieś iunctim pomiędzy nimi a polskimi karacenami 

z XVII i XVIII w. Nie wiadomo też, po co go szukać, skoro 
w epoce Sobieskiego wzory dla karacen dostępne były 
dosłownie na wyciągnięcie ręki. Znaleźć można je było 
w kościołach, prywatnych księgozbiorach, a nawet we 
własnej sakiewce. Obecne były tam w postaci przedsta-
wień rynsztunków bohaterskich, w jakie, zgodnie z nowo-
żytnymi, powszechnymi dla całej Europy wyobrażeniami, 
przyobleczeni powinni być zarówno herosi niebiescy, jak 
i ziemscy – archanioł Michał i św. Jerzy, królowie, książęta 
i wodzowie wojsk. Można je było zobaczyć na niezliczo-
nych obrazach, rzeźbach, grafikach, medalach, mone-
tach, itp. Kanon dla tych rynsztunków ukształtował się 
na początku Renesansu i praktycznie biorąc bez zmian 
funkcjonował do końca XVIII w., a sporadycznie nawet 
jeszcze później. Formalnie opierał się na motywach zbroi 
rzymskich, w tym lorlica squamata, ale wykorzystywał je 
w sposób bardzo swobodny, dodając do nich rozmaite 
twory artystycznych fantazji. Liczba i rodzaj elementów 
dekoracyjnych zależały od aktualnej mody i upodobań 
projektantów, ale prawie zawsze musiały się wśród nich 
znaleźć stylizowane głowy lwa nemejskiego. Karaceny 
polskie oraz ich malarskie i rzeźbiarskie przedstawienia 
są typowymi realizacjami tego kanonu. To, w co Andreas 
Stech i Ferdinand van Kassel ubrali Sobieskiego na na-
malowanym po 1673 r. obrazie przedstawiającym bitwę 
pod Chocimiem (ryc. 8), czy też karacena „po Uniechow-
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Ryc. 5. Nagrobek Guido Pallavicino (+1301) z opactwa św. Ber-
narda w Fontevivo. http://www.cogitoergoadsum.it/wordpress/fon-
tevivo.html (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 5. Tombstone of Guido Pallavicino (+1301). Abbey of St 
Bernard at Fontevivo. http://www.cogitoergoadsum.it/wordpress/
fontevivo.html

Ryc. 5a. Rysunek zbroi z nagrobka  
Guido Pallavicino. https://pl.pinterest.com/
pin/404620347747108879/ (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 5a. Drawing of the armour from the tomb-
stone of Guido Pallavicino. https://pl.pinterest.com/
pin/404620347747108879/

skich” ze zbiorów wawelskich (ryc. 9), niczym istotnym 
nie różni się od heroicznych rynsztunków alla romana 
z pochodzących z 1554 r. rysunków Filippo Orsoniego 
(ryc. 10–11), ani od tego, w czym, zgodnie z zachowaną 
dokumentacją rysunkową, książę pruski August Wilhelm 
wystąpił podczas carousselu zorganizowanego w Berlinie 
w 1750 r. (ryc. 12).

Przy projektowaniu karacen polskich można było opie-
rać się na różnorakich, trudnych do zliczenia wcześniej-
szych kompozycjach rynsztunków alla romana, można 
też było puścić wodzę fantazji, ewentualnie wesprzeć 
ją gotowymi konceptami z wzorników artystycznych, 

takich jak wielokrotnie wznawiany Ein fremdes und 
wunderbars Kunstbüchlein allen Malern, Bildschnitzern, 
Goldschmieden, Steinmetzen, Schreinern, Plattnern, Waf-
fen- und Messerschmieden hochnützlich zu gebrauchen 
Heinricha Vogtherra starszego z 1538 r., z opublikowany-
mi tam dziesiątkami pomysłów na kirysy, naramienniki 
i hełmy do rynsztunków bohaterskich. Wyjątkowo rzadko 
i w sposób bardzo nieśmiały korzystano jednak w Polsce 
z istniejącego szerokiego wachlarza możliwości. To, co 
realizowano w epoce Sobieskiego było przede wszyst-
kim odbiciem obowiązujących ówcześnie trendów i mód 
zachodnioeuropejskich, a najczęściej powtórzeniem 
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Ryc. 6. Nagrobek Kunza Haberkorna von Zel-
lingen (+1421) z Bayerisches Nationalmuseum. 
http://www.bildindex.de/bilder/mi02308g13a.jpg 
(dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 6. Tombstone of Kunz Haberkorn von 
Zellingen (+1421) in the Bayerisches National-
museum. http://www.bildindex.de/bilder/mi-
02308g13a.jpg

Ryc. 7. Nagrobek Johanna I von Wertheim 
(+1407) z kościoła w Wertheim. http://www.
bildindex.de/bilder/mi09071c18a.jpg (dostęp 
11.11.2017 r.)
Fig. 7. Tombstone of Johann I von Wertheim 
(+1407) in the church at Wertheim. http://www.
bildindex.de/bilder/mi09071c18a.jpg

Ryc. 8. Andreas Stech i Ferdinand van 
Kassel (1674–1679), Jan III Sobieski pod Cho-
cimiem, fragment. Lwowska Galeria Obrazów. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/c/cd/Stech_Kessel_Bitwa_pod_Choci-
miem.jpg (dostęp 11.11.2017 r.).
Fig. 8. Jan III Sobieski at Chocim, detail of 
a painting by Andreas Stech and Ferdinand 
van Kassel (1674–1679). Lviv National Art Gal-
lery. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/cd/Stech_Kessel_Bitwa_pod_Cho-
cimiem.jpg
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Ryc. 9. Karacena „po Uniechowskich” (XVII/XVIII w.). Zamek Królewski na 
Wawelu. Archiwum Fundacji Res Publica Multiethnica
Fig. 9. Karacena body armour, “former property of the Uniechowski fa-
mily” (17/18 c.). Wawel Royal Castle in Cracow, Poland. Archive of the Res 
Publica Multiethnica Foundation

Ryc. 10–11. Rysunki Filippo Orsoniego, Mantua, ok. 1554. Victoria & Albert Mu-
seum [Design book of Filippo Orsoni of Mantua]. http://collections.vam.ac.uk/item/
O1025806/book-filippo-orso/; http://36.media.tumblr.com/5c427ebe6701cf503fd-
b2145e0913d55/tumblr_ml4fzzCaXL1rppc0go1_1280.jpg (dostęp 11.11.2017 r.)
Figs 10–11. Design book of Filippo Orsoni, Mantua, ca 1554. Victoria & Albert 
Museum. http://collections.vam.ac.uk/item/O1025806/book-filippo-orso/; http://36.
media.tumblr.com/5c427ebe6701cf503fdb2145e0913d55/tumblr_ml4fzzCaXL1rp-
pc0go1_1280.jpg

Ryc. 12. Książę pruski August Wilhelm 
podczas carousselu w Berlinie w roku 
1750. Nationalmuseum, Stockholm. Jour-
nal of the Royal Armoury 1993: 97
Fig. 12. Prince Augustus William of 
Prussia at a carousel in Berlin, 1750. Na-
tionalmuseum, Stockholm. Journal of the 
Royal Armoury 1993: 97
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Ryc. 13. Henri Gascar (1660), Portret Jakuba księcia Yorku, 
National Maritime Museum. http://www.andreazuvich.com/cur-
rent-events/samuel-pepys-plague-fire-revolution-exhibition-at-
the-national-maritime-museum/ (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 13. Henri Gascar (1660), Portrait of James, Duke of York. 
National Maritime Museum. http://www.andreazuvich.com/cur-
rent-events/samuel-pepys-plague-fire-revolution-exhibition-at-
the-national-maritime-museum/

Ryc. 14. Jan Tretko(?) (kon. XVII w.) Por-
tret Jana III Sobieskiego. Muzeum Narodowe 
w Warszawie. http://www.konkursmoda.wi-
lanow-palac.pl/index.php?header_id=3&me-
nu_id=124&lang=PL (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 14. Jan Tretko(?) (end 17th c.), Por-
trait of Jan III Sobieski. National Museum in 
Warsaw. http://www.konkursmoda.wilanow-
-palac.pl/index.php?header_id=3&menu_
id=124&lang=PL

tego, co powstawało we Francji Ludwika XIV. Fakt, iż na 
dworze politycznie związanego z Francją Jana III i jego 
francuskiej żony naśladowano wzory francuskie, trudno 
uznać za coś niezwykłego. Zresztą, wzory te modne były 
również w Anglii, Niderlandach, Danii, Szwecji, itd. Po-
dobnie też, jak dla innych władców europejskich, tak i dla 
Jana III Sobieskiego pracowało wielu Francuzów, a mala-
rze znad Wisły, tacy jak Jerzy Eleuter Siemiginowski, Jan 
Tretko (Tricjus) (ryc. 13), czy Daniel Schultz, swojego rze-
miosła uczyli się w Paryżu. Nic więc w tym dziwnego, że 
na obrazach, powstałych w Polsce, powtarzają się ukła-
dy kompozycyjne i detale strojów bohaterskich, znane 
z malarstwa akademików francuskich takich jak Philippe 
de Champaigne, Henri Gascar (ryc. 14), Nicolas Mignard 
(ryc. 15), Jean Edelinck (ryc. 16), Michelangelo, czy Pierre 
Mignard (ryc. 18).

Zgodne z aktualną modą europejską były nie tylko ofi-
cjalne wizerunki Sobieskiego, ale również i innych oso-
bistości polskich. Czasami, jak w przypadku portretów 

Stanisława Jana Jabłonowskiego czy Mikołaja Hieronima 
Sieniawskiego, były niezłymi jakościowo mutacjami dzieł 
powstałych na zamówienie królewskie, a czasami naiw-
nymi ich naśladownictwami. Zachowało się też sporo me-
chanicznie skompilowanych hybryd, łączących fragmenty 
różnych „cywilnych” portretów z fragmentami popular-
nych heroicznych wizerunków Sobieskiego, czego przy-
kładem mogą być obrazy z tzw. Genealogii Kodeńskiej, 
przedstawiające Benedykta Pawła, Tomasza Kazimierza 
i Kazimierza Władysława Sapiehów.

Wszystkie przedstawienia osobistości polskich, przy-
odzianych w bohaterskie rynsztunki łuskowe, całkowicie 
mieszczą się w tradycji europejskiej. Należą do jej głów-
nego nurtu i doszukiwanie się w zwyczaju przyodziewa-
nia polskich herosów w zbroje karacenowe czegoś, co 
miałoby nas wyróżniać na tle innych narodów zachod-
nioeuropejskich, jest – najdelikatniej mówiąc – grubym 
nieporozumieniem. Wbrew przekonaniu niesłychanie 
rozpowszechnionemu, a nigdy nie wspartemu na jakich-
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Ryc. 15. Nicolas Mignard (1658), Portret Molière’a, 
zbiory Comédie Français. https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Moli%C3%A8re_-Nicolas_Mignard_%281658%29.
jpg (dostęp 11.11.2017 r.)
Fig. 15. Nicolas Mignard (1658), Portrait of Molière, 
collections of the Comédie-Française. https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Moli%C3%A8re_-Nicolas_Mi-
gnard_%281658%29.jpg

Ryc. 16. Jean Edelinck (przed 1680), Portret Jana An-
drzeja Morsztyna, Muzeum Narodowe w Poznaniu. https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Museum_in_Po-
znan_-_ Jan_Andrzej_Morsztyn.JPG (dostęp 11.11.2017 r.).
Fig. 16. Jean Edelinck (before 1680), Portrait of Jan 
Andrzej Morsztyn, National Muzeum in Poznań. https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Museum_in_
Poznan_-_ Jan_Andrzej_Morsztyn.JPG

Ryc. 17. Michelangelo Palloni (IV ćw. XVII w.), Portret Jana III, 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. http://www.wilanow-
-palac.pl/michelangelo_palloni_1642_1711_13.html (dostęp 
11.11.2017 r.).
Fig. 17. Michelangelo Palloni (the last quarter of 17th c.), Por-
trait of Jan III, Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów. http://
www.wilanow-palac.pl/michelangelo_palloni_1642_1711_13.html
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Ryc. 18. Pierre Mignard (1673), Ludwik IV pod Maestricht, Pałac 
wersalski. http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article183 
(dostęp 11.11.2017 r.).
Fig. 18. Pierre Mignard (1673), Louis XIV at Maastricht, Chateau 
de Versaillles. http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?artic-
le183

Ryc. 19. Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski 
(po 1686), Jan III Sobieski pod Wiedniem, Muzeum Naro-
dowe w Warszawie. http://www.pinakoteka.zascianek.pl/
Siemiginowski/Images/Sobieski_pod_Wiedniem.jpg
Fig. 19. Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski 
(after 1686), King Jan III Sobieski of Poland at Vienna, 
National Museum in Warsaw. http://www.pinakoteka.
zascianek.pl/Siemiginowski/Images/Sobieski_pod_Wied-
niem.jpg

kolwiek poważniejszych studiach, karaceny polskie nie 
są „najbardziej oryginalnym wytworem polskiej kultury 
sarmackiej”, nie są żadną niezwykłą i oryginalną syntezą 
„dawnych dackich, sarmackich oraz scytyjskich wzorów”, 
ich formy nie są niczym „niepowtarzalnym i niespotyka-
nym gdzie indziej”. Karaceny bynajmniej nie świadczą 
o wyjątkowości kultury polskiej, lecz dokładnie o czymś 

przeciwnym – o jej homogeniczności z kulturą zachod-
nioeuropejską. Jeśli dostrzec można jakieś różnice bo-
haterskiego enturage’u herosów zachodnioeuropejskich 
i sarmackich, to chyba tylko tę, że dla jednych „obowiąz-
kowe” były trefione loki i delikatne francuskie wąsiki 
(ryc. 15, 18), a dla drugich łby podgolone i sumiaste wą-
siska (ryc. 17, 19).
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Jacek Gutowski

The Polish scale armours –  
Armamentarium Heroicum Sarmatorum

Summary

Contrary to a belief extremely widespread in Poland, even if 
never supported by any more serious research, the Polish ka-
racena body armour was neither the original nor the unique 
product of the Polish Sarmatist culture. The practice of don-
ning the karacena armour by the Polish heroes of old, be it 
for ceremonial purposes or for hagiographic portraiture, is fully 
within the European tradition. The canon of the military scale 
armour, reserved for the heroes and victors of Europe, comes 
into being during the early Renaissance and continues in func-

tion, virtually without change, until the late eighteenth cen-
tury. The Polish karacena suits of armour, and their painted and 
sculpted depictions, would be the typical fruits of this canon. 
Their use by no means confirms the idiosyncratic nature of the 
Polish culture, rather, just the reverse – its homogeneity with 
the Western European culture.

Translated by Jacek Gutowski



 

Fotografia wojenna jako dziedzictwo militarne:  
wizualne świadectwo Powstania Warszawskiego 

Eugeniusza Hanemana

Weronika Kobylińska-Bunsch

ArchAeologicA
Hereditas 9
55–61

Dziedzictwo militarne to kategoria niezwykle szeroka, 
wymykająca się prostym i jednoznacznym definicjom. 
Zjawiska tego nie należy bowiem ograniczać do śladów 
zapisanych w pamięci krajobrazu, reliktów zachowanych 
na polach bitewnych, takich jak mogiły poległych żołnie-
rzy czy fortyfikacje wojskowe. W jego ramach znajduje 
się także, często pomijany czy marginalizowany, hete-
rogeniczny zbiór artystycznych świadectw konfliktów 
zbrojnych, do którego przynależą między innymi rzeźby 
(zwłaszcza – choć nie tylko – pomniki) i obrazy.

Celem niniejszego artykułu jest krótkie zarysowanie 
problematyki związanej z bardzo specyficznym obszarem 
dziedzictwa militarnego, przynależącym jednocześnie do 
świata sztuki, choć najczęściej w świadomości społecz-
nej traktowanym w kategoriach dokumentu i świadec-
twa przeszłości. Przedmiotem studium jest mianowicie 
fotografia wojenna, której analiza zostanie przeprowa-
dzona na przykładzie twórczości Eugeniusza Hanemana 
(1917–2014), doskonale skupiającej w moim przekonaniu 
najistotniejsze zagadnienia związane z tym polem badaw-
czym.

Ranga i brzemię dziedzictwa

Na zorganizowanej w roku 2007 z okazji 60-lecia Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików wystawie Polska fo-
tografia XX wieku w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki 
zaprezentowano ponad 300 zdjęć, będących przekrojo-
wą prezentacją największych dokonań twórczych czoło-
wych polskich artystów. Ranga tej ekspozycji ostatecznie 
przypieczętowała fakt, że Eugeniusz Haneman przeszedł 
do historii jako tańczący wśród kul legendarny fotograf 
walczącej Warszawy. Dzięki towarzyszącej wystawie pu-
blikacji (wydanej również w języku angielskim w celach 
promocji w zagranicznych instytucjach kultury) to wła-
śnie zdjęcie zatytułowane Powstaniec (ryc. 1) weszło do 
kanonu historii sztuki, mimo, że dorobek Hanemana jest 
bardzo zróżnicowany. Ponadto, w albumie tym, jego pra-
ca (podobnie jak innych działających w trakcie Powstania 
Warszawskiego fotografów – Sylwestra „Krisa” Brauna 
i Eugeniusza Lokajskiego) została wyróżniona i zarazem 
wykluczona z pola realizacji artystycznych. Reprodukowa-

ne na czarnych kartkach zdjęcia nabierają odmiennego 
statusu, czytelnik interpretuje je jako materiał nieprzy-
stający do pozostałych, mających rangę pełnoprawnych 
dzieł sztuki. Z kolei w poprzedzających materiał wizualny 
tekstach teoretycznych poświęconych historii polskiej 
fotografii, akcent położono na spuściznę piktorializmu1, 
a Hanemanowi i jego kolegom nie poświęcono ani słowa 
komentarza, jako fotografom dokumentalnym. 

Tak wąska i jednocześnie krzywdząca klasyfikacja po-
woduje, że zapominamy jak bogata była twórczość Eu-
geniusza Hanemana, obejmująca przecież kilka epok2. 
Fotograf ten świadomie zaczął wykonywać zdjęcia już 
w 1931 r. i – wbrew pozorom – wraz z innymi artystami-
-fotografikami był również silnie zakorzeniony w tradycji 
piktorialnej3, do której wielokrotnie się odwoływał, este-
tyzując rzeczywistość nawet w pracach z lat 50. XX wie-
ku4. Był także uczniem jednego z najbardziej cenionych 
polskich fotografików dwudziestolecia międzywojenne-
go – Mariana Dederki. W latach 30. i 40. XX wieku pra-
cował jako portrecista w znanych, profesjonalnych zakła-
dach: „Portret przy kawie” przy ulicy Foksal oraz u „Van 
Dycka” w Alejach Jerozolimskich. Po wojnie pracował 
jako operator filmowy i poświęcił się karierze wykładow-
cy w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi.

Ceniony pedagog, człowiek związany z filmem, por-
trecista, a także autor lirycznych pejzaży i abstrakcji5 
(ryc. 2) – oto skrótowe przedstawienie zarysu sylwetki 
twórczej Eugeniusza Hanemana6. Dlaczego zatem, jak 
wykazuje analiza dotychczasowego stanu badań, tym 
różnorakim dziedzinom jego działalności nie poświęcono 
należytej uwagi, skupiając się przede wszystkim na zdję-
ciach z 1944 r.? Proces ten jest prawdopodobnie spowo-
dowany niezwykłym ciężarem gatunkowym, jakim obar-
czone są fotografie z Powstania Warszawskiego. Z jednej 
strony uzyskują one szczególne znaczenie dzięki bogatej 

1  Plater-Zyberk i Sobota 2007: 5–15.
2   Katalog retrospektywnej wystawy Hanemana w 2008 roku rozpo-

czyna się właśnie zdjęciami wojennymi, por.: Nowakowska 2008.
3   Przez Jana Bułhaka został zaliczony do grupy 27 kluczowych dla 

fotografii ojczystej autorów, por.: Bułhak 1939: 32.
4  Art & Business 2008: 18.
5  Por. opis różnorodnej twórczości Hanemana: Bojanowski  1993.
6  Szczegółowy biogram Jędrachowicz 1997: 5–15. 
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Ryc. 1. Eugeniusz Haneman, Powstaniec, 1944, fotografia – odbitka żelatynowo-srebrowa. Muzeum Historii Fotografii w Krako-
wie (za: Ziębińska-Lewandowska 2014: 28)
Fig. 1. Eugeniusz Haneman, Insurgent [Powstaniec], 1944, gelatin silver print (photograph). Museum of History of Photogra-
phy in Cracow (after: Ziębińska-Lewandowska 2014: 28)

Ryc. 2. Eugeniusz Haneman, Żaki, ok. 1965, fotografia – od-
bitka żelatynowo-srebrowa (za: Retrospektywna wystawa 1965)
Fig. 2. Eugeniusz Haneman, Fishing nets, ca 1965, gelatin 
silver print (photograph) (after: Retrospektywna wystawa 1965)

warstwie informacyjnej. Haneman zadokumentował sy-
tuację powstania w Śródmieściu i na Powiślu, zarejestro-
wał na kliszach płonący gmach PAST-y przy ul. Zielnej, 
powstańczy patrol u zbiegu ulic Widok i Brackiej oraz 
uroczysty pogrzeb przy ul. Kopernika. Odwiedził też po-
wstańców na stanowisku rkm-u, urządzonym na balkonie 
jednego z domów w Alejach Jerozolimskich. Towarzyszył 
im także w zdobytym przez nich 23 sierpnia kościele św. 
Krzyża. Fotograf ukazywał zatem konkretne miejsca walk, 
uczestników powstania (ryc. 3), przebieg i okoliczności 
poszczególnych wydarzeń. Z perspektywy historyków 
wojskowości tego typu fotografie są niezwykle cennym 
materiałem źródłowym, choćby do studiów uzbrojenia 
i umundurowania jednostek. Przede wszystkim jednak, 
fotografie te – będąc świadectwem walki, która w opinii 
Polaków miała wstrząsnąć sumieniem świata – posiadają 
rangę dziedzictwa narodowego.

Niewinne oko nie istnieje

Joanna Lang, kierownik działu fotografii i ikonografii Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, pisała, że: „Haneman 
był fotoreporterem z powołania. Robił zdjęcia, które te-
raz są dowodem”.7 Podkreślała zatem, że siła tego ma-
teriału wizualnego leży w jego statusie wiarygodnego 

7   Uwiecznił dramat Powstania Warszawskiego. W środę pożegna-
nie Eugeniusza Hanemana Internet: https://www.rdc.pl/infor-
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świadectwa. Narracja zapisana na światłoczułej błonie 
stanowi tu potwierdzenie ważkiej przeszłości, jest spo-
sobem uobecniania historii. Zawarta w Świetle obrazu 
myśl francuskiego teoretyka Rolanda Barthesa – choć 
wielokrotnie przywoływana, dekonstruowana i odczy-
tywana na nowo8 – pozostaje wciąż aktualna: fotografia 
naznaczona jest deklaracją: „tak-było”9. Czarowi tego 
stwierdzenia ulegamy nieustannie, nawet w XXI wieku, 
mimo że ponowoczesna myśl teoretyczna wielokrotnie 
już próbowała zachwiać naszą wiarą w istnienie transpa-
rentnej, obiektywnej narracji historycznej. By zweryfiko-
wać – w jednostkowym kontekście twórczości Eugeniusza 
Hanemana – tak silnie wrośnięte w teorię obrazu foto-

macje/uwiecznil-dramat-powstania-warszawskiego-w-srode-
pozegnanie-eugeniusza-hanemana/ (wgląd 10.02.2016)

8  Pijarski 2011.
9  Barthes 2008: 138–144.

graficznego stanowisko, warto prześledzić okoliczności 
powstania jego fotografii.

Analiza źródeł i wypowiedzi artysty wskazuje, że sam 
Haneman dementował towarzyszący jego twórczości mit 
o powołaniu. Skromnie przyznawał, że powstańczym fo-
tografem został przypadkowo. Wybuch Powstania zastał 
go u zaprzyjaźnionego dentysty. Nie przynależał wówczas 
do żadnej organizacji, został odcięty od swego mieszka-
nia. Gdy odważył się wyjść na ulicę, spotkał Kazimierza 
Greigera, który prowadził duży sklep fotograficzny przy 
Nowym Świecie. Pożyczył on Hanemanowi aparat i klucze 
do magazynu z potrzebnymi materiałami oraz poradził 
mu skontaktować się z Delegaturą Rządu, mówiąc, że 
są potrzebni ludzie, którzy będą rejestrować Powstanie. 
W taki właśnie sposób Haneman został fotografem Dele-
gatury Rządu na Kraj i oficjalnym dokumentalistą Powsta-
nia Warszawskiego. O swej roli w obliczu trudnych dla 
stolicy wydarzeń opowiadał w jednym z wywiadów: „Nie 

Ryc. 3. Eugeniusz Haneman, Stanowisko 
ogniowe przy ul. Królewskiej, naprzeciw Ogro-
du Saskiego, ok. 17 sierpnia 1944, fotografia, 
odbitka żelatynowo-srebrowa. Muzeum Po-
wstania Warszawskiego (za: Haneman 2013: 
38)
Fig. 3. Eugeniusz Haneman, Firing position 
at Królewska street, circa 17th August 1944, 
gelatin silver print (photograph). The Warsaw 
Uprising Museum in Warsaw (after: Haneman 
2013: 38)
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byłem żołnierzem. Nigdy nie miałem militarnych ciągot. 
Nie umiałem strzelać, ale czułem, że do czegoś mogę się 
przydać. Zamiast karabinu miałem aparat”10.

Kluczowe w kontekście dokumentu pytanie – czy oko 
kamery mogło pozostać niewinne? – pozostaje w dal-
szym ciągu aktualne. Na ile jest możliwe by fotografie 
Hanemana bezstronnie ukazywały Powstanie? Andrzej 
Różycki, znany artysta i kurator wystaw fotograficznych, 
zauważył, że zdjęcia Hanemana są pogodne, a niekiedy 
wręcz przypominają realizacje upozowane w atelier11. 
Haneman wyjaśnił to zjawisko w sposób następujący: 
„To efekt zalecenia Delegatury Rządu, której zależało na 
pozytywnym obrazie powstania. Chodziło o to, żeby po-
kazywać powstańcze akcje i ulice Warszawy cywilom, któ-
rzy koczowali w piwnicach. [...] Trzeba było im pokazać, 
że nie jest tak źle, a walczący nie upadają na duchu. Co 
kilka dni zanosiłem zdjęcia do Delegatury, a oni umiesz-
czali je w gazetach, które rozwieszano w bramach i na 
ścianach”12.

Haneman intencjonalnie odrzucał zatem tematy, które 
nie miały romantycznego potencjału podnoszenia naro-
dowego ducha. W jednym ze wspomnień przyznaje, że 
był na przykład świadkiem wychodzenia żołnierzy z na-
szywkami „Parasola” z kanałów na rogu Nowego Światu 
i Chmielnej. Obserwował ludzi wyczerpanych, o ubru-
dzonych szlamem ubraniach i zgorzkniałych sercach. Nie 
zarejestrował jednak tej znaczącej z perspektywy czasu 
sytuacji, programowo nie chcąc demitologizować boha-
terów13. Fotografowanie konających również nie było 
zgodne ze standardami moralnymi Hanemana. Po latach, 
kiedy było już jasne, jak wielką historyczną rolę spełniły 
zdjęcia Powstania, artysta żałował swego umiarkowania 
w naciskaniu spustu migawki. O swoich zdjęciach i po-
stawie sprzecznej z postępowaniem klasycznego fotore-
portera (którego celem jest przecież zadokumentowanie 
każdego, potencjalnie interesującego wydarzenia) wy-
powiadał się bardzo samokrytycznie: „Nie miałem sił na 
wiele rzeczy patrzeć, więc ich nie fotografowałem. Teraz 
myślę, że to była głupota. Do dzisiaj sobie pluję w bro-
dę. A wtedy uważałem, że utrwalenie człowieka w takim 
stanie, prawie agonalnym, uwłacza jego godności”14. Nie 
mógł odżałować swej powściągliwości, która doprowadzi-
ła go do autocenzury.

10   Magdalena Rigamonti, Zmarł Eugeniusz Haneman, legendarny fo-
tograf Powstania Warszawskiego. Wywiad z Eugeniuszem Hane-
manem. „Newsweek Polska”. Internet: http://polska.newsweek.
pl/zmarl-eugeniusz-haneman--legendarny-fotograf-powstania-
warszawskiego,107264,1,1.html (wgląd: 10.02.2016)

11  Gronczewska 2012: 11.
12  Haneman 2013: 35.
13   Swoje stanowisko Haneman zaprezentował m.in. w wywiadzie 

telewizyjnym Haneman. Fotoreporter powstania (Realizacja Da-
riusz Zawrotny, Lake Love Productions dla TVP Historia, 2013). 
Internet: http://vod.tvp.pl/12288621/haneman-fotoreporter-
-powstania (wgląd: 10.02.2016)

14  Gronczewska 2012: 11.

Powstaniec

Najbardziej rozpoznawalnym w dorobku Hanemana jest 
zdjęcie zatytułowane Powstaniec. Fotografia ta, stano-
wiąca niejako antycypację wypracowanej przez Henriego 
Cartiera-Bressona (1908–2004) koncepcji „decydującego 
momentu”15, oprócz waloru polegającego na uchwyceniu 
kwintesencji danej chwili, posiada wyjątkową konstrukcję 
kadru, przykuwającą wzrok widza. Pochylone plecy żoł-
nierza i jego broń wyznaczają diagonalne linie dynamizu-
jące zdjęcie. Fragment muru po prawej stronie znajduje 
się na siatce tak zwanego „trójpodziału fotografii”, dzięki 
czemu stanowi on ważny – plastycznie zamykający kom-
pozycję – element. Zaaranżowanie obrazu według znanej 
klasycznej zasady powoduje, że plastyczny efekt obrazu, 
zgodnie z fizjologią widzenia, zostaje spotęgowany i wy-
wiera na odbiorcę tym większy wpływ. Niemniej ważna 
w tym przypadku jest również zręczna gra planami i ich 
niuansowanie. Na tle jasnych, niemal osnutych wojennym 
pyłem ruin Warszawy, sylwetka powstańca silnie się od-
znacza, czyniąc zeń formalne i znaczeniowe sedno dzieła. 
Przyrównując tę fotografię do pozostałych powstańczych 
zdjęć Hanemana i skupiając się na ich warstwie artystycz-
nej, należy stwierdzić, że bynajmniej nie charakteryzują 
się one tak przemyślaną konstrukcją ani tak wysublimo-
waną grą szarości i dopracowaniem rozpiętości tonalnej, 
z jakimi mamy do czynienia w przypadku Powstańca. Spo-
sób komponowania kadrów wydaje się być pośpieszny, 
bądź zupełnie przypadkowy (co sprzyja tezie o „auten-
tyczności” uchwyconych chwil). Zdjęcia te zwykle szpeci 
też wzmożona ziarnistość oraz niepożądane szumy, które 
są wynikiem mechanicznego uszkodzenia błon oraz bar-
dzo wysokiej wrażliwości materiałów światłoczułych, sto-
sowanych w trudnych warunkach oświetleniowych. Nie-
kiedy nawet trudno było fotografikowi zachować ostrość 
wszystkich kluczowych dla obrazu elementów. To czas 
i tradycja nadały zdjęciom Hanemana charakter symbo-
licznej pamiątki narodowego bohaterstwa i poświęcenia. 
Wartości te rekompensują, czy też w ich obliczu nieważne 
stają się, kwestie czysto formalne, takie jak choćby kom-
pozycja czy jakość warsztatowa tych prac.

Co wiemy o okolicznościach powstania opisanego 
powyżej ikonicznego wizerunku ubranego w „panterkę” 
i niemiecki hełm powstańca, który z karabinem w ręku 
wychyla się na Krakowskie Przedmieście przez wyrwę 
w ścianie kościoła św. Krzyża? Haneman przybył na to 
miejsce na drugi dzień po zdobyciu świątyni. Zastał szczę-
śliwych powstańców, którym zaczął robić portrety. Wszy-
scy żołnierze chcieli „dobrze wypaść”, a więc dla lepszego 
zbalansowania świateł w kadrze fotografik upozował ich 
w drzwiach kościoła. Naprzeciwko znajdował się zniszczo-
ny niemiecki czołg, a tuż za nim, od strony bramy Uniwer-
sytetu Warszawskiego od czasu do czasu strzelali Niemcy. 
W momencie gdy portretowani przekazywali fotografowi 

15  Kosidowski 1984: 28–31.
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adresy, na które po wojnie prosili by im przesłać zdję-
cia, padł strzał. Jeden z żołnierzy pochylił się i w tym 
nieoczekiwanym momencie Haneman zrobił zdjęcie. Ta 
spontaniczna chwila, pełna napięcia, która jednak nie 
miała dalszych konsekwencji w postaci dramatycznego 
rozwoju wydarzeń, urosła do rangi symbolu16. Haneman 
z pozoru wydaje się tu realizować dewizę Roberta Capy 
(1913–1954), jednego z najsłynniejszych fotografów wo-
jennych, który zwykł mawiać, że „Jeśli twoje zdjęcia nie 
są dobre, to nie znalazłeś się dostatecznie blisko”17. Dzię-
ki małej odległości fotografa od modela i zastosowaniu 
średniego planu zdjęcie stało się wizualnym pomnikiem 
wystawionym powstańcom, ikoną heroicznych czynów. 
Zdjęcie Hanemana pozornie jest uchwycone w samym 
sercu walki. Odbiorca zakłada, że fotografia powstała 
w czasie wymiany ognia, ale okoliczności jej powstania 
temu zaprzeczają. Nie mamy tu do czynienia z postępo-
waniem zgodnym z mottem Capy, ale raczej z egzemplifi-
kacją tezy, jaką postawił badacz twórczości tego węgier-
skiego fotoreportera, Richard Whelan: „Wielkość zdjęcia 
wojennego polega na jego symbolicznych implikacjach, 
a nie literalnej dosłowności”18. Słowa teoretyka przy-
pominają nam fakt, o którym często zapominamy – że 
w historii fotografii wojennej często mamy do czynienia 
z przypadkiem, inscenizacją, a nawet – mistyfikacją.

Za przykład tej ostatniej posłużyć może legendarne 
zdjęcie ukraińskiego fotografa Jewgienija Chałdeja, uka-
zujące żołnierzy Armii Radzieckiej wznoszących flagę pań-
stwową na ruinach budynku Reichstagu w Berlinie – ów 
symboliczny gest miał miejsce 30 kwietnia 1945 roku, ale 
żaden fotograf nie zdążył go uwiecznić. Chałdej pragnął 

16   O powstaniu tego zdjęcia Haneman opowiadał m.in. w programie 
Haneman. Fotoreporter powstania (Realizacja Dariusz Zawrotny, 
Lake Love Productions dla TVP Historia, 2013). Internet: http://
vod.tvp.pl/12288621/haneman-fotoreporter-powstania (wgląd: 
10.02.2016)

17  Koetzle 2008: 22.
18  Koetzle 2008: 27.

wykorzystać możliwość stworzenia wizualnego ekwiwa-
lentu tego historycznego wydarzenia i spreparowania 
unikatowej, patetycznej fotografii-ikony: zdecydował 
się zaaranżować tę sytuację później, 2 maja. Jego ob-
raz, o niebywałej sile propagandowej, powstał jednak 
nie tylko w wyniku wyreżyserowania określonej sceny 
(do której konieczne było między innymi zatrudnienie 
statystów), ale też silnej ingerencji twórczej w materiał 
fotograficzny. Czerwona flaga na Reichstagu jest efektem 
wielu ręcznych manipulacji, dokonanych w toku pracy 
w ciemni fotograficznej – jest fotomontażem. Składa-
ło się nań kilka zdjęć, które Chałdej wykonał z różnymi 
czasami ekspozycji, a następnie scalił i silnie przetworzył 
(na przykład wkopiował dym z zupełnie innej realizacji)19. 
W historii fotografii militarnej nie jest to jednak przypa-
dek odosobniony. Równie kontrowersyjne historie kryją 
się za procesami powstawania takich zdjęć jak Zatknięcie 
flagi amerykańskiej na górze Suribachi, na wyspie Iwo 
Jima Joego Rosenthala (ryc. 4) czy Śmierć hiszpańskiego 
republikanina wspomnianego Roberta Capy (ryc. 5).

Podsumowanie

Pragnąc podsumować zasygnalizowaną w tym krótkim 
eseju problematykę, należy podkreślić, że pomimo faktu, 
że w powszechnym przekonaniu fotografia wojenna naj-
częściej jest utożsamiana z obiektywnym dokumentem 
i wiarygodną relacją, to podchodząc do analizy tego typu 
źródeł należy zawsze uwzględnić kontekst i dotrzeć do 
okoliczności ich powstania, zanim uznamy je za prawdo-
mównych, naocznych świadków wydarzeń i obierzemy za 
podstawę naszych wniosków faktograficznych.

Ponadto, ta sfera wizualnego dziedzictwa porusza 
całą gamę dylematów natury moralnej: czy fotoreporter 
wojenny powinien fotografować, bez względu na cenę, 

19  King 2014: 319.

Ryc. 4. Joe Rosenthal, Zatknięcie flagi ame-
rykańskiej na górze Suribachi, na wyspie Iwo 
Jima, 1945, fotografia, odbitka żelatynowo-sre-
browa. The National Archives, nr 520748. In-
ternet: https://catalog.archives.gov/id/520748 
Fig. 4. Joe Rosenthal, Flag raising on Iwo 
Jima, 1945, gelatin silver print (photograph). 
The National Archives, no. 520748. Internet: 
https://catalog.archives.gov/id/520748 
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każde wydarzenie? Granice wypowiedzi twórczej – czy 
istnieją, a jeśli tak, to jak je wyznaczać? Czy fotograf, 
uczestnicząc w określonych, dramatycznych sytuacjach, 
ma prawo pozostać bierny, czy też winien się w nie bez-
pośrednio angażować? Niezależnie od odpowiedzi, jakich 
udzielimy na powyższe pytania, zdjęcia militarne, takie 
jak te autorstwa Eugeniusza Hanemana, stanowią przy-
kład materialnego przywracania pamięci o trwającej 63 
dni walce Warszawy. Realizacje te ocalały zaś dlatego, że 
artysta przezornie ukrył 15 rolek negatywów, zakopując je 
w piwnicy jednego z położonych w stolicy domów. Prze-
widział, że schowanie ich, zabezpieczenie i przeczekanie 
wojennej zawieruchy może stanowić jedyną skuteczną 
metodę ich ocalenia. Oczekiwanie na koniec działań wo-
jennych i bieżąca sytuacja polityczna miały tu znaczenie 
kluczowe, ale nie były to jedyne czynniki, jakie wpłynę-
ły na decyzję Hanemana, by poczekać z wywoływaniem 

części filmów. Można odważyć się na stwierdzenie, że 
nieświadomie podążał on za rozwijaną przez profesora 
Andrzeja Tomaszewskiego ideą konserwacji zapobiegaw-
czej: fotografik przewidział, że przyszłe pokolenie muze-
alników i konserwatorów, dysponując doskonalszymi me-
todami diagnostycznymi i technicznymi będzie w stanie 
uratować zabalsamowane na kliszy dziedzictwo20.

20   Opracowanie powstało w ramach programu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwo-
ju Humanistyki” – projekt badawczy Historia wystaw w Zachęcie 
– Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970 
(nr 0086/NPRH3/H11/82/2014) realizowany był w Instytucie Hi-
storii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Za-
chętą – Narodową Galerią Sztuki. Chciałabym bardzo podzię-
kować kierowniczce tego grantu – Pani dr hab. Gabrieli Świtek 
– za możliwość zapoznania się z niepublikowanymi archiwaliami 
przechowywanymi w Zachęcie.

Ryc. 5. Robert Capa, Śmierć hiszpańskiego 
republikanina, 1936, fotografia – odbitka żela-
tynowo-srebrowa. Magnum Photos. Internet: 
http://pro.magnumphotos.com/Asset/-2S5RY-
DO52FJR.html © Robert Capa © International 
Center of Photography/Magnum Photos
Fig. 5. Robert Capa, Death of a loyalist 
militiaman, 1936, gelatin silver print (photo-
graph). Magnum Photos. Internet: http://pro.
magnumphotos.com/Asset/-2S5RYDO52FJR.
html  © Robert Capa © International Center 
of Photography/Magnum Photos
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War photography as military heritage: 
Eugeniusz Haneman’s visual testimony of the Warsaw Uprising

Summary

The legacy of the military heritage is a very broad category, 
that is difficult to close in a simple definition. This phenom-
enon cannot be limited on the relics preserved battlefields, 
such as graves of the fallen soldiers or the military fortifica-
tions. This category also includes a heterogeneous collection 
of artistic testimonies of armed conflicts, such as sculptures 
and images.

The purpose of this article is to briefly outline the problems 
associated with a very specific area of military heritage, which 

is in the same time a part of the world of art. It is extremely 
important due to the fact that mostly it is treated just in the 
terms of a simple document that testifies the past. The object 
of the study is war photography, where the analysis will be car-
ried out on the example of Eugeniusz Haneman’s (1917–2014) 
oeuvre, which is in my opinion an excellent lens, focusing the 
most important issues related to this field of research.

Translated by Weronika Kobylińska-Bunsch
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1

W okresie międzywojennym specyfiką niektórych dyscy-
plin sportowych było silne związanie ich z Wojskiem Pol-
skim, które stanowiło główną siłę szkoleniową i dostar-
czało odpowiedni sprzętu i infrastrukturę. Na poczesnym 
miejscu wśród sportów, które rozwijały się w współpracy 
z wojskiem, znajdowało się jeździectwo. Warto zazna-
czyć, że aż do 1939 r. jeźdźcy cywilni startowali w kon-
kursach hippicznych w odrębnych kategoriach, gdyż nie 
ulegało wątpliwości, że ich poziom sportowy jest daleko 
niższy od wojskowych kolegów. Polscy jeźdźcy – olim-
pijczycy okresu międzywojennego byli wyłącznie woj-
skowymi (najczęściej oficerami), a w kadrze narodowej 
występowali m.in. Tadeusz Komorowski, późniejszy „Bór” 
(olimpiady w Paryżu w 1924 r., i w Berlinie w 1936 r., 
gdzie był kierownikiem ekipy), czy Henryk Dobrzański, 
późniejszy „Hubal” (olimpiada w Amsterdamie w 1928 r.). 
Innym sportem silnie związanym ze sferą militarną była 
szermierka2. Dyscypliny sportowe związane z armią 
uzupełniało strzelectwo. Wydaje się to zrozumiałe, jeśli 
wziąć pod uwagę nierozerwalne związki umiejętności 
strzeleckich z żołnierskim rzemiosłem. Pamiętać wszak 
należy, że posługiwanie się bronią na poligonie lub na 
polu bitwy, a strzelectwo sportowe to dwie różniące się 
od siebie umiejętności. W przeciwieństwie zatem do jeź-
dziectwa czy szermierki, przynoszących Polsce regularnie 
medale olimpijskie i tytuły na innych prestiżowych impre-
zach3, strzelectwo polskie w latach dwudziestych nie do-
równywało najsilniejszym pod tym względem państwom 
europejskim. W Paryżu w 1924 r. strzelecka reprezentacja 
Polski, złożona wyłącznie z wojskowych (oficerów i jed-
nego podoficera, skądinąd niezwykle ciekawych i zasłu-
żonych dla dziejów kraju postaci)4, wróciła do kraju na 

1   Przygotowanie artykułu zostało sfinansowane ze środków Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu ba-
dawczego DM – 53 realizowanego w latach 2016–2018 na Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

2  Papee 1957.
3  Królikiewicz 1927.
4   Reprezentanci Polski w strzelectwie na Igrzyskach Olimpijskich 

w Paryżu w 1924 r. nie byli może wybitnymi strzelcami sporto-
wymi, ale byli żarliwymi patriotami i postaciami nietuzinkowymi, 
o nieszablonowych życiorysach. Marian Borzemski był kapitanem 
piechoty WP, od 1932 r. służył w Służbie Podchorążych Piechoty 
w Zambrowie. Zdobył pierwszy w dziejach medal mistrzostw świa-

tarczy. Najlepszym wynikiem było zajęcie przez Mariana 
Borzemskiego lokat 9–20. Niepowodzenie było impulsem 
do kampanii prasowej, która miała na celu rozszerzenie 
społecznej bazy sportu strzeleckiego również o cywi-
lów, aby zwiększyć szansę na prestiżowe osiągnięcia na 
arenie międzynarodowej. „Przygotowania do olimpiady 
strzeleckiej, a następnie jej przebieg, dobitnie pokazały, 
że poza brakiem nieznanej u nas specjalnie broni turnie-
jowej, najbardziej dawała się odczuć niedostateczna ilość 
fachowo urządzonych strzelnic, dostępnych dla szerszych 
warstw. W Polsce jest sytuacja tego rodzaju, że sportowi 
strzeleckiemu oddają się bez przeszkód jedynie wojskowi, 
korzystający ze strzelnic garnizonowych [...] podczas, gdy 
zwycięzcy zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, Szwaj-
carii, Francji byli głównie cywilami. Ale też w krajach po-
wyższych każde, najmniejsze nawet miasteczko posiada 
wzorowo urządzone strzelnice, dostępne dla wszystkich. 
Polska stoi pod tym względem niestety znacznie bardzo 
w tyle, Ilość publicznych strzelnic, zresztą nieszczegól-

ta w strzelectwie dla Polski, w konkurencji jednak nieolimpijskiej 
(Rzym 1927, strzelanie z karabinu standard 3*20/300 m). Fran-
ciszek Brożek, podpułkownik WP, były piłkarz (współzałożyciel 
TS „Wisła” Kraków i bramkarz tej drużyny w latach 1907–1910), 
walczył w kampanii wrześniowej, w czasie której dostał się do nie-
woli sowieckiej. Uwięziony w Starobielsku, został zamordowany 
w 1940 r. w Charkowie. Bolesław Gościewicz był uczestnikiem 
wojny polsko-bolszewickiej, jako strzelec w 1931 r. zdobył brą-
zowy medal mistrzostw świata we Lwowie. Walczył w kampanii 
wrześniowej, w czasie okupacji aresztowany i więziony przez Ge-
stapo, przeżył jednak okupację. Do 1951 r. uprawiał zawodniczo 
strzelectwo, potem poświęcił się pracy trenerskiej. Stanisław 
Kowalczewski, rotmistrz kawalerii WP, służył w Centrum Wyszko-
lenia Czołgów w Modlinie. Zmarł w październiku 1939 r. Walerian 
Maryański, gen. bryg. WP, z wykształcenia inżynier, był w repre-
zentacji najstarszy zarówno szarżą, jak i wiekiem (w 1924 r. miał 
49 lat). Zajmował kierownicze stanowiska w odradzającej się armii 
II Rzeczpospolitej. W czasie zamachu majowego poparł stronę rzą-
dową, za co został przeniesiony do rezerwy. Władysław Świątek 
był jedynym podoficerem w reprezentacji, zawodowym żołnie-
rzem w stopniu sierżanta. W 1930 r. zmarł nagle w Inowrocławiu 
w wieku zaledwie 33 lat. Eugeniusz Waszkiewicz zaś pochodził 
z rodziny Polaków z Bukowiny, urodził się w 1890 r. w Czerniow-
cach. W II RP służył jako żołnierz 10. Pułku Artylerii Polowej. Po 
wojnie osiadł na Ziemiach Odzyskanych, gdzie zmarł w 1972 r. 
w Zielonej Górze. Zob. Polski Komitet Olimpijski. Internet 2016.
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nych, jest bardzo mała, stolica nie ma żadnej” – pisała 
prasa5.

Aby można było myśleć o sukcesach międzynarodo-
wych w strzelectwie, niezbędna była budowa nowo-
czesnej i łatwo dostępnej infrastruktury. Poniższy tekst 
traktował będzie o  rozwoju warszawskiej infrastruktury 
strzeleckiej, zarówno wojskowej, jak i cywilnej, w okresie 
II Rzeczpospolitej. Autor podejmie również próbę przed-
stawienia informacji o zachowanych pozostałościach 
strzelnic warszawskich, służących w latach 1918–1939 
przysposobieniu wojskowemu, ale też treningowi i za-
wodom sportowym.

Infrastruktura sportowa Warszawy – stolicy II Rzecz-
pospolitej – jest stosunkowo słabo zbadana. Szczególnie 
dotkliwy dla varsavianisty czy historyka sportu stołecz-
nego jest brak monografii analizującej całościowo rozwój 
urządzeń sportowych stolicy. Istnieją wprawdzie prace 
o charakterze syntetycznym, dotyczące międzywojenne-
go sportu6, w kwestii infrastruktury są one jednak dalekie 
od wyczerpania tematu. Nie inaczej rzecz się ma w przy-
padku warszawskich strzelnic. Nie istnieje systematyczne 
opracowanie opisujące dorobek międzywojenny w zakre-
sie rozbudowy urządzeń strzeleckich i ich wpływu na po-
ziom tego sportu w stolicy. Wiele opracowań, niekiedy 
zawierających oryginalne i cenne ustalenia, tworzonych 
jest przez amatorów i pasjonatów militariów, przez co nie 
trafiają one do obiegu naukowego. W pracy niniejszej ko-
rzystano m.in. z właśnie takich opracowań hobbystów, 
jak na przykład „Biuletyny Kolekcjonera”, będące wspól-
ną inicjatywą klubów i stowarzyszeń strzeleckich KKS 
(Kwidzyński Klub Strzelecki) VIS Kwidzyn, KS (Klub Strze-
lecki) „Garda” Ostróda, WKS (Warmiński Klub Strzelecki) 
„10” Jonkowo i ZKS (Związkowy Klub Strzelecki) Warsza-
wa. W „Biuletynie” w latach 2013–2015 prowadzony był 
cykl pt. Dawne strzelnice, redagowany przez Agatę Gra-
bowską i Artura Wołosza. Teksty powstałe w ramach tego 
cyklu stanowiły dla autora cenną pomoc. Dodatkiem do 
tekstów Grabowskiej i Wołosza były również publikowane 
w całości materiały źródłowe, do których autor w innych 
okolicznościach być może by nie dotarł. Prace te jednak 
pozbawione są aparatu naukowego, przez co ustalenia 
w nich zawarte są trudno weryfikowalne, a zatem należy 
podchodzić do nich z dystansem i szczególnie uważnie 
konfrontować z materiałem źródłowym. 

W pracy zastosowano metodę historyczną, polega-
jącą na dotarciu do możliwie największej liczby źródeł 
historycznych (pisanych i niepisanych) oraz poddaniu 
ich krytycznej analizie. Bazą źródłową pracy była przede 
wszystkim prasa warszawska – stosunkowo łatwo dostęp-
na i znakomicie skatalogowana dzięki Bibliografii War-
szawy7, a także fotografie z okresu międzywojennego, 
dostępne przede wszystkim w Narodowym Archiwum 
Cyfrowym (NAC). Źródłami wykorzystanymi pomocniczo 

5  Łowiec Polski 1924.
6  Gawkowski 2007a: 308–332, 2007b: 187–195; Pędraszewska 2005.
7  Durko (red.) 1977, 1984.

były pamiętniki wybranych sportowców okresu mię-
dzywojennego oraz mapy i plany miasta z tego okresu. 
Pewne rezultaty dała kwerenda w Centralnym Archiwum 
Wojskowym (CAW), choć musi być ona kontynuowana 
i pogłębiona. Niewiele wniosła natomiast, wobec znisz-
czenia znacznej części dokumentacji magistratu miejskie-
go w wyniku wojny oraz rozproszenia pozostałych ma-
teriałów, poszukiwania w Archiwum Państwowym m. st. 
Warszawy (APW). Z przechowywanych tam archiwaliów 
pewne znaczenie mają jednak zachowane kolekcje pla-
nów zagospodarowania przestrzennego miasta z pierw-
szej połowy lat trzydziestych XX w., opracowywane przez 
inż. Stanisława Różańskiego. 

Nie wykorzystano w pracy narzędzi badawczych i in-
strumentów charakterystycznych dla warsztatu arche-
ologa, jak też badacza militariów czy batalistyki. Autor, 
będący z wykształcenia historykiem, a specjalizujący się 
w dziejach kultury fizycznej i sportu, nie czuje się w tej 
materii kompetentny. Ze względu na te dość specyficzne 
ograniczenia, pewne zagadnienia zostaną w pracy jedynie 
zasygnalizowane, a niekiedy próba odpowiedzi na poja-
wiające się wątki i pytania badawcze nie zostanie nawet 
podjęta. Tekst ma zatem również do pewnego stopnia 
charakter postulatu badawczego, jako że autor jest głę-
boko przekonany, że wykorzystanie warsztatu i umiejęt-
ności archeologa oraz historyka batalistyki może (a do tej 
pory nie znajduje) znaleźć zastosowanie w badaniach nad 
dziejami sportu.

Stan  warszawskich strzelnic przedstawiał się w pierw-
szych latach niepodległości nadzwyczaj ubogo. Branżo-
we czasopismo „Łowiec Polski”, przedrukowując felieton 
z „Gazety Warszawskiej Porannej”, napisany jakoby przez 
znanego literata warszawskiego, ukrywającego się pod 
pseudonimem „a”, pisało w 1924 r.: „każde miasteczko 
niemieckie, bawarskie, pruskie, saskie, nawet poniżej 
dwudziestu tysięcy mieszkańców, ma swoją strzelnicę 
i swoje związki strzeleckie. I szwajcarskie, i skandynaw-
skie. Gdańsk ma dwie olbrzymie strzelnice – w mieście 
i za miastem [...] Zniewieściała do ostateczności, zwiot-
czała i sflaczała burżuazjo polskiej Kapui i polskiego Ko-
ryntu, ocknij się. W każdym dziesięciotysięcznym mieście 
pruskim jest więcej mężczyzn i więcej kobiet władających 
bronią palną, niż w stolicy polskiej”8. Oczywiście, w cyto-
wanym passusie nie brak publicystycznej przesady, ale 
faktem jest, że liczba urządzeń strzeleckich, jak też umie-
jętność strzelania (rozpatrywana nie tylko pod względem 
podjęcia ewentualnego treningu sportowego, ale przede 
wszystkim przysposobienia wojskowego), nie były zado-
walające.

Największą warszawską strzelnicą wojskową okresu 
międzywojennego była pełnowymiarowa, 400-metro-
wa, a więc pozwalająca wprawiać się w strzelaniu na 
najdłuższych dystansach, strzelnica w Forcie I (zwanym 
w czasach międzywojennych, a konkretnie od 1921 r., 
Fortem „Bielany”), położona na skraju Lasu Bielańsiego 

8  Łowiec Polski 1926.
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i przylegająca do niego od strony zachodniej. Powstała 
ona wewnątrz umocnień najdalej na północ wysunię-
tego fortu Twierdzy Warszawa9. Tradycje militarne tego 
miejsca były długie, już bowiem w latach czterdziestych 
XIX stulecia funkcjonowało tutaj – na terenie późniejsze-
go fortu, jak również po drugiej stronie dzisiejszej ulicy 
Marymonckiej, w rejonie Lasu Lindego – Bielańskie Pole 
Wojenne oraz drewniane wojskowe baraki mieszkalne – 
tzw. Obóz Bielański10. W okresie międzywojennym, a na-
wet nieco wcześniej (twierdza zlikwidowana została przez 
Rosjan w 1909 r.), fort nie miał już znaczenia obronnego 
i została tam urządzona strzelnica garnizonowa. Miała 
ona, jak już zostało wspomniane, około 400 m długości 
i posiadała co najmniej 10 stanowisk strzeleckich usytu-
owanych w pobliżu ul. Marymonckiej i skierowanych na 
północ, w kierunku Wisły, która w tej części Warszawy 
zakręca na zachód. Dokładnej daty otwarcia strzelnicy nie 
udało się ustalić, było to jednak najpewniej w początkach 
lat dwudziestych XX w. Strzelnica w niewielkim stopniu 
służyła celom strzelectwa sportowego w wydaniu olim-
pijskim, choć organizowano na niej zawody strzeleckie 
organizacji paramilitarnych lub branżowych kół przy-
sposobienia wojskowego. Patronat nad takimi impreza-
mi sprawował w okresie międzywojennym Państwowy 
Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-
skowego11. Zapraszano również, w ramach zajęć z przy-
sposobienia wojskowego, uczniów szkół średnich. Była to 
w początkach lat trzydziestych XX w. w zasadzie jedyna 
warszawska strzelnica długodystansowa użytkowana 
dla celów szkolnego przysposobienia wojskowego, a co 
za tym idzie, panował na niej nieopisany tłok, a wielu 
uczniów przychodziło tam jedynie z obowiązku lub rezy-
gnowało z zajęć. Sytuację tę barwnie odmalował publicy-

  9  Ponikiewski 2010: 34–35.
10  Królikowski 2002: 163–169.
11  CAW, PUWFiPW, sygn. I 300.69.133. i I 300.69.134.

sta dotowanego przez PUWFiPW12 czasopisma „Stadion”: 
„Warszawa dla wszystkich szkół średnich, zawodowych 
i oddziałów przysposobienia wojskowego posiada jedną 
strzelnicę, na Bielanach. Strzelnica ta należy do wojska, 
które korzysta jako właściciel z największej ilości godzin. 
Wolne dni oddaje się szkołom. Skutek jest ten, że w dni 
te skupia się liczne rzesze młodzieży, zapominając czę-
sto o rozkładzie godzinnym. I to daje nieszczęśliwe re-
zultaty. Bo szkoły, które miały chodzić o 9-tej, zaczynają 
się przygotowywać dopiero o 14-tej, a często i o 16-tej. 
Uczeń opuszcza Bielany wieczorem. Hufce, których kie-
rownicy są energiczni, zdobywają szybciej strzelnicę. 
Ale to stwarza ferment wśród młodzieży, ze względu na 
różniczkowanie bezpodstawne hufców. [...] Powtarza 
się to na każdym strzelaniu. Na efekt tych niedociągnięć 
nie trzeba długo czekać. Uczniowie przestają chodzić na 
strzelnicę mimo ‘rozkazów z góry’ a nawet wobec gróźb 
utraty świadectwa z ukończenia prac w danym roku. I cóż 
pomogą tłumaczenia, kiedy dało się młodzieży od razu na 
począku argumenty lekceważenia pracy. I to jest jeden 
z powodów, dla których strzelectwo nie zyskuje na po-
pularności”13 (ryc. 1).

W okresie wojny najprawdopodobniej nadal korzy-
stano ze strzelnicy. Być może użytkownikami byli żoł-
nierze Luftwaffe, stacjonujący w pobliskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego14, nie znaleziono jednak na to 
dowodów źródłowych. Okoliczności likwidacji strzelnicy 
nie są do końca jasne, wiadomo jednak, że wkrótce po 

12   PUWFiPW był państwowym urzędem powołanym do życia wkrót-
ce po zamachu majowym. Formalnie włączony był w struktury 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, jednak miał własny, uchwala-
ny przez parlament budżet, co dawało mu znaczną suwerenność 
w działaniu. Niektórzy historycy uważają PUWFiPW za pierwsze 
w dziejach Polski, nieoficjalne jeszcze, ministerstwo kultury fi-
zycznej i sportu. Więcej o tej instytucji: Chełmecki 2002: 299–
311.

13  Stadion 1930.
14  zob. np. Dorcz 2015: 92.

Ryc. 1. Zawody Kolejowego Przysposobie-
nia Wojskowego na strzelnicy garnizonowej na 
terenie Fortu „Bielany” w Warszawie w paź-
dzierniku 1931 r. Zbiory NAC,  
sygn. 1-W-2605-2
Fig. 1. Shooting competition of Railway Mili-
tary Preparation on the Warsaw garrison sho-
oting range, located in Fort “Bielany”, October 
1931, National Digital Archive of Poland (NAC),  
sign. 1-W-2605-2
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II wojnie światowej teren nie był już użytkowany do ce-
lów strzeleckich. W latach siedemdziesiątych XX w. pod-
czas budowy Wisłostrady zniszczeniu uległy zachowane 
kulochwyty, a obszar dawnej strzelnicy został podzielo-
ny trasą szybkiego ruchu. Podobno do dziś zachowały 
się fragmenty dawnego budynku administracji obiektu 
oraz murowane posadowienia stanowisk strzeleckich15. 
Niestety, autor artykułu podczas zewnętrznych oględzin 
terenu nie zdołał ich zlokalizować. Wiadomo jednak, 
iż nie są one objęte ochroną konserwatorską, choć ich 
ewentualnemu zachowaniu sprzyja położenie w obrę-
bie Rezerwatu Przyrody „Las Bielański”. Postulować na-
leży przeprowadzenie badań mających na celu rzetelne 
udokumentowanie pozostałości po nieistniejącej strzel-
nicy garnizonowej, a których efektem, oprócz walorów 
poznawczych, mogłaby być refleksja nad ochroną tego 
elementu dziedzictwa militarnego (a w pewnym stopniu 
także sportowego) dawnej Warszawy (ryc. 2).

Ważną strzelnicą wojskową Warszawy międzywo-
jennej był obiekt położony w obrębie Fortu XI (Augu-
stówka) – najbardziej wysuniętego ku Wiśle fortu połu-
dniowo-zachodniej części dawnej Twierdzy Warszawa. 
Wybudowany w latach osiemdziesiątych XIX w. ziemny 
fort, nigdy nie posłużył swoim pierwotnym celom, jednak 
w pierwszej połowie lat dwudziestych XX w. zaadapto-
wano go właśnie do celów strzelectwa, gdyż wały ziem-
ne fortu znakomicie służyły jako kulochwyty. Strzelnicę 
administrował 1. Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, 
stacjonujący na ul. 29. Listopada. Nie wiadomo, czy kie-

15  Wołosz 2013. 

dykolwiek służyła celom strzelectwa sportowego. Wiemy 
natomiast, że mogłoby dojść do jej likwidacji już w okre-
sie międzywojennym, gdyby bardziej zostały zaawanso-
wane prace nad imponującym, dla jednych wizjonerskim, 
dla innych – megalomańskim założeniem magistratu 
warszawskiego kierowanego przez Stefana Starzyńskie-
go – budowy Dzielnicy Olimpijskiej na Siekierkach z myślą 
o organizacji igrzysk olimpijskich w Warszawie w 1952 lub 
1956 r. W taki nietypowy sposób dzieje sportu i przyspo-
sobienia wojskowego także mogły się splatać16.

Strzelnica w Forcie „Augustówka” przetrwała wojnę 
(od lat pięćdziesiątych służąc niesławnym Nadwiślańskim 
Jednostkom Wojskowym MSW), a ostatnie legalne strzały 
oddano na niej dopiero ok. 2000 r., kiedy to – w związku 
z budową Trasy Siekierkowskiej i rozwiązaniem Nadwiślań-
skich Jednostek MSW – została ostatecznie zlikwidowa-
na. Jak informują A. Wołosz i A. Grabowska, strzelnica jest 
nadal użytkowana nielegalnie. Trudno ocenić, czy istnieją 
jakieś pozostałości po zabudowaniach strzelnicy w Forcie 
„Augustówka”. Na podstawie zewnętrznych oględzin są 
one trudno dostrzegalne, warto byłoby jednak przepro-
wadzić na tym terenie dokładniejsze badania (ryc. 3).

Pierwszą cywilną strzelnicą warszawską okresu mię-
dzywojennego była oddana do użytku w sierpniu 1924 r., 
tuż po igrzyskach paryskich, strzelnica Warszawskiego To-
warzystwa Łowieckiego (oddziału Polskiego Towarzystwa 

16   Infrastruktura sportowa w polityce inwestycyjnej Starzyńskiego 
była tematem mojej pracy magisterskiej, napisanej pod kierun-
kiem prof. S. Rudnickiego i obronionej na Uniwersytecie War-
szawskim w 2011 r. Jej najważniejsze tezy zostały opublikowane. 
Zob. Potrzuski 2014: 266–284.

Ryc. 2. Zdjęcie lotnicze pozostałości For-
tu „Bielany” w Warszawie. Na tym terenie 
być może znajdują się ślady międzywojennej 
strzelnicy. Część terenu użytkowana jest 
na inne cele sportowe (stadion HKS Hutnik 
i strzelnica ZKS) (fot. M. Ostrowski; też w: 
Królikowski 2002: 167)
Fig. 2. Aerial view of remains of Fort “Biela-
ny” in Warsaw. On this area may be some re-
mains of interwar shooting range. Part of this 
area is used for different sporting purposes 
(football stadium  of HKS Hutnik and shooting 
range of the SKS) (photo by M. Ostrowski; 
published also in: Królikowski 2002: 167
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Łowieckiego), znajdująca się przy ul. Nowy Świat 35. Ini-
cjatorem przedsięwzięcia było PTŁ, a wśród wykonawców 
wyróżnił się Tadeusz Jurjewicz, młody i energiczny były 
obszarnik z Podola i zapalony myśliwy. Pasje myśliwskie, 
będące jednym z impulsów do doskonalenia nauki strze-
lania, były charakterystyczne przede wszystkim dla boga-
tego ziemiaństwa. Początkowo strzelnica zarezerwowana 
była dla członków Towarzystwa, z czasem jednak stała 
się dostępna dla szerszej publiczności. Dla zobrazowa-
nia, jak wyglądał obiekt, warto zacytować opis wrażeń 
z pobytu na strzelnicy redaktora „Przeglądu Sportowego” 
podpisującego się pseudonimem  „Stef”: „Przedstawia 
ona jakby długą werandę z oszklonym dachem nad sta-
nowiskami i tarczami. Cele stanowią trzy tarcze ruchome, 
gdzie umieszcza się posyłane ze stanowiska kołowrot-
kiem tarcze kartonowe, które każdy strzelec otrzymuje 
wraz z nabojami, oraz po skończonym strzelaniu. Strzały 
sygnalizuje się małymi tarczkami i odpowiednimi cyfra-
mi. Strzelanie w godzinach wieczornych odbywa się przy 
mocno oświetlonych tarczach. Śmiało można powiedzieć, 
że nowa strzelnica przyczyni się do zapoczątkowania za-
niedbanego u nas sportu strzeleckiego. [...] Osobiście 
odnoszę wrażenie, że strzelnica jest zbyt szczupła dla 
licznych strzelców, którzy zaczną ją niebawem odwie-
dzać. Trzy tarcze na ścianie, która śmiało może pomieścić 
cztery, to rozrzutność miejsca. Również nie zgodziłbym 
się na cennik strzelania, bo jeżeli strzelnica służy celom 
propagandy strzelectwa, to cena jest zbyt wygórowana. 
[...] Tarcze siedmiopierścieniowe dają możliwość przy 10 
strzałach 70 pkt.”17. Frekwencja w 1924 r. nie przedsta-
wiała się imponująco. Oddawano ok. 400–500 strzałów 
dziennie, jednak popularność strzelnicy rosła, aż do licz-
by 5070 strzałów jednego dnia (czerwiec 1925 r.). Mimo 
tego, przedsięwzięcie było deficytowe i bez wsparcia 
magistratu i czynników wojskowych (zresztą ocenianego 
jako niewystarczające) miałoby trudności z funkcjono-
waniem. Brakowało środków na nową broń i amunicję. 
„Lokal też bardzo skromny, po prostu jak w Clondyke, 

17  Przegląd Sportowy 1924.

albo na Alasce czy w Kapsztadzie, kiedy w dzikie okolice 
przychodzi grupa pieszych poszukiwaczy złota. Wypada-
łoby to jakoś rozszerzyć, zeuropeizować, żeby przypomi-
nało jeśli już nie ‘Schutzenhaus’ w Katowicach, to przy-
najmniej w Pszczynie...” 18. Mimo wszelkich trudności, 
od 1924 r. organizowano na strzelnicy kursy, a przede 
wszystkim turnieje różnego typu (w tym dla środowisk 
artystycznych, dziennikarzy, młodzieży gimnazjalnej), co 
przyczyniało się do popularyzacji sportu strzeleckiego. 
Wyczynowy trening był w obiekcie Towarzystwa Łowiec-
kiego utrudniony ze względu na jego niewielkie rozmiary 
(35 m długości i 7 m szerokości, a więc dystans krótszy 
niż olimpijski, wynoszący 50 m), a także kosztowność ca-
łego przedsięwzięcia (pakiet 12 strzałów kosztował 1 zł). 
Strzelnicę przystosowano wyłącznie do strzelania z broni 
małokalibrowej. Atutem obiektu było, dzięki zadaszeniu 
i sztucznemu oświetleniu, przystosowanie do strzelania 
o każdej porze roku oraz w godzinach wieczornych. W po-
łowie lat dwudziestych XX w. zapowiadano na strzelnicy 
wprowadzenie urządzeń do strzelania do celów rucho-
mych – nie udało się jednak ustalić, czy zamierzenie to 
zostało zrealizowane. Zorganizowanie strzelnicy było kro-
kiem milowym w kierunku rozwoju strzelectwa cywilne-
go i sportowego w Warszawie. Pojawiały się jednak już 
w latach dwudziestych XX w. sugestie, że obiekt ten, aby 
w pełni można było wykorzystywać jego potencjał, wy-
maga pewnych poprawek tak technicznych, i administra-
cyjnych. „WTŁ powinno już dziś pomyśleć o rozszerzeniu 
strzelnicy, tym bardziej, że dystans 35 m nie jest dystan-
sem olimpijskim i może tylko na razie wystarczyć do zwy-
kłych wprawek dla początkujących. Jeśli WTŁ zamierza 
naprawdę pójść w kierunku sportowym, a nie zarobko-
wym, powinno w najbliższym czasie założyć strzelnicę na 
dystansie olimpijskim (50 m dla broni małokalibrowej)”19.

Kilka miesięcy po otwarciu strzelnicy na Nowym Świe-
cie mogła Warszawa cieszyć się z posiadania drugiego 
obiektu tego typu. W 1926 r. uruchomiono bowiem strzel-

18  Przegląd Sportowy 1924.
19  Przegląd Sportowy 1925.

Ryc. 3. Tereny Fortu „Augustówka” w War-
szawie ok. 2000 r. Po lewej stronie powstająca 
Trasa Siekierkowska (fot. M. Ostrowski)
Fig. 3. Area of Fort “Augustówka” in War-
saw, about 2000. On the left side the Sieki-
erkowska Route can be seen  
(photo by M. Ostrowski)
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nicę Sportowego Klubu Strzeleckiego (SKS), z inicjatywy 
niestrudzonego propagatora strzelania, w tym strzelectwa 
sportowego w Warszawie – wspominanego już Tadeusza 
Jurjewicza. Usytuowana była ona w rejonie Al. Zieleniec-
kiej. Była obiektem letnim, nieprzystosowanym do ca-
łorocznego strzelania. Drewnianą altanę, chroniącą sta-
nowiska strzeleckie, zdobiło trofeum – głowa dzika, stąd 
strzelnicę zaczęto nazywać „Pod Dzikiem”. Co ciekawe, 
uroczyste otwarcie obiektu, ze względu na niesprzyjającą 
pogodę (rzęsisty deszcz) odbyło się w... całorocznej strzel-
nicy przy Nowym Świecie20. Strzelnica parkowa okazała się 
efemeryczna, nie mogąc uzyskać jakiegokolwiek wspar-
cia ze strony miasta. „Ponieważ magistrat warszawski nie 
chce przyczynić się do opatrzenia strzelnicy tej na zimę, 
względnie na przeniesienie jej w inne miejsce, strzelnica 
pod Dzikiem robi – Kajuk... i już jej nie będzie”21 (ryc. 4). 

Jak się miało jednak okazać, rejon Parku Skaryszew-
skiego miał jeszcze jednak posłużyć strzelectwu sporto-
wemu. Dwa lata później otwarto inną strzelnicę, położoną 
najprawdopodobniej po przeciwnej stronie Alei Ziele-
nieckiej, zbudowaną solidniej, choć również drewnianą 
i stylem zbliżoną do nadświdrzańskiej architektury letni-
skowej, której wyposażenie i poziom techniczny oceniano 
jednak w prasie warszawskiej wysoko. „Strzelnica, która 
ma służyć do powszechnego użytku i jest dostępna dla 
wszystkich, jest zbudowana z uwzględnieniem wszystkich 
nowoczesnych wymagań. W odległości 50 m od miejsca 
strzelania umieszczono 10 tarcz służących za cel. Strzelni-
ca otoczona jest nasypami ziemnymi, w pewnym miejscu, 
na linii strzałów umieszczono w górze poprzeczną prze-
grodę drewnianą, która zabezpiecza od przenoszenia kul 
poza teren strzelnicy, a zarazem kryje przed wzrokiem 
strzelających jasny horyzont i przyczynia się w ten sposób 
do lepszej obserwacji celu”22. Autor cytowanego passusu 
oceniał też frekwencję na nowootwartej strzelnicy jako 
zadowalającą, widząc w tym świadectwo rosnącego za-
interesowania strzelectwem, zarówno rozrywkowym, jak 

20  Rzeczpospolita 1927a, 1927b.
21  Kurier Polski 1926.
22  Epoka 1927.

i sportowym. Odnosząc się do tej opinii należałoby chyba 
stwierdzić, że w drugiej połowie lat dwudziestych XX w. 
strzelectwo jako sport miało większy potencjał rozwo-
jowy, niż popularność. Kluby i stowarzyszenia sportowe 
mogły liczyć w Parku Skaryszewskim na zniżki, istniały tam 
zatem lepsze, z ekonomicznego punktu widzenia, warunki 
do uprawiania strzelectwa w sposób zawodniczy.

Jak twierdzi Agata Grabowska, drewniana, ażurowa 
architektura obiektu przywodzi na myśl styl „tyrolski” 
lub „szwajcarski”, bardziej typowy dla zabudowy podwar-
szawskich wilegiatur, zwłaszcza Otwocka, niż centralnej 
części stolicy dużego państwa. Kształt obiektu, zdaniem 
cytowanej autorki, sugerował, że był on dostosowany do 
rekreacyjnego strzelania z wiatrówek lub tzw. broni sa-
lonowej. Jednak wały ziemne usytuowane obok obiektu 
pozwalały także na oddawanie strzałów z broni małokali-
browej i pistoletów centralnego zapłonu (ryc. 5).

Warto wspomnieć, że tereny tzw. Wybrzeża Praskie-
go, położone pomiędzy Aleją Zieleniecką, a torami kolei 
średnicowej, służyły w okresie międzywojennym nie tyl-
ko strzelectwu, ale też innym sportom, przede wszystkim 
piłce nożnej. Znajdowały się tu bowiem również stadio-
ny (choć może raczej należałoby powiedzieć – stadioniki) 
Żydowskiego Stowarzyszenia Sportowo-Gimnastycznego 
„Makabi” oraz lewicującego, związanego z PPS stowarzy-
szenia „Dom Ludowy”, czy wreszcie nietypowy obiekt je-
dynej w Warszawie strzelnicy łucznej, założonej w 1928 
r. obok strzelnicy SKS, z inicjatywy tegoż klubu i Polskiego 
Związku Łuczniczego. Łucznicy mieli do dyspozycji osiem 
stanowisk strzeleckich, „którym patronowała wielka po-
stać Tatarzyna z łukiem w ręku”23. Jako głównych inicja-
torów tego przedsięwzięcia wymienia się dyr. Giżyckiego 
i kpt. Fularskiego. Strzelnica miała długości 150 m i szero-
kości 50 metrów. W środku obiektu umieszczono maszt, 
na którym powiewał sztandar PZŁ Całość przedstawiała 
„widok wprost nasuwający się pod pędzel malarski”24, 
jednak położenie na otwartej przestrzeni i sąsiedztwo 
rzeki powodowało, że racjonalny trening bywał tam 

23  Rzeczpospolita 1927a, 1927b.
24  Rzeczpospolita 1927a, 1927b.

Ryc. 4. Fotografia opublikowana w dzienni-
ku „Rzeczpospolita”, przedstawiająca strzel-
nicę SKS „pod Dzikiem”, Park Skaryszewski, 
Warszawa 1924 r.
Fig. 4. Photography published in daily new-
spaper “Rzeczpospolita” showing “The Boar” 
shooting range, Skaryszewski Park in Warsaw, 
1924
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Ryc. 5. Zalana strzelnica Związku Strzelec-
kiego w Alei Zielenieckiej w Warszawie, ma-
rzec 1931. Zbiory NAC, sygn. 1-G-4603-4
Fig. 5. Shooting range of the Polish Sho-
oting Association in Zieleniecka Avenue in 
Warsaw under the water after heavy rains. 
NAC, sign. 1-G-4603-4

utrudniony przez silny wiatr. Otwarcie obiektu uświet-
nił i pierwszą strzałę wypuścił, niezawodnie obecny na 
tego typu uroczystościach dyrektor PUWFiPW, płk Juliusz 
Ulrych. Strzelnica była jednym z niewielu w II Rzeczpo-
spolitej urządzeń infrastruktury łuczniczej, pomimo jed-
nak braku zaplecza do uprawiania tego, nieolimpijskiego 
wprawdzie sportu, polscy łucznicy należeli w okresie mię-
dzywojennym do ścisłej czołówki światowej25.

Wszystkie obiekty te jednak przeznaczone były do li-
kwidacji już pod koniec okresu międzywojennego, pla-
nowano bowiem urządzenie na tym terenie reprezenta-
cyjnej Dzielnicy Wystawowej, miejsca wielkiej wystawy 
przemysłowej (o charakterze co najmniej ogólnokra-
jowym, a być może międzynarodowym), planowanej 
na 1944 r. 26 Pod koniec lat trzydziestych XX w. klubom 
wymówiono własność obiektów. Zachował się nawet do-
kument, w którym władze ŻTSG „Makabi”27 zwracają się 
z prośbą do Wydziału Planowania Miasta o przyznanie 
mu nowych terenów, aby mogło kontynuować działal-
ność organizacyjną i sportową28. Realizację tych planów 
przerwała agresja niemiecka na Polskę (ryc. 6). 

W 1955 r., po kilkuletniej budowie, oddano w Warsza-
wie do użytku Stadion X-lecia, będący kontynuacją (a nie 
początkiem, jak w obiegowych opiniach czasem można 
jeszcze usłyszeć) sportowych tradycji północnej części 
Saskiej Kępy. Jego to tereny, jak również przylegająca do 
niego infrastruktura poboczna, pochłonęły pozostałości 
przedwojennej strzelnicy oraz obu stadionów sporto-

25   O dziejach łucznictwa od czasów prehistorycznych, w tym trady-
cjach tego sportu w II Rzeczpospolitej pisze A. Cendrowski w po-
pularnonaukowym, ale poważnym opracowaniu pt. Łucznictwo. 
Jak ogień i... mowa. Zob. Rajkowska i Tobolewska 1976: 198–208.

26   Szerzej na temat niezrealizowanej koncepcji urządzenia na Sa-
skiej Kępie terenów wystawowych zob. Trybuś 2012: 39–67.

27   Szerzej na temat działalności zarówno Makabi, jak i innych ży-
dowskich klubów i stowarzyszeń sportowych w Warszawie zob. 
Rokicki 2005. 

28  Pismo zarządu ŻTGS „Makabi” 1938.

wych. Obecnie znajduje sie na ich miejscu Stadion Na-
rodowy. Jakiekolwiek poszukiwanie materialnych śladów 
strzelnicy SKS czy Związku Strzeleckiego byłoby zatem 
niecelowe, jakkolwiek warto przywołać pamięć o tym 
obiekcie sportowym, a może zastanowić się nad formą 
upamiętnienia go (np. stosownym elementem dekoracji 
wnętrz Stadionu Narodowego, a może przyszłej hali wido-
wiskowo-sportowej, jaka ma powstać w jego otoczeniu).

SKS uruchomił też w 1928 r. drugą strzelnicę, poło-
żoną w Ogrodzie Saskim, w gmachu dawnego Instytutu 
Wód Mineralnych29. Dla potrzeb nowej funkcji gmachu, 
dokonano niewielkich jego adaptacji i przeróbek, spośród 
których najważniejszą było zamurowanie dolnej partii ar-
kad30. „Doskonałe światło, dobre umieszczenie wszystkich 
ośmiu tarcz – wszystko przemawia za tym, że strzelnica, 
położona w bardzo ruchliwym punkcie, będzie groma-
dziła tłumy sportowców i wydatnie przyczyni się do spo-
pularyzowania strzelectwa. Przy okazji należy podnieść 
z uznaniem niestrudzoną energię dyrektora Tadeusza Jur-
jewicza, który zorganizował w stolicy już trzecią strzelni-
cę, wydatnie przyczyniając się do podniesienia poziomu 
sportu strzeleckiego. Strzelnica powstała za zgodą magi-
stratu i z subsydiów PUWFiPW”31. Strzelnica miała służyć 
przede wszystkim młodocianym adeptom tego sportu 
do nauki strzelania. W Ogrodzie Saskim urządzano strze-
lania z broni małokalibrowej w ramach szkolnych zajęć 

29   Instytut Wód Mineralnych w Ogrodzie Saskim, zaprojektowany 
przez Henryka Marconiego dla kupca warszawskiego Jana Flatau, 
powstał w 1847 r. Dwie pijalnie wód, wraz z oranżerią, kawiar-
nią, muszlą koncertową i innymi atrakcjami były miejscem spo-
tkań eleganckiego towarzystwa Warszawy do początków XX w. 
Nie udało się ustalić, kto był inicjatorem adaptacji tego budynku 
na strzelnicę w latach dwudziestych. Obiekt został całkowicie 
zniszczony w czasie II wojny światowej, nie zachowały się żadne 
jego materialne pozostałości, gdyż znajdował się w miejscu, gdzie 
współcześnie przebiega ul. Marszałkowska. Zob. Portal miłośników 
przedwojennej Warszawy: Warszawa1939.pl, b.d., Internet 2016. 

30  Wołosz 2014.
31  Łowiec Polski 1928.
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Ryc. 6. Tereny w rejonie Alei Zielenieckiej ujęte są w planie regulacyjnym stolicy z 1931 r., jako „zieleń specjalna”, a nie te-
reny sportowe. Już wówczas przewidywano, że stadiony i strzelnica w tym miejscu przeznaczone będą do likwidacji, by zrobić 
miejsce przyszłym terenom wystawowym. APW, sygn. 1004/IV K I/262
Fig. 6. Ground on the Zieleniecka Avenue on regulation plans of Warsaw in 1931. Stadiums and shooting range are planned to 
be liquidated to make a space for Warsaw’s exhibition district. From: State Archive in Warsaw (APW), sign. 1004/IV K I/262

przysposobienia wojskowego. Dystans strzelnicy wynosił 
50 m, a – jak zapewniano – „pole obstrzału z sześcioma 
tarczami jest oświetlone tak, że strzelający będą je wi-
dzieli dokładnie”32, co powodowało, że obiekt mógł być 
używany także w celu szkolenia sportowego. Podobno 
w miejscu tym odbywały się również zawody łucznicze, 
czy jednak korzystano z tego samego, krytego obiektu – 
nie udało się ustalić. Otwarcie strzelnicy uświetnili swoją 
obecnością m.in. wiceminister spraw wojskowych gen. 
Kazimierz Fabrycy, dowódca Okręgu I Korpusu gen. Jan 
Wróblewski oraz dyrektor PUWFiPW płk Juliusz Ulrych, 
którzy oddali pierwsze, honorowe strzały. Obiekt wzbo-
gacał stan posiadania strzelectwa sportowego, choć jego 
podstawowy cel był inny – miał być placem do zajęć 
przysposobienia wojskowego dla szkół. Obraz tych zajęć 
może przybliżyć nam lektura fragmentu wspomnień jed-
nego z uczniów warszawskiego Gimnazjum im. Tadeusza 
Rejtana z lat trzydziestych ubiegłego wieku: „mundury 
obowiązywały w czasie lekcji przysposobienia wojsko-
wego: długie drelichowe spodnie i wciągane przez głowę 
bluzy koloru khaki oraz pasy z klamką z literami ‘p.w.’. 
W szkole w pomieszczeniu za salą gimnastyczną były 
stojaki z karabinami ćwiczebnymi oraz w tygodniu na 

32  Łowiec Polski 1928.

wielkim podwórzu tzw. ‘koszar Blocha’ pod wiaduktem 
mostu Poniatowskiego ćwiczyliśmy musztrę. Chodziliśmy 
także na strzelnicę małokalibrową w Ogrodzie Saskim; 
ostre strzelania z karabinu piechoty odbywały się na Bie-
lanach. Przysposobienie wojskowe było w programach 
klasy szóstej i siódmej, obowiązkowy był także trzytygo-
dniowy obóz letni w Kozienicach. Reprezentacyjne szkol-
ne kompanie przysposobienia wojskowego brały udział 
w defiladach na Placu Marszałka Piłsudskiego w czasie 
świąt państwowych”33. 

Nawiasem mówiąc, warto zaznaczyć, że Ogród Saski 
służył w okresie międzywojennym wychowaniu fizycz-
nemu młodzieży i sportom szkolnym oraz pozaszkolnym. 
Znajdowała się na jego terenie niewielka, ale solidna 
żelbetowa pływalnia letnia, wyznaczono boisko do gier 
zespołowych. Jednym z celów takiego działania było 
zapobieżenie sytuacji, w której młodzież grałaby w par-
ku, narażając na szwank jego substancję zabytkową, 
zwłaszcza liczne rzeźby, w głównej parkowej alei, na Osi 
Saskiej). Żadne z wyżej wymienionych urządzeń nie prze-
trwało II wojny światowej i, jak się zdaje, nie pozostały po 
nich żadne materialne pozostałości. 

33  Stolica 1984. 



71

Kamil Potrzuski Infrastruktura sportu strzeleckiego w międzywojennej Warszawie i jej współczesne pozostałości

KonserWacja zapobIegaWcza środoWIsKa 5 • dziedzictwo militarne

Strzelnicę cywilną posiadało również II gniazdo war-
szawskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Znaj-
dowała się ona najprawdopodobniej przy I Gimnazjum 
Męskim im. Józefa Sowińskiego. Budynek gimnazjum był 
częścią większego kompleksu projektu Mikołaja i Tade-
usza Tołwińskich, opracowanego w 1912 r. – projektu 
Ochrony i Szkoły Przemysłowo-Rzemieślniczej dla dzie-
ci pracowników Tramwajów Miejskich. W jego skład 
wchodzić miały: gmach główny, warsztaty, internat, dom 
mieszkalny, dom administracyjny oraz obiekty sportowe. 
Ostatecznie zrealizowano jedynie dwa obiekty – w jed-
nym z nich umiejscowiono ochronkę dla dzieci (przed-
szkole) oraz dwie szkoły powszechne, w drugim – Gim-
nazjum im. Sowińskiego. I to właśnie przy tym drugim 
obiekcie funkcjonowała sokolnia, a także mały kompleks 
sportowy złożony z boiska piłkarskiego, kortu tenisowego 
oraz właśnie owej niewielkiej (dystans 50 m), ale profe-
sjonalnie przygotowanej strzelnicy. Obiekt oddany został 
do użytku w czerwcu 1926 r., o czym informowała prasa. 
„Zapoczątkowany w Warszawie przez PTŁ sport strzelecki 
znalazł już naśladowców. Oto gniazdo nr II sokoła war-
szawskiego zbudowało na własnym boisku przy ul. Skier-
niewickiej 18 strzelnicę, na której możliwe jest strzelanie 
uwarunkowane regulaminem olimpijskim. Kierownikiem 
strzelnicy jest p. Maciejowski. Na boisku tym odbędzie 
się w dn. 20 bm pierwsze próbne strzelanie, zaś o godzi-
nie 16 pokaz gimnastyczny „Sokoła” Nr II”34. Ustalono, że 
oprócz członków Sokoła i uczniów gimnazjum korzystał 
z niej również Związek Harcerstwa Polskiego, Polska Ma-
cierz Szkolna, bywały też organizowane tu zawody bran-
żowych kół przysposobienia wojskowego35 (ryc. 7). 

W 1939 r. budynek gimnazjum uległ uszkodzeniu, jed-
nak wyremontowano go i w czasie okupacji służył jako 
hitlerowskie koszary. Nie wiadomo, czy strzelnica i pozo-
stałe obiekty sportowe były wówczas użytkowane, nie-
wykluczone jednak, że tak. Po 1945 r. dawne tereny spor-
towe „Sokoła” na Skierniewickiej zostały przejęte m.in. 
przez zakłady farmaceutyczne „Polfa” i zaadaptowane na 
cele przemysłowe. Należy przypuszczać, że nie zachowały 
się materialne ślady zarówno strzelnicy, jak i pozostałej 
infrastruktury sportowej dawnego „Sokoła”. Nawiasem 
mówiąc, samo stowarzyszenie, o niezwykle bogatej tra-
dycji, w międzywojniu związane z narodową demokracją, 
w PRL zostało zdelegalizowane i utraciło możliwość funk-
cjonowania36 (ryc. 8).

Warto wspomnieć, że infrastrukturę strzelecką mię-
dzywojennej Warszawy uzupełniały strzelnice przy zakła-
dach produkujących broń. Ciekawym przykładem takiej 
strzelnicy jest podziemny obiekt Państwowej Wytwórni 
Karabinów przy ul. Dworskiej (później, od 1950 r. no-
szącej imię Marcina Kasprzaka)37, na którym przestrze-
liwywano i przygotowywano dokumentację techniczną 

34  Nowy Kurier Polski 1926.
35  Grabowska i Wołosz 2013b.
36  Chełmecki 2007: 310.
37  Grabowska i Wołosz 2013a. 

m.in. karabinów przeciwpancernych typu „Ur”, a przede 
wszystkim słynnych pistoletów typu „Vis”. Strzelnica 
wykonana była z żelbetu, strop miał grubość ok. 70 cm, 
a długość obiektu wynosiła 100 m; obiekt podzielony był 
na kilka sekcji, posiadał główne zejście wraz ze stanowi-
skami strzeleckimi od strony wschodniej, można było 
zjechać do niego również windą (przystosowaną ponad-
to do transportu ciężkiego sprzętu o wadze do 3 ton). 
Przez pewien czas strzelnica funkcjonowała również po 
wojnie, obecnie, pomimo zachowania w niezłym stanie, 
jest całkowicie niedostępna i nic nie wskazuje na to, aby 
ta sytuacja  miała się zmienić – wejścia strzelnicy zasypa-
no i splantowano, a na terenie dawnej fabryki karabinów 
powstaje osiedle deweloperskie „Bliska Wola”. Niezbęd-
na jest konstatacja, że obiekt ten nigdy w żaden sposób 
nie służył strzelectwu sportowemu i nie wzbogacał stanu 
posiadania warszawskiej infrastruktury sportowej. 

Znacznie ciekawsze dla badacza dziejów kultury fi-
zycznej i sportu były natomiast losy strzelnicy Państwo-
wej Wytwórni Sprawdzianów na Powązkach, w rejonie 
ul. Duchnickiej, oddanej do użytku jako element całego 
kompleksu sportowego dla pracowników fabryki, urzą-
dzonego własnym sumptem w 1933 r., „Na Powązkach, 
tuż za wiaduktem kolejowym, prawie że naprzeciw cmen-
tarza, mieszczą się zabudowania fabryki sprawdzianów 
Państwowej Wytwórni Uzbrojenia. Zdążając wzdłuż ul. 
Powązkowskiej i patrząc na tereny fabryki zobaczymy 
kort tenisowy, boisko do siatkówki, trochę na lewo ob-
szerny plac piłkarski z dwiema porządnymi bramkami, 
a tuż przed dużymi hangarami fabrycznymi – nowoczesną 
strzelnicę o wymiarach 50 i 100 m, znawcy twierdzą, że 
może i najnowocześniejszą w Warszawie. Jeszcze w maju 
1933 r. tych urządzeń nie było. [...] Aby zbudować to na 
tych pagórkowatych terenach, musiano przerzucić około 
200 wagonów kolejowych ziemi, wykonać 925 m2 kon-
strukcji drzewnych, założyć 170 m rur wodociągowych, 
postawić 222 m bieżące ogrodzenia z siatki drucianej 
i zniwelować około 1000 m2 bardzo nierównej powierzch-
ni. Fachowcy obliczają, że praca potrzebna do wykona-
nia wszystkich wspomnianych robót przedstawia wartość 
przeszło 12.000 zł”38. W kompleksie fabryki sprawdzia-
nów, który w założeniu miał służyć pracownikom fabryki, 
ale też okolicznym mieszkańcom ubogiej i zaniedbanej 
w międzywojniu dzielnicy Warszawy, planowano urzą-
dzanie zimą lodowiska i boiska hokejowego, chciano 
również (także w tzw. czynie społecznym, realizowanym 
przez kilkudziesięcioosobową grupę pasjonatów) urzą-
dzić pływalnię letnią oraz bieżnię i skocznię lekkoatletycz-
ną; założeń tych jednak najprawdopodobniej nie udało 
się zrealizować. Sportowo-rekreacyjne wyposażenie te-
renów fabrycznych dopełniała świetlica i sala radiowa 
z czterolampowym odbiornikiem. Obiekty z pewnością 
mogły wpłynąć pozytywnie na rozwój kultury fizycznej 
w upośledzonej pod tym względem dzielnicy, trudno 
jednak orzec, czy służyły w jakikolwiek sposób (strzelnica 

38  Antena 1934.
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Ryc. 7. Zawody strzeleckie Policji Państwowej na strzelnicy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Warszawie, 24 lipca 1931 
r. Zbiory NAC, sygn. 1-B-198
Fig. 7. Shooting competition of State Police on the Gymnastic Society “Sokół” shooting range in Warsaw, 27th July 1931. NAC, 
sign. 1-B-198

Ryc. 8. Tereny po strzelnicy i pozostałych 
obiektach sportowych TG „Sokół” przy ul. 
Skierniewickiej 18 w Warszawie – stan obecny 
(fot. A. Wołosz)
Fig. 8. Area of former shooting range and 
other sporting facilities of Gymnastic Society 
“Sokół” in Warsaw – current view (photo by  
A. Wołosz)

również) wyczynowemu sportowi. Po II wojnie świato-
wej obiekty te znalazły się w kompleksie tzw. Żoliborza 
Przemysłowego, wraz z m.in. częścią zakładów FSO oraz 
infrastrukturą produkcyjną ZREMBu. W XXI w., po decyzji 
o deindustrializacji tego obszaru i przekształceniu go na 
cele mieszkaniowe, powstają tu kolejne osiedla dewelo-
perskie. Na terenie dawnej fabryki sprawdzianów zapew-
ne wkrótce stanie kolejne z nich.

Niewielkie i służące raczej przysposobieniu wojsko-
wemu oraz rekreacji strzelnice powstawały w latach 
trzydziestych XX w. z inicjatywy Związku Strzeleckiego. 
W 1933 r. można było przeczytać w prasie o istnieniu 
czterech takich strzelnic – na Pradze, w Ursusie, w Forcie 

Bema i na Woli (na terenie Państwowych Zakładów Inży-
nierii). Obok tej ostatniej, której otwarciu towarzyszyła 
podniosła uroczystość z udziałem władz „Strzelca” i PZInż 
oraz proboszcza Skomorowskiego, który poświęcił obiekt, 
planowano urządzić też boisko do gier oraz zbudować 
urządzenia lekkoatletyczne39. Na podstawie badań źródeł 
pisanych niewiele można powiedzieć o dalszych losach 
obiektu, jak również o jego parametrach technicznych 
i wyposażeniu. Podobnie enigmatycznie przedstawiają 
się losy strzelnicy w Domu Żołnierza na Pradze (ul. Zyg-
muntowska 3), również będącej jednak raczej obiektem 

39  Polska Zbrojna 1933.
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służącym rozrywce i przysposobieniu wojskowemu, oraz 
zmaganiom młodzieży i dorosłych w zawodach sporto-
wych. „Wzorowe urządzenia stanowisk, tarczowni, wy-
posażenie w różnorodną broń, bardzo niskie opłaty (bo 
tylko 5 gr za strzał) niewątpliwie wzmoże dotychczasowe 
znaczne zainteresowanie się strzelnicą. [...] Strzelnica ta 
czynna jest codziennie w godz. 9–22, a specjalnie zasto-
sowane oświetlenie elektryczne umożliwia odbywanie 
treningów, co jest bardzo ważne dla ubiegających się 
o odznakę strzelecką”40.

Niezwykle ciekawą i dobrze zachowaną do dziś, choć 
nie użytkowaną już zgodnie ze swoim pierwotnym prze-
znaczeniem, była otwarta w 1933 r. strzelnica tunelowa 
(zwana też korytarzową lub po prostu krytą) w Centrum 
Wyszkolenia Piechoty w podwarszawskim wówczas 
Rembertowie, w którego budynkach po II wojnie świa-
towej ulokowała się Akademia Sztabu Generalnego WP, 
w 1990 r. przemianowana na Akademię Obrony Naro-
dowej – AON. W chwili otwarcia strzelnica była jednym 
z najdłuższych tego typu obiektów na świecie. Zaprojek-
towana przez Henryka Walczaka, miała długość 300 m 
i powierzchnię blisko 10 tys. m2. Obok niej znajdował 
się warsztat rusznikarski. Tarcze strzeleckie można było 
ustawiać co 50 m, możliwe było zatem strzelanie na róż-
nych dystansach. Wydaje się, że strzelnica służyła przede 
wszystkim testowaniu i przestrzeliwywaniu broni – pi-
stoletów na krótszych dystansach, karabinów na dłuż-
szych, i szkoleniu oraz ćwiczeniom strzeleckim słuchaczy 
CWPiech. Pojawiają się również w literaturze przedmiotu 
informacje, jakoby wykorzystywano ją do treningu spor-
towego i przygotowań do zawodów strzeleckich41.

Błędem byłoby pominięcie w pracy okazjonalnych 
strzelnic ludowych, odpustowo-festynowych, pojawiają-
cych się w stolicy tu i ówdzie na specjalne okazje. Strzel-
nice takie nie spełniały w zasadzie innych, niż typowo 
ludyczne, funkcji. W 1926 r ., podczas wystawy prze-
mysłowo-sportowej na Dynasach, Zakłady Amunicyjne 
„Pocisk” urządziły niewielką, małokalibrową strzelnicę 
o kilku stanowiskach, podobno cieszącą się niezwykłą po-
pularnością. Mimo jednak protestów prasy (wskazującej, 
że obiekt mógłby służyć dla celów przysposobienia woj-
skowego szkołom, harcerzom, ale także początkującym 
adeptom strzelectwa sportowego, i że miałby szansę po-
szerzyć ofertę sportową gospodarza obiektu – Warszaw-
skiego Towarzystwa Cyklistów), strzelnica po zakończeniu 
wystawy została jednak rozebrana. Bezzasadne byłoby 
pytanie o materialne pozostałości tej i innych okoliczno-
ściowo urządzanych i z założenia sezonowych warszaw-
skich strzelnic”42.

Największą i najbardziej reprezentacyjną, robiącą 
wrażenie i będącą obiektem o znaczeniu międzynarodo-
wym, strzelnicą warszawską był otwarty w 1932 r. obiekt 
Bractwa Strzelców Kurkowych na terenie Fortu Szczęśli-

40  Polska Zbrojna 1932.
41  Portal „Lepszy Rembertów”, b.d., Internet 2016.
42  Kurier Polski 1926. 

wickiego43. Strzelnica była jedynym zrealizowanym ele-
mentem planowanego na Szczęśliwicach, imponującego 
w założeniach, reprezentacyjnego stadionu sportowego 
wzorowanego na olimpijskim stadionie w Amsterdamie 
projektu architekta Jana Wilsa (nagrodzonym zresztą 
podczas olimpijskiego konkursu sztuki w stolicy Holan-
dii44), który planowano realizować przy udziale środków 
miejskich i państwowych. Ostatecznie, ze względu na 
trudności finansowe magistratu i zmianę priorytetów 
dotyczących inwestycji sportowych w Warszawie (decyzję 
o wybudowaniu Stadionu Wojska Polskiego), na terenie 
dawnego carskiego fortu „Щ” urządzono jedynie strzelni-
cę. Jej budowa, ze względu na wielki kryzys gospodarczy 
lat 1929–1933, nieznośnie się przeciągała. Nie budziła 
ona, co zrozumiałe, już tak wielkich emocji opinii publicz-
nej Warszawy, więc prasa wspominała o niej rzadko, jeśli 
już jednak pojawiały się w niej informacje, cechowała je, 
podobnie jak wcześniej w przypadku stadionu, skłonność 
do przesady, zwłaszcza w zakresie informowania o ukoń-
czonych już pracach oraz terminie oddania inwestycji. 

W 1932 r. strzelcy z Bractwa Kurkowego dopięli jednak 
wreszcie swego i uruchomili arenę strzeleckich zmagań. 
„Wskrzeszona fraternia zbudowała przy pomocy magi-
stratu stolicy własną strzelnicę przy byłym forcie szczę-
śliwickim i urządziła ją według nowoczesnych wymagań 
sportowych, przewidując strzelanie do tarczy według 
regulaminu 14 bractw, strzelanie z broni małokalibrowej 
na 50 i 100 m., do celów ruchomych (zająca, rogacza, dzi-
ka, jelenia) na 35, 50 i 100 m., oraz z pistoletów na 15 
i 25 m. […] A więc wychowanie fizyczne i przysposobienie 
wojskowe starszego pokolenia drogą uprawiania sportu 
strzeleckiego – dla obrony państwa. Cel szlachetny, god-
ny poparcia mieszkańców Warszawy”45. Otwarciu strzel-
nicy, które miało miejsce 3 listopada 1932 r., towarzyszyły 
trwające aż cztery dni zawody strzeleckie – myśliwskie 
i z broni małokalibrowej. „Strzelania trwały od godz. 9 
rano do 17, a startować w nich mogli także strzelcy nie-
stowarzyszeni”46. „Mniej więcej o półtora kilometra za 
Warszawą, za przystankiem ‘Granica miasta’ EKD, mieści 
się w Szczęśliwicach strzelnica […] urządzona dużym na-
kładem pracy i kosztów, posiadająca własny lokal biurowy 
i klubowy, ten ostatni w ładnym otoczeniu drzew i ogród-
ka. Ze względu na bliskość miasta i doskonałą, wygodną 
komunikację ma wszelkie szanse rozwoju. […] Projekto-
wane jest dalsze rozszerzenie instalacji do strzelania na 
dystanse dłuższe, na co teren w zupełności pozwala” – to 
już komentarz czasopisma branżowego47.

Obiekt ten działał do wybuchu II wojny światowej, co 
więcej, rozbudowywał się, przy walnym udziale nie tylko 
Bractwa Kurkowego, ale też pomocy finansowej i orga-

43   Zagospodarowanie sportowe terenów fortu szczęśliwickiego było 
już przedmiotem moich badań. Zob. Potrzuski 2015: 463–484.

44  Lipoński 1973: 292–293.
45  Gazeta Warszawska 1932.
46  Gazeta Warszawska 1932.
47  Łowiec Polski 1933.
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nizacyjnej Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich, 
a nawet dotacjach Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
udzielanym za pośrednictwem PUWFiPW. Pieniędzy jed-
nak brakowało, a branżowe czasopismo łowieckie dono-
siło w 1936 r.: „Komisja Główna Strzelań Myśliwskich, 
powołana przez Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich, 
zadaniem której jest w pierwszym rzędzie propaganda 
budowy strzelnic łowieckich w całej Polsce, urucho-
miła już, dzięki pomocy finansowej Min. Spraw Wojsk. 
oraz wielu osób z kół myśliwskich, budowę wzorcowej 
strzelnicy myśliwskiej pod Warszawą, na forcie Szczęśli-
wickim, które to tereny zostały oddane do jej dyspozycji 
przez zawsze chętne do współpracy Bractwo Strzelców 
Kurkowych. Na należyte wykończenie strzelnicy pieniędzy 
jeszcze brak, korzystam więc z okazji, ażeby zwrócić się 
z apelem do licznych myśliwych […] o przesłanie choćby 
drobnych ofiar na ten cel”48. Autorem artykułu był Janusz 
Regulski, przewodniczący Komisji. Apel okazał się na tyle 
skuteczny, że już w tym samym roku, w lipcu, można było 
rozegrać na strzelnicy Narodowe Zawody Strzelecko-My-
śliwskie (w ramach których odbyły się mistrzostwa War-
szawy, Mazowsza i Polski). Otwierał je sam Regulski, który 
podkreślał, że odbywają się one na „pierwszej i jedynej 
w Polsce strzelnicy odpowiadającej przepisom międzyna-
rodowym, najbardziej współczesnej i może najtrudniej-
szej w Europie”. W 1936 r . otwarto też pierwszą w War-
szawie, a jednocześnie niezwykle nowoczesną, strzelnicę 
rzutkową, pozwalającą przygotowywać się do olimpijskiej 
konkurencji – tzw. trapu. Regulski podczas uroczystego 
otwarcia „opisał nowo wybudowaną strzelnicę rzutko-
wą, zwracając uwagę zebranych na charakterystyczne 
szczegóły i techniczne warunki, podkreślając, że strzel-
nicę tę wraz z pawilonem (który tylko w mniej ważnych 
szczegółach nie został całkowicie wykończony), budowa-
no zaledwie dwa miesiące”49. O skuteczności i tempie 
inwestycji w rozbudowę strzelnicy decydowała najpraw-
dopodobniej subwencja państwowa, a słowa o nowocze-
sności i trudności technicznej strzelnicy nie były rzucane 
na wiatr. Nowy obiekt wyposażony był w nowoczesne 
maszyny, wyrzucające rzutki z dużą szybkością, przez co 
strzelcom pozostawało mniej czasu na celowanie i od-
danie skutecznego strzału, o czym świadczyły relatywnie 
słabe wyniki sportowe najlepszych zawodników, nie wy-
nikające wcale z niskich umiejętności. Nadmieńmy, że mi-
strzem Polski został Józef Kiszkurno, który dwa tygodnie 
później w Wannsee pod Berlinem zdobył mistrzostwo 
świata. Władze miasta, już ze Stefanem Starzyńskim na 
czele, podjęły aktywne działanie celem lepszego zintegro-
wania tego miejsca z miastem – wspominany przez nas 
Regulski dziękował w 1936 r., Starzyńskiemu, że „w ciągu 
jednego dnia polecił poprawić całą, pozostawiającą wiele 
do życzenia, drogę dojazdową do strzelnicy”50. Udało się 
ustalić, że ostatnie zawody o randzie mistrzostw Polski ro-

48  Łowiec Polski 1936a.
49  Łowiec Polski 1936b.
50  Łowiec Polski 1936b. 

zegrano w kwietniu 1939 r. Okupacyjne i powojenne losy 
strzelnicy nie były przedmiotem badań. Lech Królikowski 
twierdzi, iż na terenie fortu wciąż  znajdują się „drugo-
rzędne instalacje wojskowe”, w tym być może strzelnica, 
choć większość obszaru pofortecznego zajmują garaże 
i ogródki działkowe51. Należy postulować, aby specjali-
ści dokonali badań terenowych w Forcie Szczęśliwickim 
i opisu ewentualnych pozostałości po reprezentacyjnej, 
najznakomitszej w międzywojniu warszawskiej strzelnicy, 
niedostrzegalnych niewprawnym okiem (ryc. 9).

Naiwnością byłoby sądzić, iż autorowi udało się 
dotrzeć do informacji o wszystkich funkcjonujących 
w międzywojniu strzelnicach warszawskich, nawet tych 
dostępnych dla cywilów, a więc stanowiących infrastruk-
turę sportową. O wielu jednak obiektach nie sposób po-
wiedzieć więcej oprócz skonstatowania faktu, iż istniały 
i przez pewien czas działały. Jedną z takich strzelnic jest 
obiekt Związku Rezerwistów przy pl. Broni, po którym je-
dynymi śladami są zapisy w warszawskich książkach tele-
fonicznych końca lat trzydziestych XX w.52. Oczywiście po 
tego typu obiektach nie został najmniejszy ślad.

Podsumowując, należy zauważyć, że mimo, iż w War-
szawie międzywojennej znajdowało się wiele strzelnic, 
większość nie miała funkcji sportowych czy nawet tylko 
rekreacyjnych. Dominowały strzelnice wojskowe, na któ-
rych pierwszeństwo użytkowania należało do żołnierzy, 
jak też obiekty techniczne, przeznaczone do testowania 
broni. Stan posiadania strzelectwa sportowego uległ jed-
nak w międzywojniu znaczącej poprawie, a powstanie 
strzelnic na Nowym Świecie, przy Parku Skaryszewskim, 
w Ogrodzie Saskim, przy Skierniewickiej czy wreszcie 
w Forcie Szczęśliwickim wpłynęło na wzrost popularności 
strzelectwa sportowego, a pośrednio zapewne na pierw-
sze sukcesy polskich strzelców na arenie międzynarodo-
wej. W drugiej połowie lat trzydziestych polscy strzelcy, 
wprawdzie nie warszawscy, zaczęli bowiem odnosić mię-
dzynarodowe triumfy. Zaliczyć do nich należy zwycię-
stwa w mistrzostwach świata wspominanego już Józefa 
Kiszkurno, co warte podkreślenia – cywila, ziemianina 
z Podola, czy brązowy medal olimpijski zdobyty w 1936 
r. w Berlinie przez Władysława Karasia53. Trudno też nie 
dostrzec związku pomiędzy budową nowych strzelnic, 
a militaryzacją kraju i wzrostem roli armii w życiu pu-
blicznym II RP pod rządami sanacji. Nieprzypadkowy jest 
zapewne szczególny wzrost rozbudowy tego typu infra-
struktury w latach 1926–1929, choć znaczenie ma tu też 
zapewne ogólna dobra koniunktura gospodarcza i stosun-
kowo duże środki przeznaczane na inwestycje w ogóle.

51  Królikowski 2002: 267–269.
52  Spis abonentów 1938: 326, 1939: 369.
53   Władysław Karaś był oficerem WP, weteranem Legionów i woj-

ny polsko – bolszewickiej, funkcjonariuszem polskiego wywiadu 
wojskowego. Podczas igrzysk w Berlinie miał 43 lata. W czasie 
organizacji uczestniczył w tworzeniu konspiracyjnego wywiadu 
wojskowego Armii Krajowej. Zdemaskowany i aresztowany przez 
Niemców, zginął w masowej egzekucji w Magdalence w 1942 r.



75

Kamil Potrzuski Infrastruktura sportu strzeleckiego w międzywojennej Warszawie i jej współczesne pozostałości

KonserWacja zapobIegaWcza środoWIsKa 5 • dziedzictwo militarne

Zdecydowana większość, o ile nie wszystkie, strzelnic, 
zarówno wojskowych, technicznych jak i sportowych, 
współcześnie nie funkcjonuje. Ich materialne pozosta-
łości są niezwykle skromne – w większości obiekty te 
uległy całkowitej zagładzie. Niewielkie fragmenty nie-
których z nich być może zostały zachowane, jednak 

ich badanie pozostaje poza kompetencjami historyków 
sportu. Pozostaje mieć nadzieję, że badania prowadzo-
ne przez historyków batalistyki i archeologów pozwolą 
w przyszłości na pełniejsze udokumentowanie i chro-
nienie tego nietypowego dziedzictwa polskiej kultury 
fizycznej. 

Ryc. 9. Czwarte Ogólnopolskie Zawody 
w Strzelaniu do Rzutków na Szczęśliwicach 
w Warszawie, 1938 r. Zbiory NAC,  
sygn. 1-S-2955-2
Fig. 9. Fourth Nationwide Trap Competition 
in Szczęśliwice in Warsaw, 1938. NAC,  
sign 1-S-2955-2
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Infrastructure of shooting sport  
in the interwar Warsaw and its present remains

Summary

In the interwar Poland shooting as a sport was strongly 
related to the army and military services, especially dur-
ing the first few years after regaining independence. There 
was no institution other than army that had proper facili-
ties for shooting practice. In 1924, during Olympic debut of  
the Polish National Team in Paris, the members of the Polish 
shooting team were all only soldiers (except for one person – 
officers only). Unfortunately, the competition was a painful 
defeat for our team. It became an impulse for a press cam-
paign promoting shooting sports also for civilians. Journalists 
argued that creating some open shooting ranges in Warsaw 
is essential for achieving success in the sport, but also would 
be useful for the military preparation of the civil population. 
In 1924 the first civil shooting range in Warsaw, organized by 
the Polish Hunting Association, was opened in Nowy Świat 
35. Later other shooting ranges were organized by the Shoot-
er’s Sporting Club, the Gymnastic Society „Sokół”, and finally 

the Warsaw’s Civilian Archery Fraternity (the largest and the 
most representational one, opened in 1932). After the May’s 
Coup d’Etat in 1926 shooting as a sport and a way of com-
mon military preparation was under special protection of the 
state – the National Office for Physical Education and Mili-
tary Preparation. Increasing number of shooting facilities in 
Warsaw effected in better sporting results of Polish shooters, 
especially in the late 1930s. Most of these facilities were de-
stroyed during World War II and never rebuilt. The aim of this 
article is to reconstruct the process of building sporting shoot-
ing ranges in the interwar Warsaw as well as to try answering 
the question if there are any remains of those facilities in the 
today’s capital of Poland. As a historian, author also postu-
lates research and listing of these remains and reconsidera-
tion their protection.

Translated by Kamil Potrzuski
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Badania podwodne zatopionych obiektów antropoge-
nicznych ‒ wraków jednostek pływających, obiektów 
użytkowych (m.in. porty, przystanie, osadnictwo), jak i in-
nych, stanowią istotny element poznania historii, zarów-
no w kontekście najdawniejszych dziejów, jak i czasów 
nowożytnych i najnowszych. Należy nadmienić, że same 
badania podwodne należące do archeologii morskiej oraz 
tzw. archeologii podwodnej nie są nowym zjawiskiem, 
specjalizacją i metodą w badaniach archeologicznych. Ich 
narodzin możemy doszukiwać się już na przełomie XIX 
i XX w., a początków naukowych po II wojnie światowej1. 
Ze względu na specyfikę środowiska podwodnego oma-
wiane prace z tej dziedziny mają często charakter inter-
dyscyplinarny, poprzez współpracę z naukami ścisłymi czy 
naukami o ziemi. 

W odniesieniu do dziedzictwa militarnego czasów 
najnowszych i tzw. archeologii współczesności, zato-
pione wraki stanowią interesujący przykład obiektów 
nieomawianych szerzej w opracowaniach naukowych. 
Artykuł ten ma celu zaprezentowanie w krótkiej formie 
problematyki związanej z tym zagadnieniem i możliwości 
badań w kontekście prac interdyscyplinarnych. Odpowie-
dzieć ma także na pytanie czy istnieje możliwość połą-
czenia projektów z różnych dyscyplin naukowych oraz 
w jakim zakresie metody wykorzystywane przez oceano-
grafów i hydrografów mogą posłużyć w pracach arche-
ologicznych. Czy istnieje możliwość zbudowania wspólnej 
platformy w celu lepszego monitorowania i zarządzania 
podwodnym dziedzictwem wojen światowych? Głównym 
zamiarem autorów jest jedynie zasygnalizowanie powyż-
szych zagadnień. 

Przedstawiając perspektywy badawcze związane z za-
topionymi jednostkami z I i II wojny światowej, warto 

1   Należy tutaj odnotować, że archeologiczne badania podwodne 
nie są „nowością” również w Polsce. Pierwsze tego typu prace 
miały miejsce już w roku 1930 i były prowadzone z inicjatywy 
Zdzisława Rajewskiego na jeziorze Biskupińskim oraz Żalno. Ich 
systematyczny rozwój w przypadku naszego kraju również nastą-
pił po II wojnie światowej i prowadzony był między innymi przez 
badaczy z ośrodków naukowych w Toruniu, Gdańsku i Szczecinie. 
W ostatnich latach nastąpił znaczy wzrost zainteresowania tema-
tem i zwrócenie się w tym kierunku również archeologów z innych 
ośrodków badawczych. Więcej: Święch 2015.

wcześniej przybliżyć istotne kwestie związane z postrze-
ganiem tego często kontrowersyjnego elementu dziedzic-
twa kulturowego, który można określić mianem dziedzic-
twa traumy. Warto zastanowić się także nad problemami 
związanymi z wrakami w odniesieniu do badań nauko-
wych i środowiska naturalnego oraz statusu prawnego 
tych obiektów.

Niechciane  
i problematyczne dziedzictwo

Wieloletnie podejście różnych grup społecznych oraz 
polityka władz poszczególnych krajów, miały w przeszło-
ści ‒ a często także dzisiaj ‒ pośrednie lub bezpośrednie 
przełożenie na legitymizowanie statusu pozostałości wo-
jen światowych, prowadzące do ich niszczenia lub zacho-
wania2. Tym samym miało to wpływ na badania naukowe 
w tej tematyce. W wielu krajach kontynentalnej Europy 
prace archeologiczne związane ze wspomnianymi pozo-
stałościami mają miejsce dopiero od kilkunastu lat, co 
sprawia, że są zjawiskiem stosunkowo nowym, wpisują-
cym się w zdobywającą dużą popularność archeologię 
współczesności. Kontrastuje to z podejściem w krajach 
anglosaskich, gdzie badania nad pozostałościami wojen 
z początków XX w. są prowadzone od dawna3. Widoczne 
jest to również w systemie ich zarządzania. 

Należy pamiętać, że niejednokrotnie specyfika i cha-
rakter wraków z I i II wojny światowej generują wiele 
problemów. Mowa tutaj między innymi o statusie tych 
z nich, które uznać można za mogiły wojenne ‒ mokre 
groby lub wręcz cmentarzyska podwodne4. Wymiary, bu-
dowa oraz często materiał, z jakiego zostały wykonane 
statki, powodują wiele komplikacji w procesie dokumen-
tacji ich wraków. Część tradycyjnych metod sporządza-
nia dokumentacji archeologicznej, wykorzystywanych 
również przy pracach podwodnych, nie znajduje tutaj 
zastosowania. Omawiane wraki są natomiast obiektem 

2  Jasinski, Solem i Sem 2012.
3  Święch 2016. 
4   Zagadnienie mokrych grobów zostało szerzej omówione przez 

jednego z autorów w innej publikacji: Święch 2016.
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Ryc. 1. Mapa batymetryczna przedstawiająca polskie wybrzeże Bałtyku z zaznaczonymi wodami terytorialnymi, wyłączną strefą 
ekonomiczną oraz obszarem spornym z Danią (Instytut Morski w Gdańsku©)
Fig. 1. A bathymetric map presents Polish coastline of Baltic, marked: territorial sea, exclusive economic zone and an area 
disputed with Denmark (Maritime Institute in Gdańsk©)

zainteresowania pod innym względem. W ostatnich la-
tach w niektórych krajach rozpoczęto programy ich mo-
nitorowania, w kontekście badań środowiskowych zwią-
zanych z zachodzącymi na nich wyciekami szkodliwych 
substancji5. Stwarza to sytuację, w której wiele historycz-
nych wraków, jest postrzeganych przede wszystkim jako 
niebezpieczne dla środowiska przedmioty, a nie element 
dziedzictwa kulturowego.

Status prawny omawianych obiektów również stano-
wi problematyczną kwestię, co bezpośrednio przekłada 
się na formę ich ochrony lub jej brak6. W zależności od 
obowiązującego w danym kraju prawodawstwa może się 
on różnić. W wielu państwach określenie obiektów zde-
ponowanych pod wodą jako pełnoprawnych elementów 
dziedzictwa kulturowego i historycznego pojawiło się 
stosunkowo niedawno. Przykład stanowi między inny-
mi Polska, gdzie dopiero w ustawie z 2003 r., pojawił się 
taki zapis. Dodatkową komplikacją są przepisy Konwen-

5  Gajewski et al. 2009, Hac et al. 2011.
6   Kwestie związane z ochroną oraz statusem prawnym zatopionych 

obiektów z I i II wojny światowej, są bardzo szerokim zagadnie-
niem, któremu należałoby poświęcić osobne opracowanie. Tutaj 
problem jest jedynie sygnalizowany.

cji Narodów Zjednoczonych o prawie morza7. Zgodnie 
z wprowadzonym podziałem wód morskich, pełne pra-
wodawstwo kraju, a tym samym interesujące nas prze-
pisy dotyczące zabytków (na przykładzie Polski) mają 
zastosowanie jedynie w odniesieniu do morskich wód 
wewnętrznych i morza terytorialnego – 12 mil morskich 
od linii podstawowej tego morza8. W wyłącznej strefie 

7   Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
(UNCLOS) z Montego Bay z 1982 r., wody morskie dzielone są na: 
wchodzące w skład terytorium państwa (wody wewnętrzne, wody 
archipelagowe, morze terytorialne); podlegające ograniczonej su-
werenności i jurysdykcji państwa (strefa przyległa, strefa wyłączne-
go rybołówstwa, szelf kontynentalny, wyłączna strefa ekonomicz-
na); nie podlegające jurysdykcji państw (morze otwarte zwane też 
pełnym, dno oceaniczne, wody te określane również są terminem 
“Obszar”). Polska przyjęła te przepisy, który zostały uwzględnione 
w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpo-
spolitej Polskiej i administracji morskiej. W drugiej połowie 2015 
r. ustawa ta została znowelizowana, prowadząc między innymi do 
dokładnego określenia linii podstawowej oraz wytyczenia poza 
wodami terytorialnymi tzw. pasa przyległego, gdzie państwo może 
dochodzić pewnych swoich praw, np. w kwestiach celnych. Więcej 
w odniesieniu do ochrony podwodnego dziedzictwa: Kowalski 2011.

8   Święch i Jasinski 2015: 190–191. Linia podstawowa – linia najniż-
szego stanu wody wzdłuż wybrzeża (Konwencja Narodów Zjedno-
czonych o prawie morza UNCLOS art. 5). 
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ekonomicznej, w której kraje posiadają ograniczone 
władztwo, a w których spoczywa wiele wraków wojen-
nych przepisy te nie obowiązują9. Dla ochrony dziedzic-
twa czasów najnowszych nie bez znaczenia jest także 
cenzus wiekowy obowiązujący w wielu krajach, który czę-
sto automatycznie wyklucza pozostałości wojenne z gru-
py prawnie chronionych obiektów. Cenzus ten, 100 lat 
od daty zdeponowania obowiązuje również w Konwencji 
UNESCO o Ochronie Podwodnego Dziedzictwa Kulturo-
wego, którą Polska ma zamiar ratyfikować10. Na koniec 
warto wspomnieć o istnieniu pewnych indywidualnych 
rozwiązań prawnych przyjętych przez poszczególne kra-
je. Przykładem takiej ustawy jest Protection of Military 
Remains Act, który swoją ochroną obejmuje wraki jedno-
stek Brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej, a które 
uznane zostały za mogiły wojenne11. 

Perspektywa bałtycka ‒  
nowe obszary współpracy

Morze Bałtyckie prezentuje duży potencjał dla badań z za-
kresu archeologii podwodnej i morskiej. Wynika to zarów-
no z bogatej historii ludów zamieszkujących w różnych 
okresach obszary wokół tego morza, jak i z warunków na-
turalnych sprzyjających zachowaniu substancji organicz-
nych12. Natomiast niewielkie głębokości w porównaniu 
do innych zbiorników morskich, gwarantują możliwość 
dostępu i przeprowadzenia badań naukowych na całym 

  9   Przykładem pewnej formy ochrony niektórych obiektów w wy-
łącznej strefie ekonomicznej, mogą być wraki niemieckich jed-
nostek – MS Wilhelm Gustloff, SS General von Steuben oraz MS 
Goya, zatopione w 1945 r. z tysiącami osób na pokładach, a obec-
nie uznane za jedne z największych na świecie mokrych grobów. 
Na podstawie zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego, ich ob-
szar zalegania objęto zakazem nurkowania. Więcej o ochronie 
wspomnianych wraków: Pomian i Królikowski 2005: 89–90.

10   Konwencja UNESCO o Ochronie Podwodnego Dziedzictwa Kulturo-
wego 2001; zob. Kobyliński 2002. Warto zaznaczyć, że w konwen-
cji tej zasady ochrony i prowadzenia badań uwzględnione zostały 
dla wszystkich rodzajów wód morskich, także tzw. „Obszaru”.

11   Protection of Military  Remains Act 1986. Na podstawie tego doku-
mentu chronione są zarówno określone wraki okrętów jak i maszyn 
latających. Przyjęto dwie kategorie jednostek w odniesieniu do 
tych spoczywających na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii 
oraz poza nimi, w tym wód międzynarodowych. Należy nadmienić, 
że dokument ten jest bardzo ciekawym przykładem ochrony zato-
pionych wraków wojennych obejmujących przede wszystkich jed-
nostki z okresu wojen światowych. Nawiązuje on także do kwestii 
przynależności do państwa bandery, na podstawie, których chronić 
można jednostki/wraki spełniające kryteria uznania wcześniej za 
okręt (szerzej na ten temat: Bugaj ski 2009: 34).  

12   Pedersen 1995. Głównym czynnikiem jest uboga fauna i flora, 
wynikającym przede wszystkim z niskiego zasolenia tego zbior-
nika, co jest efektem ograniczonego połączenia z oceanem świa-
towym i niewielkich wlewów słonej wody przez Cieśniny Duń-
skie, a także historii geologicznej zbiornika. Więcej: Szymelfenig 
i Urbański red. 1998. Zwykle czynniki te wymienia się w kontek-
ście bardzo dobrego zachowania wraków drewnianych z okresów 
wcześniejszych niż czasy najnowsze. Jednak, również tutaj działa 
to pozytywnie na zachowanie.

jego obszarze13. Należy przy tym wspomnieć również 
o negatywnych czynnikach, związanych bezpośrednio 
z działalnością człowieka. Chodzi tutaj przede wszystkim 
o intensywne trałowanie oraz nielegalną turystykę nur-
kową, która objawia się w rabowaniu wraków poprzez 
wyciąganie pojedynczych elementów, traktowanych jako 
swoiste souveniry. Wśród takich obiektów największym 
zainteresowaniem cieszą się właśnie wraki wojenne.

Znacznie poważniejszy problem dotyczący omawia-
nych wraków w Bałtyku ma jednak nieco inny charak-
ter. Są to wspomniane wcześniej kwestie związane z ich 
negatywnym wpływem na środowisko14. W momencie 
zatopienia wiele jednostek posiadało na pokładzie duże 
ilości paliwa lub substancji toksycznych, które na skutek 
korozji i działań człowieka przedostają się obecnie do 
środowiska lub istnieje duże ryzyko wystąpienia takiej 
sytuacji15. W związku z tego typu zagrożeniem, Instytut 
Morski w Gdańsku prowadzi od kilkunastu lat program 
Monitoring zanieczyszczenia dna w miejscu zalegania 
wraków, w ramach którego obserwowanych jest obec-
nie 28 wraków zalegających na polskich wodach tery-
torialnych, w tym niektóre przebadane wielokrotnie16. 
W zdecydowanej większości są to jednostki z okresu 

13   Maksymalna głębokość wynosi 459 m – Głębia Landsort u wy-
brzeży Gotlandii; a średnia zaledwie niecałe 53 m. W obszarze 
polskich wód najgłębsza jest tzw. Głębia Gdańska mająca 118 m 
(Maj-Szatkowska 2004).

14   Temat problematycznych czy wręcz niebezpiecznych pozostałości 
wojennych zalegających w Bałtyku, nie ogranicza się wyłącznie 
do kwestii wraków, a ma znacznie szerszy wymiar. Dotyczy on 
również niewypałów w postaci bomb, min i torped, zatopionej 
amunicji oraz broni chemicznej. Największy problem stanowią 
niewypały, które znajduje się na intensywnie uczęszczanych tra-
sach żeglugowych, podejściach do portów czy blisko brzegu. Ro-
snącym problemem jest broń chemiczna zatopiona po II wojnie 
światowej. Coraz częściej w południowej i wschodniej części Bał-
tyku odnotowuje się wyrzucanie na plaże uwolnionych na skutek 
korozji toksycznych, prowadzących między innymi do poparzenia 
substancji (Bełdowski 2012; Fabisiak i Olejnik 2012).

15   Na liście wraków stanowiących największe zagrożenia dla pol-
skich wybrzeży, z trzech „najniebezpieczniejszych”, dwa to jed-
nostki z okresu II wojny światowej ‒ SS Stuttgart i TS Franken. 
Pierwszy z nich, pełniący rolę statku szpitalnego zatopiony został 
na redzie Gdyni w 1943 r., po bombardowaniach przeprowadzo-
nych przez lotnictwo Aliantów. Na pokładzie jednostki przed 
atakiem znajdować się miało łącznie ok. 900 osób. W latach 
50. XX w. na skutek uznania wraku za przeszkodę nawigacyjną 
i niestwierdzenia zalegania na nim ludzkich szczątków przepro-
wadzono rozbiórkę, a pozostałości wraku pozostawiono na dnie. 
Przyczyniło się to znacząco do wycieku mazutu ‒ syntetycznego 
paliwa znajdującego się w zbiornikach statku oraz nieusuniętego 
w latach 50. ‒ i następującego po nim skażenia dna morskiego 
na obszarze Zatoki Puckiej. Historia drugiego ze wspomnianych ‒ 
jednostki zaopatrzenia TS Franken, jest znacznie mniej drama-
tyczna. Zatopiona została ona 8 kwietnia 1945 r. w pobliżu Helu 
przez lotnictwo radzieckie. Poza oderwanym dziobem, spoczy-
wającym kilkaset metrów od głównej części kadłuba wrak pozo-
staje we względnie dobrej kondycji. Głębokość zalegania ‒ ok. 70 
m, znacznie ogranicza działania z bezpośrednim wykorzystaniem 
nurków i komplikuje możliwości przeprowadzenia ewentualnych 
badań na wraku. Więcej: Gajewski et al. 2009; Schöna 2004; 
Gröner, Jung i Mass 1988: 163–165.

16  Hac (red.) 2015.
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I i II wojny światowej17. Wstępne badania i rozpoznanie 
obejmują określenie nie tylko rozmiarów, parametrów 
oraz rodzaju jednostki ale również jej stanu zniszczenia 
i dezintegracji18. Zebrane dane z urządzeń akustycznych 
służą do stworzenia mapy batymetrycznej danego obsza-
ru z umieszczonymi wszelkiego rodzaju obiektami geolo-
gicznymi i antropogenicznymi, z uwzględnieniem między 
innymi podstawowych informacji o ich położeniu, rozmia-
rach i głębokości. W pracach tych, na wstępnym etapie 
wykorzystywane są pomiarowe urządzenia akustyczne, 
głównie: wysokiej rozdzielczości echosonda wielowiązko-
wa (ang. multi-beam echosounder ‒ MBES), sonar boczny 
(ang. side scan sonar ‒ SSS), magnetometry, profilomierz 
osadów dennych (ang. sub-bottom profiler ‒ SBP), a także 
roboty podwodne wyposażone w kamery i aparaty, umoż-
liwiające wykonanie dokumentacji zdjęciowo-filmowej19. 
Wykorzystanie urządzeń bezzałogowych daje również 
dostęp do jednostek spoczywających na głębokościach, 
gdzie prowadzenie rozpoznania lub prac przez nurków jest 
znacznie utrudnione lub jest wręcz niemożliwe20. Warto 

17   Korzystając ze źródeł historyczny podejmuje się próbę identyfikacji 
każdej nowo odkrytej jednostki, której „tożsamość” nie jest znana.

18   Przykładowy raport z takiego rozpoznania: Załącznik do meldun-
ku z pomiarów 02/2006. Z perspektywy archeologicznej równie 
interesujące są procesy depozycyjne i podepozycyjne, zachodzą-
ce na metalowych wrakach w tym wrakach wojennych. Są one 
znane w przypadku niektórych akwenów dla „drewnianych wra-
ków” z okresu starożytności, średniowiecza czy nowożytności 
(Stewart 1999; Muckelroy 1978), jednak nasza wiedza dotycząca 
tych procesów zachodzących na wrakach czasów najnowszych 
nadal posiada luki.

19   Ze względu na cechy środowiska wodnego, do wykrywania obiek-
tów wykorzystuje się urządzenia akustyczne ‒ zalegające w toni 
wodnej i na powierzchni dna (pierwsze z opisanych – MBES, SSS); 
w dnie (SBP). 

20   Głębokość graniczną dla bezpiecznego rekreacyjnego nurkowa-
nia przy wykorzystaniu standardowej aparatury typu akwalung 
określa się dzisiaj na 30–40 m. Przebywanie na głębokościach 

dodać, że dane z echosondy wielowiązkowej pozwalają 
na stworzenie modeli 3D obiektów, animacji opartych na 
rzeczywistych danych przestrzennych oraz „wsad” wizuali-
zacji bryły i elementów  wraków w przestrzeni wirtualnej. 

Wysokie standardy stosowane podczas opisanych prac 
oraz zakres, pozwalają z całą pewnością zaadaptować 
część z nich na potrzeby badań archeologicznych. Więk-
sze ukierunkowanie na potrzeby wspomnianych badań 
podczas tego typu pomiarów i rozpoznawania może przy-
nieść informacje na temat życia załóg i pasażerów zato-
pionych statków oraz, co bardzo ważne, może prowadzić 
do weryfikacji informacji historycznych21. Dodatkowym 
argumentem przemawiającym za wspomnianymi meto-
dami akustycznymi jest ich nieinwazyjny charakter oraz 
fakt, że w warunkach często słabej widzialności Morza 
Bałtyckiego pozwalają uchwycić całościowy obraz pod-
wodnego stanowiska. Warto się tutaj zastanowić nad 
ukierunkowaniem takich interdyscyplinarnych badań, 
prowadzących do wypracowania systemu zarządzania 
tego typu wrakami, a który uwzględniałby ich znaczenie 
dla dziedzictwa kulturowego22. 

poniżej 30 m ma znacznie ograniczony czas. Wydłużenie takie-
go pobytu lub zejście jeszcze niżej wymaga wykorzystania od-
powiednich gazów, tzw. rebreathera lub nurków zawodowych, 
natomiast wiąże się z wysokimi kosztami, ograniczonymi moż-
liwościami stosowalności przy pracach archeologicznych oraz 
także zakresu głębokości.  

21   Przykładem prac archeologicznych w kierunku weryfikacji źródeł 
historycznych oraz odtworzenia ostatnich chwil jednostek mogą 
być badania wykonane przez brytyjskiego archeologa Innesa 
McCartneya na wrakach bitwy jutlandzkiej ‒ HMS Defence i HMS 
Invincible (McCartney 2012a, 2012b).

22   Powinno to dotyczyć nie tylko wraków jednostek pływających. 
Do nich odnosi się przede wszystkim ten tekst, jednak należy 
wspomnieć krótko o zabytkach istotnych z perspektywy lotnic-
twa, które też ‒ zwykle przypadkowo ‒ są odkrywane u polskich 
wybrzeży podczas prac hydrograficznych. Wartym podkreślenia 
jest  tutaj fakt, że często są to maszyny zachowane jedynie w kil-

Ryc. 2. Wrak ORP Wicher w obecnym sta-
nie. Obraz z echosondy wielowiązkowej (Insty-
tut Morski w Gdańsku©)
Fig. 2. The wreck of ORP Wicher showing 
her present condition. The multibeam echo-so-
under image (Maritime Institute in Gdańsk©)
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Ryc. 3. Wrak okrętu szpitalnego SS Stuttgart, zatopiony w 1943 r. na redzie Gdyni. Zniszczony w latach 50. XX w. Obecnie jest 
to najbardziej „trujący” podwodne środowisko wrak na polskim wybrzeżu Bałtyku (Instytut Morski w Gdańsku©)
Fig. 3. The shipwreck of hospital ship SS Stuttgart, sunk in 1943 in the roadstead of Gdynia. Demolished in the 1950s. At pre-
sent along the Polish coast she is the most toxic contaminating shipwreck (Maritime Institute in Gdańsk©)

Ryc. 4. Wrak zestrzelonego bombowca taktycznego Douglas A-20 Havoc. Odnaleziony w 2014 r. przez Instytut Morski 
w Gdańsku. Przy pomocy echosondy wielowiązkowej możemy w sposób nieinwazyjny uzyskać dokładny kształt obiektu, wymiary 
oraz położenie na dnie, pozwalające na jego identyfikację – czego przykładem jest właśnie ten wrak Douglasa A-20 Havoc (Insty-
tut Morski w Gdańsku©)
Fig. 4. The wreck of attack aircraft, light bomber Douglas A-20 Havoc. It was discovered in 2014 by the Maritime Institute in 
Gdańsk. Using multibeam echo-sounder we can non-invasively get the exact shape of the object, dimensions and location on 
the bottom, allowing identification of the object – the wreck of Douglas A-20 Havoc is a prime example of it (Maritime Institute in 
Gdańsk©)



84

Andrzej W. Święch i Benedykt Hac

ArchAeologicA HereditAs • 9

Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym artykule informacje, poka-
zują złożoność problematyki wraków z I i II wojny świa-
towej, począwszy od kwestii społecznych, poprzez me-
todyczne i środowiskowe, a skończywszy na  niejasnym 
i dyskusyjnym statusie prawnym wielu z nich. Autorzy 
świadomie odnieśli się jedynie do niektórych tematów, 
celem zaproponowania możliwej początkowej drogi 
współpracy w ramach badań interdyscyplinarnych, która 
ich zdaniem może znacząco przyczynić się do wypracowa-
nia metod ochrony omawianych obiektów23.

ku sztukach w skali europejskiej lub nawet światowej. Przykła-
dem może być odkrycie Douglasa A-20 Havoc przez statek Insty-
tutu Morskiego w Gdańsku w 2013 r., czy inny samolot z okre-
su II wojny światowej, odkryty pod koniec 2012 r. przez okręt 
hydrograficzny Marynarki Wojennej – ORP Arctowski.  Więcej 
o Douglasie odkrytym przez Instytut Morski w Gdańsku: Zakład 
Oceanografii Operacyjnej (ZOO) 2016; więcej o wraku samolotu 
odkrytym przez ORP Arctowski: Grządziel 2016.

23   Nie można tutaj zapomnieć o kwestiach administracyjnych i praw-
nych, na które wpływ mają urzędy konserwatora zabytków – nie-
stety często nie wykazujące zrozumienia i zainteresowania kulturo-

Badania prowadzone przez oceanografów i hydrogra-
fów pomimo że, do wraków odnoszą się w innym kon-
tekście (ochrony środowiska) mogą dostarczyć informacji 
użytecznych archeologicznie. Zarówno na etapie wstęp-
nego rozpoznania z wykorzystaniem urządzeń akustycz-
nych jak i bardziej szczegółowej analizy dotyczącej obec-
nego stanu ich zachowania oraz procesu dezintegracji. 
Warto zabiegać o to, aby archeolodzy uczestniczyli w tych 
pracach, a sam ich przebieg winien obejmować również 
elementy dokumentacji i analizy istotne z ich punktu wi-
dzenia. Prace z udziałem archeologów przynoszą szereg 
korzyści dla drugiej strony, poprzez położenie większe-
go nacisku na kontekst historyczny i kulturowy wraków, 
a tym samym zwrócenia większej uwagi społecznej na  
palące problemy jakie dotyczą tego dziedzictwa. Morze 
Bałtyckie ze swoimi „zasobami” ‒ pozostałościami wo-
jennymi, wydaje się bardzo dobrym warsztatem dla tego 
typu prac.

wym dziedzictwem podwodnym oraz administracja morska, często 
przejawiająca przychylność w interesujących nas sprawach.  
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World Wars’ wrecks –  
interdisciplinary approach 

Summary

The wrecks of both World Wars are one of the most common 
anthropogenic objects deposited on the bottom of the seas 
and oceans. These objects are an important part of heritage of 
war and war trauma. Many of them can be considered as war 
monuments. Nevertheless, for years they were not of scientific 
interest, however recent years have seen a growing interest 
about the objects from World War I. Undoubtedly, it is related 
to the anniversary of the outbreak of  Great War. In the coming 
years we can also expect an increased interest in World War 
II objects.

A huge number of World Wars’ wrecks are resting in the 
Baltic Sea, including the Polish coast. Almost none of these 
wrecks in Poland was subject to archaeological prospection for 
research. The Maritime Institute in Gdańsk is the only institu-
tion in the country which conducts regular work on selected 
20th century shipwrecks, including numbers of World Wars’ 
shipwrecks. This is due to the program: “Monitoring of con-

tamination of the seabed in the wreck locations”. Although 
these studies are not archaeological works, they can expand 
our knowledge by providing relevant information on the pre-
sent state of preservation of the wreckage and the site.

Form, size and condition of World Wars’ shipwreck often do 
not allow archaeologist to use traditional methods of documen-
tation. This leads to the use of new forms of recording. Several 
hydrographic devices and methods of prospection like multi-
beam echo-sounder and high resolution side scan sonar can be 
successfully used not only for searching but also for preliminary 
non-invasive documentation of the objects under discussion. 
This brief article discusses the subject of possible co-operation 
in interdisciplinary research conducted by authors, which can 
allow better protection and improve knowledge of war wrecks, 
preserving them for future generations.  

Translated by Andrzej W. Święch



 

Cel-pal: ulotność żołnierskiej codzienności  
na Froncie Wschodnim Wielkiej Wojny  

nad Rawką i Bzurą. Między archiwum ziemi  
a archiwum miejskim (1915-2015)

Anna I. Zalewska, Dorota Cyngot i Bartłomiej Klęczar

ArchAeologicA
Hereditas 9
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Wprowadzenie

Dziedzictwo militarne na ogół charakteryzowane jest po-
przez opisy broni czy umundurowania żołnierzy biorących 
udział w wielkich wojnach XIX i XX wieku. W niniejszym 
szkicu, stanowiącym zaczątek szerszego opracowania, 
które ukaże się drukiem w 2018 roku jako podsumowa-
nie projektu pt. Archeologiczne przywracanie pamięci 
o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmier-
ci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian 
krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (dalej 
APP)1, chcielibyśmy zwrócić uwagę na rzadziej łączone 
z dziedzictwem wojennym aspekty żołnierskiej codzien-
ności w czasie I wojny światowej. Pretekstem do tego 
stały się rzeczy odkryte w toku realizacji wspomnianego 
projektu badawczego. Uznaliśmy, że zabytki te umożli-
wiają bliższy wgląd w specyfikę Wielkiej Wojny na Froncie 
Wschodnim, zwłaszcza w fazie kształtowania się nowej 
idei i praktyki wojny pozycyjnej, tj. w latach 1914–1915, 
oraz w to, co wojna zmieniła w historii społecznej i co po 
sobie pozostawiła. 

Znacząca wydała nam się istotność analizowanych rze-
czy, z perspektywy następujących zagadnień:
• potencjału poznawczego i społecznego, jaki niesie ze 

sobą opowiadanie o codzienności wojny poprzez hi-
storie konkretnych rzeczy stanowiących pozostałości 
po wydarzeniach, które rozegrały się nad Rawką i Bzu-
rą od grudnia 1914 do lipca 1915 roku;

• możliwości uzupełniania wiedzy na temat zabytków 
ruchomych odnalezionych w trakcie realizacji pro-
jektu APP o informacje uzyskiwane w wyniku badań 
archiwalnych; tu dokonujemy tego, korzystając z za-
sobów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział 
w Łowiczu (dalej APW OŁ) ośrodku, który przed stu 
laty był przyfrontowym „miastem etapowym” armii 
niemieckiej;

• wpływu wyników badań archeologicznych na proces 
kształtowania społecznej wrażliwości i świadomości 

1   Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum 
Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/10/E/
HS3/00406. Projekt jest realizowany pod kierownictwem dr hab. 
Anny Zalewskiej w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Aka-
demii Nauk.

historycznej w odniesieniu do dziedzictwa militarne-
go. Ich rozwijanie traktujemy jako warunek akceptacji 
założeń konserwacji zapobiegawczej przez współcze-
snych depozytariuszy pozostałości materialnych po 
I wojnie światowej, tj. na przykład przez lokalną lud-
ność, muzealników, kolekcjonerów, rekonstruktorów 
i decydentów z sektora konserwatorskiego.
W podejmowaniu tematyki zabytków ruchomych 

z okresu I wojny światowej czytelna jest tendencja auto-
rów opracowań historycznych, w szczególności badaczy 
dziejów wojskowości, do skupiania się na broni, amunicji 
czy też regulaminowym oporządzeniu żołnierskim. Wynika 
to zapewne z rozpoznania faktu, że właśnie te kategorie 
przedmiotów są najważniejsze dla prowadzenia woj-
ny – w szczególności wojny uprzemysłowionej, w którą 
angażowane są tony sprzętu wojskowego. Jednak w star-
ciach zbrojnych stających naprzeciw siebie armii biorą też 
udział – wraz z ludźmi – nie mniej ważne dla żołnierza 
przedmioty, często niedostrzegane i niedoceniane, które 
nie służą bezpośrednio unieszkodliwieniu przeciwnika, 
ale pomagają człowiekowi wyrwanemu z jego dotychcza-
sowego naturalnego środowiska przetrwać i zaspokajają 
potrzeby wynikające z jego fizjologii, przyzwyczajeń bądź 
tradycji. 

Prowadząc badania archeologiczne, historyczne, 
antropologiczne i pamięcioznawcze, trafiamy między 
innymi na poruszającą obecność trzech grup zabytków 
ruchomych, zarówno w zasobach archiwów miejskich, 
w formie licznych dokumentów ich dotyczących, jak 
i w postaci materialnej, w archiwum, jakie stanowi zie-
mia, do którego wgląd mamy dzięki prowadzonym od 
2014 roku pracom archeologicznym w rejonie walk nad 
Rawką i Bzurą. Są to przedmioty użytkowe i elementy wy-
posażenia „niebojowego“ takie jak:
• przedmioty codziennego użytku, m.in. menażki, ma-

nierki, kubki, sztućce / niezbędniki;
• indywidualny sprzęt saperski, m.in. łopatki/saperki, 

łopaty, kilofy;
• przedmioty związane z używaniem produktów tyto-

niowych, m.in. pudełka na papierosy, fajki, fifki, pa-
pierośnice, zapałki. 
Ostatnia z wymienionych grup przedmiotów stanowi 

przedmiot refleksji niniejszego szkicu. Poprzez odwołania 
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do konkretnych przykładów, wskazujemy potencjał po-
znawczy i społeczny, jaki niesie ze sobą pogłębiona ana-
liza wyposażenia palacza tytoniu. Uznaliśmy tę kategorię 
znalezisk za szczególnie ciekawą.

Nicotiana rustica, Nicotiana tabacum … 

Nikotyna od czasu przywiezienia pierwszych roślin tyto-
niu z Ameryki Południowej, stała się jedną z najbardziej 
popularnych używek w Europie. Już w 1753 roku Linneusz 
wymienił w swej systematyce roślin dwa gatunki tytoniu: 
Nicotiana rustica – tytoń bakun, zwany też tytoniem ma-
chorką oraz Nicotiana tabacum – tytoń szlachetny (ryc. 1). 
Machorka w postaci suszu zawiera 3 do 10 razy więcej ni-
kotyny niż tytoń szlachetny2. Używanie wyrobów z obydwu 
tych gatunków było popularne wśród żołnierzy w czasie 
I wojny światowej; co prawda, fatalne dla ich płuc, jednak 
zabijało uczucie głodu i lęku. Tłumiło też, bądź wyostrza-
ło zmysły – w zależności od potrzeb i sytuacji. Żołnierze 
Wielkiej Wojny używali gotowych wyrobów tytoniowych 
lub przygotowywali je samodzielnie, zawijając poszarpaną 
bakunową sieczkę w skrawki papieru, zwykle gazet3.

Pogłębieniu stanu wiedzy na temat używania produk-
tów tytoniowych na przestrzeni ostatniego stulecia sprzy-
jają badania archiwalne. W rozpoznaniu tematu używania 
tytoniu stanowią one nieoceniony i dotychczas nie dość 
doceniony zasób informacji. Archiwalia, których treść 
wzięliśmy pod uwagę, rozpoznając zagadnienie obecno-
ści przedmiotów związanych z używaniem produktów 
tytoniowych nad Rawką i Bzurą w latach I wojny świato-
wej, powstawały w tak zwanym przyfrontowym mieście 
etapowym, jakim Łowicz był od grudnia 1914 roku dla 
armii niemieckiej4. Ścisłe powiązanie Łowicza z frontem, 
którego linia biegła o kilka kilometrów od miasta, pozwa-
la śledzić logistykę – i swoistą logikę – organizacji życia 
codziennego w ośrodku podporządkowanym potrzebom 
wojny i oddanym we władanie żołnierzom. Wybór do tej 
roli Łowicza podyktowany był jego położeniem blisko sto-
licy guberni – Warszawy i dobrym powiązaniem miasta 
linią kolejową zarówno z Warszawą, jak też Berlinem oraz 
innymi ważnymi miastami niemieckimi, z których tą dro-
gą docierały na front transporty oddziałów wojskowych 
i niezbędnego im zaopatrzenia. Dokumenty unaoczniają, 
że w Łowiczu udostępniono żołnierzom do kwaterowa-
nia lokale publiczne i prywatne, dla wierzących żołnierzy 
organizowano dodatkowe nabożeństwa w kościołach, 
w obawie przed epidemiami uruchamiano łaźnie, cho-
rym i rannym zapewniano miejsca w szpitalach, poległym 
i zmarłym – na cmentarzach. Wojskowe władze miasta 
pozostawały w ścisłym kontakcie z dowództwem frontu. 
Ich zadaniem było zaspokajanie bieżących potrzeb wal-
czącego wojska: zapewniały zaopatrzenie żołnierzy sta-

2  Podbielkowski 1985: 380. 
3  Toeplitz 2009:106–107.
4  Por. Kaliński 2013; Malangiewicz i Rutkowski 2014.

cjonujących w mieście i żołnierzy frontowych w jedzenie 
i picie, materiały infrastruktury wojskowej, broń i środki 
do życia oraz używki. Szczegółowo ukazują to liczne za-
mówienia i zarządzenia władz miejskich i intendentury 
wojskowej, a także pośrednio kierowane do Magistratu 
Miasta Łowicza oferty firm, proponujących swe wyroby 
i usługi na rzecz wojska i ludności cywilnej. Specyficzny 
wgląd w potrzeby armii dają też niestety liczne prośby 
i skargi mieszkańców miasta, pozbawianych – niekiedy 
nawet z pogwałceniem wprowadzonych na czas wojny 
regulacji – swych praw i swej własności. 

Cel – pal. Tytoń na wojnie pozycyjnej

Myśląc o Wielkiej Wojnie, mamy zwykle przed oczami sta-
tyczny obraz żołnierzy rozmieszczonych w okopach i pozo-
stających tam całymi miesiącami, a nawet latami. Jest to 
efekt ogólnej zmiany strategii – tj. rezygnacji z wojny ma-
newrowej i z zaskakiwania przeciwnika, które dominowa-
ły w początkowym okresie wojny na froncie wschodnim, 
zwłaszcza w 1914 roku, na rzecz bezruchu, zatrzymania 
przeciwników po obu stronach nieprzerwanej linii okopów 
i wykorzystywania przewagi technicznej. Józef Piłsudski, 
ukazujący wojnę zarówno z pozycji wodza naczelnego, jak 
i prostego żołnierza, w pracy Rok 1920 dał trafną, a przy 
tym złośliwą retrospektywną charakterystykę strategii woj-
ny okopowej, pisząc o okopie jako „tłustym“, „opasłym“ 
(dziś być może powiedziałby: „wypasionym“) „molochu“, 
rozrastającym się w miarę upływu wojny i żądającym wciąż 
nowych ofiar z ludzi. Podkreślił też zmiany w psychologii żoł-
nierzy spowodowane takim rodzajem wojny i skupieniem 
„wielkich ilości ludzi w ciasnym współżyciu i współdziałaniu 
dla jednego celu”5. Życie codzienne w okopach – paradok-
salnie – nabierało cech czegoś w rodzaju małej stabilizacji, 
utrzymanie okopów stawało się celem samym w sobie; 
„żołnierze uczynili z nich swe mieszkania, a ogromne wy-
siłki ludzkie próbowały z tego niezwykłego miejsca uczynić 
mieszkanie dogodne, zdatne do pracy i odpoczynku”6. 

Zwłaszcza podczas wolnych chwil jedną z ważniejszych 
czynności – wręcz rytuałem żołnierskim – było palenie 
tytoniu. Dlaczego? Palona w formie tytoniu nikotyna ma 
dwa z pozoru przeciwstawne działania, które doskona-
le wpisały się w potrzeby żołnierzy na wojnie. Wciągana 
do płuc w krótkich, gorączkowych „zaciągnięciach się”, 
działa pobudzająco (eksytująco), podczas gdy wdycha-
na powoli, długimi lecz rzadkimi pociągnięciami, działa 
uspokajająco7. Walczący w okopach I wojny światowej 
palili z powodów fizycznych, towarzyskich i duchowych. 
Łagodne właściwości narkotyczne tytoniu i jego zdolność 
do osłabiania uczucia głodu były przymiotami pożądany-
mi w przerażających warunkach wojny pozycyjnej8. 

5  Piłsudski 1924: 120.
6  Piłsudski 1924: 119–120.
7  Toeplitz 2009:108.
8  Gately 2012: 256.
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Kwas nikotynowy – przyjaciel żołnierza?!

Miliony zmobilizowanych mężczyzn, wśród nich ci, którzy 
idąc na wojnę nie byli palaczami, szybko popadały w na-
łóg9. To znacząco zwiększało zapotrzebowanie na wszel-
kie artykuły tytoniowe. Nikotyna, stanowiąca nie więcej 
niż 5% wagi liścia tytoniowego i będąca alkaloidem z dzi-
siejszej perspektywy trującym, halucynogennym i narko-
tycznym, stała się niezbywalnym elementem wojny. 

U progu Wielkiej Wojny tradycja palenia tytoniu nie 
była w Europie nowa10, jednakże w trakcie wojny wy-

  9   Nikotyna jest składnikiem bardzo silnie uzależniającym, który 
używany w nadmiarze może mieć skutki toksyczne. Jednocze-
śnie jednak kwas nikotynowy stanowi główny składnik witaminy 
B complex, a także witaminy PP, która zapobiega pelagrze, cho-
robie o objawach zarówno skórnych, jak i psychicznych i nerwo-
wych (Toeplitz 2009: 208). Nałogowcami stawali się niemal wszy-
scy, którzy zakosztowali nikotyny w okopach i ci, którzy utrwalili 
nałóg przeniesiony z czasów pokoju. Często, między innymi na 
skutek traumatycznych doświadczeń na frontach Wielkiej Wojny, 
trwali w nałogu do końca swych dni.

10   Czystą nikotynę wyseparowano z liścia tytoniowego już w 1571 
roku, jej formułę molekularną odkryto w 1843 roku, a syntetycz-

kształciły się i upowszechniły odmienne zwyczaje z tym 
związane. Papierosy początkowo ustępowały miejsca cy-
garom, a przede wszystkim fajkom i związanym z nimi 
wzorcom zachowań. Niezwykle popularne i charaktery-
styczne dla przełomu wieku XIX i XX długie niemieckie 
porcelanowe fajki o wymyślnych kształtach okazały się 
mało poręczne, zarówno w zatłoczonych środkach lo-
komocji dowożących kajzerowskich żołnierzy na fronty 
Wielkiej Wojny, jak i w walce manewrowej bądź pozycyj-
nej, ustąpiły więc miejsca prostym przedmiotom wyko-
nanym z drewna i tworzyw syntetycznych, odpornych na 
twarde realia życia okopowego. Cygara oraz fajki w toku 
wojny wyparte zostały z masowego użycia stosunkowo 
szybko, pozostając domeną oficerów oraz tych żołnierzy, 
którzy mieli szansę odnajdywać regularnie chwile wy-
tchnienia i relatywnego spokoju na dość czasochłonne 
przygotowanie fajki i długie palenie. W polu, przewaga 

ną nikotynę stworzono w 1904 roku (Toeplitz 2009: 108). O dłu-
gich dziejach używania nikotyny przez różne kultury napisano 
wiele interesujących prac, np. Sander i Zhou 2009; Gately 2012.

Ryc. 1. Pismo Szefa Zarządu Generalnego Gubernatora Warszawy z 20 grudnia 1915 r. dotyczące handlu machorką (APW OŁ, 
AMŁ 24, k.15) oraz zobrazowanie tytoniu bakun, zwanego machorką (Nicotiana rustica L.) (Wikimedia Commons)
Fig. 1. Letter from the Chief of Joint Administration of the Government General of Warsaw dated 20th December 1915 con-
cerning the trade in shag tobacco (APW OŁ, AMŁ 24, k.15), and depiction of wild tobacco also known as shag tobacco (Nicotiana 
rustica L.) (Wikimedia Commons) 
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papierosa nad pozostałymi formami tytoniowej używki 
była znaczna (ryc. 2). 

Papieros – zarówno fabryczny, jak i skręcany ręcznie – 
dawał żołnierzowi możliwość łatwego przenoszenia tyto-
niu przy sobie, i to od razu w formie gotowej do użycia; 
palił się krócej, nie zwracał aż tak bardzo uwagi, nie ge-
nerował tyle światła i żaru, co fajka. To właśnie papieros 
przyczynił się do rutynizacji palenia i przyspieszenia ryt-
mu codzienności wojny (ryc. 3). Rynek początkowo nie 
nadążał za rosnącym popytem. Na przykład w Niemczech 
produkcja papierosów istniała dopiero od roku 1862. Był 
to więc względnie młody produkt. Przemysł tytoniowy 

stał się ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego Wiel-
kopolski w latach 1870–1914. Zagłębiem uprawy tytoniu 
stał się Grudziądz na Pomorzu. Za zainicjowanie procesu 
unowocześniania, a przez to umasowienia wytwarzania 
papierosów, odpowiedzialni byli m.in. producenci marki 
Dubec, której wyroby powszechne były na terenie dzi-
siejszej Polski i którzy dali początek nowoczesnym krajal-
niom tytoniu. Wkrótce zyskiem z przemysłu tytoniowe-
go zainteresowały się banki i zaczęły inwestować środki 
w ten dobrze rokujący sektor, zwłaszcza w Wielkopolsce, 
gdzie przemysł eksportował znaczną część wyrobów 
tytoniowych. Banki zaczęły wykupywać udziały w spół-

Ryc. 2. Żołnierze armii niemieckiej (56 RIR) 
spędzający wolny czas na jedzeniu, piciu i uży-
waniu tytoniu za pomocą charakterystycznych 
fajek (fotografia z kolekcji Stanisława Kaliń-
skiego)
Fig. 2. Soldiers of the German army (56 
RIR) spending free time eating, drinking and 
smoking tobacco by using specific pipes (from 
the collection of Stanisław Kaliński) 

Ryc. 3. Zdjęcie zbiorowe żołnierzy niemieckich (Batalion Landszturmu z Miśni), który pełnił funkcje policyjne w Łowiczu. Co 
najmniej pięciu żołnierzy trzyma w ręku papierosa lub cygaretkę (fotografia z kolekcji Stanisława Kalińskiego) 
Fig. 3. A group photo of German soldiers (Landsturm Batalion from Meissen), who served as police in Łowicz. At least five 
soldiers is holding a cigarette or cigar (from the collection of Stanisław Kaliński) 
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kach przemysłu tytoniowego, np. Bank Włościański (od 
1917 roku Handlowy) stopniowo skupował akcje fabryki 
„Patria” Ganowicza i Wleklińskiego. W Niemczech już 
w 1906 roku wprowadzono banderole podatkowe, które 
wyzwoliły w myśleniu o papierosach raczej odruch ich 
masowego używania niż poczucie zagrożenia – to, wraz 
z lękiem przed rakiem wywoływanym paleniem, przyszło 
dopiero pół wieku później. Od około 1910 roku datowany 
jest „kult produktów papierosowych”, które zostały uzna-
ne za łatwe w wytwarzaniu, zbycie i użyciu – nie zaś za 
niebezpieczne11. 

Papieros zrobił niezwykłą karierę w ciągu 50 lat po-
przedzających I wojnę światową. Mały, lekki i szybko 
osiągający cel – początkowo miał taki sam wizerunek, jak 
elegancki samochód sportowy. Podczas wojny papieros 
przekształcił się z produktu luksusowego w środek trak-
towany jako niezbędny do przeżycia. W okopach stawał 
się również walutą, pieniądze nie były wówczas wiele 
warte. Służył oczywiście do pokonywania głodu i walki 
ze zmęczeniem. Był obecny w okopach, do których nie 
mogli się przedostać żołnierze dostarczający jedzenie, 
ponieważ wróg ciągle je ostrzeliwał granatami. Jedyną 
rzeczą, którą nieustannie mieli przy sobie żołnierze, były 
właśnie papierosy. Tego typu diagnozę, jak nam się zda-
je adekwatną do opisu sytuacji wojennych znad Rawki 
i Bzury z lat 1914–1915, potwierdzają również wnioski 
z obszernej kwerendy źródłowej projektu pt. PolitCigs – 
O języku obiektów na przykładzie papierosów. W jej świe-
tle małe, białe papierowe tutki stały się nośnikami pro-
pagandy, filarami mostów łączących ojczyznę z frontem, 
czasami również pomiędzy frontami, a nawet symbolami 
godności ludzkiej w samym środku wojny12. 

„Dostawy tytoniu są dla żołnierzy waż-
niejsze niż dostawy żywności”

Opinię taką oparł na obserwacjach z czasów I i II wojny 
światowej generał John Joseph Pershing (1860–1948), 
absolwent West Point i instruktor strategii na tejże uczel-
ni, opisywany w historiografii jako jeden z najwybitniej-
szych wojskowych USA, znany zarówno z niezwykłej 
znajomości psychiki braci żołnierskiej na polu bitwy, jak 
i z wielkiej surowości wobec żołnierzy (stąd pseudonimy: 
„Nigger Jack”, potem „Black Jack”)13. Pershing przekonany 
był, że papierosy pomagały utrzymać solidarność, morale 

11   W 1913 roku było 1013 producentów papierosów w Rzeszy Nie-
mieckiej, w tym około połowę stanowiły rodzinne i małe firmy, 
funkcjonujące na lokalnym rynku; zob. Mit dem Glimmstängel in 
den Krieg 2016.

12   W efekcie projektu pt. PolitCigs – Zur Sprache der Objekte am 
Beispiel der Zigarette sfinansowanego przez Bundesministerium 
für Bildung und Forschung,  prowadzonego pod kierownictwem 
kulturoznawcy Dirka Schindelbecka, powstało m.in. omówienie 
pod tytułem Fronty papierosowe – polityczne kultury palenia 
w czasie pierwszej wojny światowej.

13  Hilton 131–132.

i dyscyplinę14. Ten głównodowodzący armią amerykańską 
w czasie I wojny światowej, stwierdził w 1917 roku: 

„Jeśli zapytacie, czego nam trzeba, żeby wygrać tę wojnę, to 
odpowiem, że w równym stopniu tytoniu jak pocisków. Tytoń 
jest tak samo niezbędny jak codzienne racje żywnościowe. Mu-
simy bezzwłocznie dostać tysiące jego ton”15. 

Papierosy należały – poza bronią – do bardzo nie-
licznych markowych produktów na obydwu frontach, 
zachodnim i wschodnim, a do ich obecności w okopach 
przyczyniały się setki, jeśli nie tysiące osób niezaanga-
żowanych bezpośrednio w działania zbrojne. Producenci 
papierosów, trudno dziś stwierdzić, na ile z wyracho-
wania, ubierali ich sprzedaż w patriotyczne hasła, zaś 
ludność cywilna gremialnie wpłacała środki na Fundu-
sze Tytoniowe pomocne w zaprowiantowaniu żołnierzy 
w nikotynę. 

Z drugiej jednak strony, autorytet nie mniejszy w kręgu 
wojskowości niż Pershing – Hudson Maxim (1853–1927), 
światowej sławy wynalazca silnych materiałów wybucho-
wych do uzbrojenia pancerników (m.in. maksymitu, 2½ 
raza silniejszego od dynamitu) oraz systemu napędowego 
do torped – uważał tytoń za groźniejszy niż broń: 

„W srogiej walce o przetrwanie ze śmiercionośnym dymem 
papierosowym poświęcone zostają rozwój i wzrost dane przez 
naturę, co w bitwie o przeżycie musi zakończyć się utratą przy-
rodzonych darów, takich jak rozwój zdrowego ciała oraz rozwój 
mózgu i umysłu. Jeśli wszystkim chłopcom dane będzie dowie-
dzieć się, że z każdym haustem papierosowego dymu inhalują 
imbecylizm, a wydychają człowieczeństwo, że zatykają arterie 
z taką samą pewnością, z jaką pozbywają się życiodajnej krwi, 
że naprawdę ich żyły i arterie są poważnie zagrożone i że pa-
pieros to producent inwalidów, kryminalistów i głupców – nie 
mężczyzn – może to ich trochę zniechęci. Żólta plama na palcu 
jest symbolem głębszej degradacji i zniewolenia niż kula i łań-
cuch u nogi”16.

Ledwo zainicjowana debata na temat szkodliwości 
palenia tytoniu raptownie ucichła pod koniec lata 1914 
roku, gdy Austria wypowiedziała wojnę Serbii, a tytoń 
uznano za niezbędny dla ścierających się w toku Wielkiej 
Wojny mężczyzn. Nawet Czerwony Krzyż rozdawał cygara 
i papierosy wyruszającym na front i zapewniał przydziały 
tytoniu prawie wszystkim walczącym stronom. Podobnie 
czyniło dowództwo poszczególnych stron walczących.

O tym, jak istotnym elementem wyposażenia żołnierzy 
i znaczącą troską dowódców stała się nikotyna, świadczą 
instrukcje wojenne i listy oprowiantowania wszystkich ar-
mii Wielkiej Wojny. W związku z różnymi sposobami pale-
nia, żołnierze otrzymywali w ramach przydziałów zapałki, 

14  Klein 1993: 135.
15  Za: Gately 2012: 257.
16   Cytat ten zamieścił Henry Ford w napisanym przez siebie w 1914 

roku pamflecie pt. The case against little white slaver [Oskarżenie 
przeciwko małemu białemu zniewalaczowi] za: Gately 2012: 253–4.
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porcje tytoniu fajkowego, kilka sztuk papierosów lub kilka 
sztuk cygar – w ilościach zbliżonych – aczkolwiek różnią-
cych się. Przykładowo, w 1914 roku w Armii Cesarskich 
Niemiec w ramach dziennej racji żywnościowej żołnierz 
otrzymywał dwa cygara i dwa papierosy lub 30 gramów 
tytoniu fajkowego, bądź 25 gramów tytoniu do żucia, 
ewentualnie sześć gramów tabaki17. To właśnie Armia 
Niemiecka była jedną z pierwszych, które uznały za ko-
nieczne wyposażanie żołnierzy idących na front w tytoń. 

Producenci wyrobów tytoniowych, początkowo z ra-
dością (wynikającą z euforycznych prowojennych nastro-
jów, jakie ogarnęły wówczas Niemcy oraz z rosnących 
zysków), byli w stanie sprostać wymogowi masowego 
zapewnienia wojsku tytoniu. Zestandaryzowano i ure-
gulowano też zasady zaopatrzenia: 75% wyrobów tyto-
niowych trafiało do jednostek (die Mannschaftsgrade), 
20% do podoficerów i 5% do żołnierzy funkcyjnych (tę 
ostatnią grupę w 1916 roku wycofano z listy odbiorców 
tytoniu). Jakość papierosów i cygar radykalnie się obni-
żała wraz z wydłużaniem się czasu trwania wojny. Pod 
jej koniec, około 1918 roku, w skład „tytoniu” wchodziło 
nawet do 80% liści bukowych. W komentarzach żołnierzy 
na temat obniżającej się jakości ich „dymiącej strawy po-
lowej” mieszała się niepostrzeżenie kultura konsumpcji 
z polityką: „Marka granat ręczny. Zapalić i wyrzucić!”18.

Co ciekawe, to również strona niemiecka, a ściślej 
niemieccy naukowcy, byli jednymi z pierwszych, którzy 
w 1939 roku zwrócili uwagę na związek między paleniem 
tytoniu a rakiem płuc. Już w latach 1930. statystycy zatrud-
nieni przez firmy ubezpieczeniowe zaczęli wiązać fakt uza-
leżnienia od nikotyny z krótszą średnią życia oraz z rakiem 
i chorobami serca oraz z problemami z prokreacją. Zaini-
cjowano ambitne kampanie antynikotynowe, których ele-
mentem były edukacja prozdrowotna, zakazy reklamowa-
nia wyrobów tytoniowych oraz zakaz palenia w miejscach 
publicznych. Wpisywało się to w tzw. „obowiązek bycia 
zdrowym” (Gesundheitspflicht), którego gorącym zwolen-
nikiem był Adolf Hitler – zagorzały przeciwnik palenia19.

Te paradoksy ukazują, jak długą i zawiłą drogę prze-
szedł papieros z perspektywy recepcji społecznej jego 
wpływu na stan zdrowia i ducha. Za pomocny w zobra-
zowaniu tego procesu uznaliśmy kolaż (ryc. 4) w którym, 
by unaocznić zmianę spojrzenia na palenie tytoniu – od 
niewinnej, acz niezbędnej używki, do rakotwórczej śmier-
telnej trucizny, zawarliśmy trzy komunikaty kierowane 
do żołnierzy: po lewej stronie w pierwszych dekadach XX 
wieku (plakat rosyjski z okresu Wielkiej Wojny, propagu-

17   W tym samym czasie, żołnierze Armii Cesarsko-Królewskich Au-
stro-Węgier otrzymywali w zależności od typu racji 18 lub 36 
gram tytoniu fajkowego, a oficerowie dodatkowo do wyboru pięć 
cygar lub 25 sztuk papierosów, zaś w Armii Imperium Brytyjskiego 
żołnierzom reglamentowano 12 gram tytoniu (zob. Haythornth-
waite 1992: 380–381; http://17thdivision.tripod.com/rationso-
ftheageofempire/id6.html). 

18   Oryg.: Marke Handgranate. Anzünden und wegwerfen!, za: Schin-
delbeck 2016.

19  Welshmann 2009: 328–329.

jący zbiórkę funduszy na zakup artykułów tytoniowych na 
potrzeby walczących na froncie20 oraz plakat niemiecki, na 
którym umieszczono napis Zu zweien vereint / Ran an den 
Feind! [Dla dwóch zjednoczonych / pobiegł na wroga!]21), 
zaś po prawej stronie w pierwszych dekadach XXI wieku 
(plakat polski przygotowany przez Fabrykę Komunikacji 
Społecznej we współpracy z Fundacją Edukacji Społecznej 
działającej na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej 
pod hasłem „Cel Pal! Strzał w płuca“)22. Slogany wspiera-
jące nałóg palenia i go potępiające właściwe były niemal 
wszystkim stronom zaangażowanym w wojny światowe23.

Podczas wojny przydziały tytoniu zmniejszano jednynie 
w sytuacjach poważnego jego braku. Mobilizowano społe-
czeństwo do ofiarowywania pieniędzy na używki dla wal-
czących na froncie, organizowano też punkty przyjmowania 
papierosów, nawet na sztuki. Z kolei na polu walki braki ty-
toniu żołnierz mógł uzupełnić samodzielnie: jeśli nie kupnem 
w tyłowych kantynach bądź miastach etapowych, to rekwi-
zycją w przyfrontowych wsiach, poprzez wzięcie papierosa 
od towarzysza broni lub zakup od żołnierza z armii przeciw-
nika. Sytuacje takie miały miejsce również nad Rawką. 

Wojenny dym tytoniowy znad Rawki – 
przedmiot badań archeologii jako dyscy-
pliny rzeczy

Fajki, fifki, papierośnice, pudełka na papierosy, zapałki, to 
materialne pozostałości ulotnych chwil składających się na 
codzienność wojenną żołnierzy. Podczas badań archeolo-
gicznych na byłym polu bitwy nad Rawką i Bzurą odnaleź-
liśmy materialne potwierdzenia powszechnej obecności 
tytoniu i produktów tytoniopochodnych w czasie Wielkiej 
Wojny. 

W jeden z takich momentów znad Rawki sprzed stu 
lat, w którym istotną rolę odegrały papierosy, daje nam 
wgląd księga pułkowa Reserve Infanterie-Regiment 226, 
w której Leutnant Walther Rohkohl zapisał:

20   Dym wydmuchiwany przez żołnierza z papierosem układa się 
w wymowne „dziękuję”. Zbiory własne Bartłomieja Klęczara.

21   Plakat ten z datą 24.11.1916 znajduje się w zbiorach Archiv Hi-
storische Bildpostkarten, Universität Osnabrück, Sammlung Prof. 
Dr. Sabine Giesebrecht. 

22   Program ten zgodnie z zamysłem pomysłodawców zakładał 
merytoryczne i praktyczne przygotowanie edukatorów wojsko-
wych (psychologów, oficerów wychowawczych, etc.) do prowa-
dzenia działań edukacyjnych mających na celu rzucenie palenia 
tytoniu wśród żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin, za: 
http://www.kampaniespoleczne.pl/images/zdjecia/49/zdje-
cie_20111018113626_639.jpg.

23   Szczególną uwagę zwracano na „rozpalenie narodów przez woj-
ny“ w Anglii i w USA. Obrazują to stwierdzenia „Papierosy pomo-
gły Brytyjczykom wygrać wojnę, a dwie wojny światowe uczyniły 
z nich naród palaczy. Pod koniec lat 40. XX wieku 4/5 dorosłych 
mężczyzn i 2/5 dorosłych kobiet regularnie paliło tytoń; zob. Hil-
ton 2009: 132; Hobson i Henry 1948: 4. Analogiczne mogą być 
statystyki państw zaangażowanych w walki nad Rawką i Bzurą 
w 1915. Dotychczas jednak nie udało nam się dotrzeć do tego 
typu danych w odniesieniu do Polski, Rosji i Niemiec.
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Ryc. 4. Plakaty – komunikaty kierowane do żołnierzy. Po lewej stronie – pronikotynowe plakaty z okresu Wielkiej Wojny: 
u góry, plakat rosyjski propagujący zbiórkę funduszy na zakup artykułów tytoniowych na potrzeby walczących na froncie oraz 
u dołu, plakat niemiecki symbolizujący braterstwo w paleniu. Po prawej stronie – antynikotynowy plakat współczesny przygoto-
wany na zlecenie MON pod hasłem „Cel Pal! Strzał w płuca“ (oprac. A. Zalewska)
Fig. 4. Posters – announcements addressed to soldiers. On the left, posters promoting nicotine from the Great War period; 
above, a Russian poster promoting a fund raiser to purchase tobacco products for front line soldiers; below, a German poster 
symbolising brotherhood in smoking. On the right, a modern anti-smoking poster commissioned by the Ministry of Defence, the 
slogan reads “Aim Fire! Shot through the lungs” (elaborated by A. Zalewska)

„W pierwszy dzień Wielkanocy Rosjanie wprawdzie zaczęli 
podejmować prace pochówkowe, jednak zaniechali ich natych-
miast po tym, jak zauważyli lotnika krążącego nad pozycjami. 
Ten dzień przedstawiał zresztą obraz głębokiego pokoju, przy-
jaciel i wróg stawali na przedpiersiu i machali do siebie rękami. 
Tak, w sąsiednich pułkach pomiędzy obu stronami panował 
żywy ruch i Rosjanie wymieniali swoje jajka wielkanocne na 
papierosy naszych ludzi. Gdy pojawił się lotnik, tysiące ludzi 
znikało w swoich okopach, pokojowy epizod kończył się”24.

Cytat ten stanowi zobrazowanie pierwszej z trzech tez 
zawartych w diagnozie kulturoznawców z Niemiec, bada-
jących historię papierosa w czasie I wojny światowej25, 
a mianowicie, że spełniał on co najmniej trzy zasadnicze 
funkcje: waluty, korupcji i autoprezentacji.

24  Rohkohl 1923: 67–68.
25   Rozmowa z Dirkiem Schindelbeckiem: Mit dem Glimmstängel in 

den Krieg Währung, Bestechung, Selbstdarstellung 2016. 

Również fotografie z epoki potwierdzają masowe 
wręcz używanie papierosów przez żołnierzy z armii nie-
mieckiej i rosyjskiej – niezależnie od rangi (ryc. 5). Znacz-
nie rzadziej na fotografiach pojawiają się fajki. Jednak, 
z uwagi na ich specyfikę, znalezisk związanych bezpośred-
nio z tą formą nikotynowej używki odnajdujemy podczas 
badań archeologicznych więcej niż śladów palenia paie-
rosów. Tłumaczymy to faktem, że ówczesne fabryczne 
papierosy stosunkowo rzadko zaopatrywano w filtry, 
które mogłyby się zachować, o papierosach skręcanych 
ręcznie nie wspominając. 

Materialne pozostałości po paleniu tytoniu znajdu-
jemy zarówno na pozycjach niemieckich, jak i w miej-
scach związanych z żołnierzami armii carskiej. Zabytki 
tego rodzaju odkryte zostały zarówno w kontekście 
pozostałości pozycji tyłowych, np. ziemianek mieszkal-
nych, magazynowych i lazaretów, jak również pierwszej 
linii walk. Wnioskować z tego można, że palił wyczer-
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pany i zmęczony ciągłym napięciem obrońca pozycji 
strzeleckiej w „przeklętej Woli Szydłowieckiej, której 
nigdy nie zapomni”26, jak i odpoczywający na tyłach 
podczas zluzowania żołnierz szeregowy. Palił oficer na 
kwaterach w folwarku Jasionna, dymem zaciągał się 
pomocnik intendenta inwentaryzujący bele smołowa-
nej papy gdzieś w lesie między Skierniewicami a Boli-
mowem. Palił też strzelec, próbujący opanować nerwy 
w oczekiwaniu na sygnał do ataku w okopach pod Bo-
rzymówką. 

„Papierosy palili na froncie zwłaszcza wszyscy ci, którzy byli 
w ciągłym ruchu. Zapalić, zaciągnąć się kilka razy, poczuć wy-
śmienity aromat i już jest dobry nastrój. Jak przychodzi rozkaz, 
to nic nie szkodzi i niedopałek wyrzuca się z lekkim sercem. 

26   Tak szeregowy Andriej Kuzniecow (1914–1915) opisywał miejsce, 
w którym doświadczył w jego opinii największej udręki wojny 
okopowej, wraz z wieloma innymi żołnierzami armii carskiej, 
głodnymi, przemarzniętymi i sfrustrowanymi.

W przypadku wypalonego do połowy dobrego cygara przycho-
dziło to trudniej”27. 

Papierosy przechowywano w markowych pudełkach 
kartonowych i blaszanych, papierośnicach, luzem, jak też 
np. umieszczając pojedyncze sztuki w odstrzelonych łu-
skach karabinowych. Jednym z ciekawych znalezisk zwią-
zanych ze sposobami noszenia przy sobie wyrobów tyto-
niowych jest papierośnica odnaleziona przy stanowisku 
artyleryjskim w miejscowości Ruda, na przedmieściach 
Skierniewic (ryc. 6). Przedmiot ten, wykonany z alumi-
nium powlekanego galwanicznie cienką warstwą srebra, 
nosi ślady trafienia pociskiem, odłamkiem lub kulą szrap-
nelową. Nie można wykluczyć, że postrzał był śmiertelny 
dla właściciela, zważywszy na kontekst zalegania pudeł-
ka po papierosach. Na jego wieczku zachował się ręcznie 
wyryty napis. Ze względu na delikatny, niezbyt głęboki 
ryt nie jest obecnie możliwe pełne zidentyfikowanie tre-
ści napisu, z którego zachowały się jedynie dwie litery: 
K oraz Ш (Sza). 

27  Za Schindelbeck et al. 2014.

Ryc. 5. Oficer armii carskiej podczas chwili 
odpoczynku na Froncie Wschodnim pali tytoń 
(fotografia z kolekcji Piotra Moskwy)
Fig. 5. Officer in the Tsar’s army during 
a moment of rest in the Eastern Front smokes 
tobacco (from the collection of Piotr Moskwa)

Ryc. 6. Wieczko papierośnicy znalezionej 
w miejscowości Ruda, gm. Skierniewice w trak-
cie badań archeologicznych w ramach projektu 
Archeologiczne przywracanie pamięci o Wiel-
kiej Wojnie, z widoczną szczątkowo zachowaną 
inskrypcją (Dokumentcja fotograficzna Zespo-
łu APP. Z Archiwum APP).
 Fig. 6. Lid of a cigarette case found at 
Ruda, community of Skierniewice with a par-
tially visible inscription and a bullet mark fo-
und during the archaeological survey withing 
the framework of the project Archaeological 
revival of the memory of the Great War (Pho-
tographic documentation by the ARM team. 
From the ARM archive) 
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Pudełko po papierosach marki PUCK  
jako inicjator procesów poznawczych 
z zakresu nauk społecznych

W zaburzonym stratygraficznie kontekście jednej z zie-
mianek strony niemieckiej, która powstała w trakcie dzia-
łań wojennych nad Rawką i która niestety została roz-
kopana, a przez to zniszczona przez nieznanego sprawcę 
(prawdopodobnie poszukującego w niej militariów), 
w toku realizacji projektu APP odnaleźliśmy wykopane 
i porzucone – jako prawdopodobnie uznane za mało 
atrakcyjne (?) – blaszane pudełko na 10 sztuk papierosów 
marki Puck. Papierosy o tej nazwie produkowane były 
przez firmę Georg A. Jasmatzi A.G. z siedzibą w Dreźnie. 
To nietypowe znalezisko wyzwoliło proces poznawczy 
i stało się potwierdzeniem tezy, że treścią archeologii 
są pozostałości, strzępy, śmieci pomijane przez histo-
rię, a tym razem również przez poszukiwacza militariów 
(rabusia-„detektorystę“). Konstruktywne w procesie 
pogłębiania wiedzy o tym znalezisku okazały się wyni-
ki kwerendy archiwalnej w archiwum w Łowiczu (APW 
OŁ). Jeden z dokumentów zawiera informacje o licznych 
markach papierosów, w tym o marce papierosów Puck, 
których opakowanie odkryto podczas wykopalisk. Wśród 
archiwaliów zachowała się m.in. informacja na temat 
ceny ich paczki. W listopadzie 1915 roku papierosy Puck 
kosztowały 30 fenigów, co znaczy, że była to marka dość 
luksusowa, dwu- lub trzykrotnie droższa od wielu innych. 
Przy żołdzie wynoszącym w środkowym okresie Wielkiej 
Wojny w niemieckich jednostkach pionierów około 5 ma-
rek dziennie, nie wydaje się to jednak sumą wysoką. Ze-
stawienie ówczesnych cen artykułów tytoniowych z nam 
współczesnymi wskazuje ciekawe zmiany mocy nabyw-
czej walut oraz cen papierosów na przestrzeni ostatnich 
100 lat. Może to być przyczynek do badań historii spo-
łecznej czasów wojny, np. konsumpcji w miastach przy-
frontowych czy ich socjotopografii.

W Łowiczu papierosy Puck sprzedawał na przykład 
Aidel Seidel, w sklepiku przy Bahnhoffstrasse, czyli przy 
ulicy Dworcowej 44; spis wykazał u niego 23 paczki pa-
pierosów po 10 sztuk w każdej. Cena wynosiła 30 feni-
gów za paczkę, a więc w porównaniu z innymi marka-
mi były to papierosy luksusowe. Jak można sprawdzić 
w urzędowym wykazie cen detalicznych i hurtowych dla 
Łowicza przygotowanym do wydania 29 września 1915 
roku (ryc. 7), pudełko zapałek w tym czasie kosztowało 
3 fenigi, a np. jeden śledź 15 fenigów, jedno jajko – 8, 
funt chleba – 12, funt mięsa wołowego 60 fenigów (ko-
szernego 70). 

Fajka, zapałki i zapalniczka –  
pośmiertni towarzysze broni 

Badania archeologiczne nad Rawką i Bzurą wykazały, że 
fajka towarzyszyła żołnierzom-palaczom również po śmier-
ci. W świetle źródeł historycznych przyjąć należy – choć 

zdominowaną przez papierosy, to jednak dość powszech-
ną – manierę palenia fajek przez żołnierzy w okopach.

Wymownym przykładem więzi człowieka z fajką jest 
casus tzw. Bratniej Mogiły, zlokalizowanej w miejscowo-
ści Joachimów Mogiły (gm. Bolimów) nieopodal leśni-
czówki Modrzew. W mogile potwierdzono archeologicz-
nie obecność szczątków co najmniej dziewięciu poległych 
żołnierzy Armii Carskiej. Obiekt ten nie funkcjonował jako 
cmentarny w świadomości społecznej, również źródła 
historyczne nie kwalifikowały go w ten sposób. Dopiero 
badania wykopaliskowe tej specyficznej formy terenowej 
u rozstaju leśnych dróg, która została wyłoniona dzięki 
analizie numerycznego modelu terenu uzyskanego na 
podstawie danych z lotniczego skanningu laserowego, 
pozwoliły na jego weryfikację oraz na zainicjowanie pro-
cesu przywracania go pamięci (ryc. 8)28.

W kontekście podejmowanej w niniejszym szkicu 
problematyki, istotna okazała się zawartość pozostałości 
po prawej kieszeni płaszcza jednego ze spoczywających 
w Bratniej Mogile żołnierzy. Wewnątrz fragmentu zacho-
wanej płóciennej wyściółki kieszeni odnalezione zosta-
ły przedmioty, które mogą rzucić światło na realia życia 
okopowego: woskowa świeczka, drewniana podstawka 
do niej ze śladami intencjonalnego nakapywania wosku 
w celu umocowania świeczki, ołówek grafitowy w drew-
nianej oprawie, trzy zapałki (będące źródłem ognia dla 
świeczki i dające możliwość rozpalenia tytoniu) oraz za-
palniczka29.

Odkrycie w kontekście archeologicznym przedmiotów 
związanych z paleniem tytoniu również w tym przypad-
ku okazuje się całkowicie zależne od utrwalonych w tych 
pozostałościach wspomnień i znaczeń. Wymagają one 
jednak, jako ułomne i fragmentaryczne, uzupełnień 
i wzmocnień interpretacyjnych, by mogły dostarczyć nam 
wiedzy na temat ich własnej genezy i niegdysiejszych 
uwikłań. W odniesieniu do przedmiotów związanych 
z paleniem tytoniu odnalezionych przy jednym z pole-
głych, za istotną uznaliśmy możliwość wypowiedzenia się 
na temat trudnego do sprecyzowania egzystencjalnego 
znaczenia tytoniu dla mężczyzn na linii frontu. W opinii 
Iana Gately, autora Kulturowej historii tytoniu, w której 
zawarł on m.in. omówienie wspomnień Siegfrieda Sasso-
ona (1886–1967) z pola bitwy – papieros niejednokrotnie 
symbolizował w odbiorze żołnierza jego losu: 

28   W listopadzie 2015 roku obiekt ten został zgłoszony przez Zespół 
APP do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Stworzona też została 
karta cmentarza i obiekt trafił do Gminnej Ewidencji Zabytków 
(gm. Bolimów), co jak mamy nadzieję, uchroni tę mogiłę przed 
dalszą dewastacją. 

29   Jest to element współpracy podjętej dzięki wskazaniu przez Orga-
nisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW, której 
w tym miejscu dziękujemy) ze specjalistą w istotnym dla projektu 
APP zakresie analiz i ekspertyz dotyczących materialnych pozo-
stałości używania i ewentualnej utylizacji broni chemicznej na 
terenie dzisiejszych ziem polskich w trakcie I wojny światowej 
oraz w okresie po niej następującym, która nawiązana została 
w marcu 2015 roku.
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Ryc. 7. Wykaz cen detalicznych i hurtowych 
dla Łowicza przygotowany do wydania 29 
września 1915 r. (APW OŁ, AMŁ 24, k.4)
Fig. 7. List of the retail and wholesale prices 
for the municipality of Łowicz, prepared for 
publication on 29th September 1915 (APW OŁ, 
AMŁ 24, k.4) 

„krótkotrwała spisana na straty rzecz zmieniona przez ogień 
w duszę i popiół. Był symbolem zmienności, jak krwistoczerwone 
maki wypuszczające co lato pędy na ziemi niczyjej. Był również 
znakiem bezpieczeństwa, jakkolwiek krótkotrwałego. Papierosy 
palono w chwilach odpoczynku, w okresach spokoju i dlatego ko-
jarzono je z takimi właśnie momentami. Swobodne palenie papie-
rosa było sygnałem, że walczący żyje – przynajmniej na razie“ 30. 

Również, we wnioskach powstających w trakcie inter-
dyscyplinarnego projektu badawczego prowadzonego 
przez uniwersytety w Jenie i Wiedniu oraz Muzeum Pracy 
w Hamburgu odnotowano w konkluzji stwierdzenia, że 

30  Gately 2012: 257.

gdy przed stu laty „papieros wyruszył na pierwszą wojnę 
światową i w wyniku zwycięskiej kampanii udało się mu 
pokonać cygaro i niewygodną w użyciu fajkę” – to stał się 
on nie tylko symbolem nowoczesności, czynnikiem go-
spodarczym i nowym zjawiskiem kulturowym, przy po-
mocy którego można było uprawiać politykę, ale także 
bardzo ważną, często ostatnią rzeczą:

„Papieros stawał się często ostatnią rzeczą, o prawie religij-
nym znaczeniu. Gdy ktoś jest tak bardzo ranny, że jasne jest, że 
umiera, wtedy jest nieskończenie wiele scen i zapisków w pa-
miętnikach, które mówią, że dzielimy się ostatnim papierosem31”. 

31  Schindelbeck et al. 2014.
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Ryc. 8. Karta adresowa z Gminnej Ewidencji Zabytków, sporządzona w listopadzie 2015 r. i przekazana Urzędowi Gminy Boli-
mów jako jeden z wyników projektu Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie (oprac. A. Zalewska)
Fig. 8. Address card from the Community Registry of Historical Monuments, prepared in November 2015 and submitted to 
the Bolimów Community Office as one of the results of the project Archaeological revival of the memory of the Great War (elabo-
rated by A. Zalewska)

Przed zawsze w warunkach wojennych możliwą śmier-
cią, czynność zapalenia papierosa, czy nabicie i spokoj-
ne wypalenie fajki, mogły dawać żołnierzowi chwilę na 
odprężenie i przygotowanie się do kolejnego starcia. Nie 
tylko sam tytoń, ale i czynność palenia była ważna – dia-
gnozuje Ian Gately w opowieści o tym, „jak egzotyczna 
roślina uwiodła cywilizację”. Jego zdaniem komfort wy-
konania normalnej sekwencji działań, przypominającej 
postępowanie żołnierza w domu, przed wyruszeniem na 
wojnę – wywierał kojące skutki. Nawet obecność przy-
rządów do palenia mogła pomóc w zapanowaniu nad 
nerwami. Fajka mogła stać się ogniwem łączącym linię 
frontu z krajem, za który walczono32. W przypadku żołnie-
rza odnalezionego w bratniej mogile, po papierosach nie 
zostało nic w sensie materialnym, natomiast inicjującą 

32   „Usłyszałem nad głową szczęknięcie zamka ładowanego karabinu 
na brzegu leja, kiedy czołgałem się wzdłuż niego z oblepionymi 
błotem plecami […] leżałem przez chwilę zupełnie bez ruchu, ża-
łośnie zastanawiając się, czy ze mną już koniec: wówczas uświa-
domiłem sobie, że mam na sobie przedwojenny płaszcz przeciw-
deszczowy; w kieszeni wymacałem fajkę i kapciuch z tytoniem, 
co jakoś pomogło mi poczuć się mniej opuszczonym”, zapisał 
w Pamiętnikach S. Sassoon, za: Gately 2012: 256.

powyższą refleksję stała się fajka oraz niezbędny do jej 
użycia osprzęt, odnaleziony w resztkach prawej kieszeni 
anonimowego żołnierza. 

Palenie i produkty tytoniowe  
w czasie I wojny w świetle źródeł  
pisanych z Archiwum Państwowego,  
Oddział w Łowiczu 

Prezentowana grupa (funkcjonalna) źródeł materialnych 
to przedmioty stanowiące wyposażenie palacza tytoniu, 
odkryte podczas wykopalisk prowadzonych w ramach 
przywracania pamięci o Wielkiej Wojnie. Zostały one 
wybrane dlatego, że ukazują jeden z aspektów dnia po-
wszedniego żołnierzy walczących w okopach, także na 
badanym w ramach projektu archeologicznego przy-
wracania pamięci (APP) odcinku Frontu Wschodniego, 
biegnącym rzekami Rawką i Bzurą. To cel merytoryczny. 
Celem metodycznym jest ukazanie możliwości interpre-
tacyjnych, jakie kryją źródła pozostające do dyspozycji 
badaczy czasów nowożytnych. Dla pozyskanych podczas 
wykopalisk przedmiotów używanych przez żołnierzy 
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palących tytoń – a więc materialnych źródeł, które za-
sadnie można nazwać archeologicznymi, proponowane 
przez nas tło interpretacyjne stanowić mogą dokumenty 
dotyczące wprowadzania przez władze niemieckie mo-
nopolu tytoniowego, pochodzące z zasobu Archiwum 
Państwowego w Warszawie, Oddział w Łowiczu – które 
są typowym wytworem nowożytnej biurokracji.

Wśród archiwaliów z zasobu Magistratu Miasta Łowi-
cza, rzucających światło na tę sferę życia, najciekawsze są 
zasady regulujące urzędowo monopol tytoniowy. Ogła-
szane były publicznie w systematycznie wydawanych ob-
wieszczeniach dwujęzycznych niemiecko-polskich (a wła-
ściwie niezbyt udolnie spolszczonych, co stwarza też 
efekt z pewnością niezamierzonego komizmu). Pierwsze 
zachowane dokumenty dotyczące obrotu papierosami 
pochodzą z jesieni 1915 roku, a więc bezpośrednio z cza-
su po odsunięciu się linii frontu od Łowicza na wschód, 
po ustąpieniu wojsk rosyjskich i zajęciu przez wojska nie-
mieckie Warszawy. 

Między innymi, w dokumencie wydanym w dniu 19 
października 1915 roku przez Magistrat Miasta Łowicza 
(ryc. 9) przypomniany został stan obowiązującego prawa 
sprzedaży wyrobów tytoniowych, wprowadzony mie-
siąc wcześniej (18 września), a następnie szczegółowo 
omówiono regulacje dotyczące wprowadzenia mono-
polu tytoniowego (wpisanie się handlarzy na listę wójta, 
dokonanie opłaty w wysokości 20 marek, zebranie przez 
wójtów wszystkich papierosów pozostających u handla-
rzy i sporządzenie ich szczegółowego spisu). Wskazano 
też sposób przekazania przez handlarzy papierosów, któ-
re im pozostały, do składu w Łodzi, pod groźbą konfiskaty 
papierosów nie oddanych do 10 listopada 1915 roku:

„Cesarsko niemiecki naczelnik powiatu. [...] Obwieszczeniem 
dnia 18. września 1915 r. pozwolony był handel papierosami 
tylko na mocy pozwoleństwa od mnie wystawionego. Wydaję 
teraz rozkaz, że ci proceder – handel – prowadzający, którzy 
pozwoleństwo do dalszego prowadzenia procederu – handlu – 

Ryc. 9. Dokument wydany 19 października 
1915 r. przez Magistrat Miasta Łowicza, doty-
czący wprowadzenia monopolu tytoniowego 
(APW OŁ, AMŁ 24, k.7)
Fig. 9. A document issued on 19th October 
1915 by the Łowicz magistrate that pertains 
to the introduction of tobacco monopoly (APW 
OŁ, AMŁ 24, k.7)
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nabyć chcą, są do listy zapisać, która od wójta jest do wysta-
wienia. [...] Nadmienia się powtórnie, że od pozwoleństwa jest 
opłata w wysokości 20,oo marek do zapłacenia. 

Wójtom wydaję powtorny rozkaz, ta pozostałość papiero-
sów, która się dotychczas u handlarzy znajduje, zestawić i za-
brać. Wykaz pozostałych papierosów jest z imienia i nazwiska 
posiedziciela, jego pomieszkania, marka – nazwa – papierosów 
i ceny za sztukę natychmiast tutaj do posłania. 

Jest ostro na to uważać, że wydaniu pozwoleństwa tylko han-
del z monopolnymi papierosami, albo takiemi papierosami jest 
dozwolony, które niemiecko-polski podatkowy stempel noszą. 

Handlarze, które jeszcze mają zapasy papierosów, które tem-
czasym do handlu nie są dopuszczone, są do zawezwania, te pa-
pierosy do składu monopolnego w Łodzi oddać. Za te papierosy 
dostaną odszkodę w wysokości przeszły sprzedawczy ceny. Przy-
tem nadmieniam, że papierosy, które nie są dobrowolnie oddane, 
podpadnom ściągnienciu bez zapłaty. Ostatni dzień dobrowolne-
go oddania papierosów w Łodzi jest 10 Listopad 1915 roku.“ 

Dodatkowo 21 października wystosowane zostało 
osobne pismo urzędowe, zawierające te same regula-
cje, które podano w obwieszczeniu z 19 października, to 
znaczy nakazujące dostarczenie papierosów pozostają-
cych w sprzedaży do magazynów monopolu tytoniowe-
go w Łodzi, z terminem 10 listopada 1915 roku. To pi-
smo, opatrzone ręcznym dopiskiem – Bardzo pilne! (Eilt 
sehr!), skierowane zostało do burmistrza Miasta Łowicza 
i do wszystkich sprzedawców papierosów (ryc. 10). 

Z kolejnego dokumentu (ryc. 11), wydanego 4 listopa-
da 1915 roku wynika, że termin przekazywania papiero-
sów do składu był za krótki, bowiem przedłużono go do 
30 listopada, wydano też pozwolenie na sprzedawanie do 
tego czasu w wolnym handlu tytoniu krajanego. 

„Łowicz dnia 4/ii-15
Cesarsko niemiecki naczelnik powiatu, pow. Lowickiego.   

Ryc. 10. Pismo urzędowe z 21 października 
1915 r., zawierające zasady regulacji sprze-
daży papierosów, skierowane do burmistrza 
Łowicza i sprzedawców (APW OŁ, AMŁ 24, k.9)
Fig. 10. Official notice dated 21st October 
1915 referring to the principles of regulating 
the sales of cigarettes, addressed to the may-
or of Łowicz and shop owners (APW OŁ, AMŁ 
24, k.9)
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Czas do sprzedaży które w handlu znajdują sie papierosy, 
które nie są od zarządu monopolowego sprowadzone, jest do 
30 listopada podłużone. 

Do tego czasu może też tytoń (tytoń krajany), który w wol-
nym handlu się znajduje, sprzedawany być.“ 

W dniu 10 listopada 1915 roku – krytycznym dla han-
dlu papierosami w Łowiczu, naczelnik powiatu wydaje 
kolejne pismo, określające termin zdeponowania pa-
pierosów na 20 listopada (co dziwne, bowiem oznacza 
skrócenie podanego wcześniej terminu), a tytoniu pozo-
stającego w wolnym handlu, tak jak poprzednio – do 30 
listopada (ryc. 12). 

„Łowicz, dnia 10 listopada 1915
Z powodu nowego rozporządzenia p. Naczelnika Administra-

cji, będą wszystkie dotychczas wydane rozporządzenia, na czas 
sprzedaży monopolowych papierosów i tytoniu podniesiony 
i jak następuje nowy postanowiony. Sprzedaż papierosów, które 
są od zarządu monopolowego sprowadzone, jest natychmiast 

do wstrzymania. Reszty papierosów są natychmiast do miejsca 
sprzedaży w Łodzi cesarsko-niemieckiego monopolu papiero-
sów dla Polski, do odesłania. Ilość i gatunki odesłanych papie-
rosów jest przez Wójta do zawiadomienia. 

Papierosy, które się 20/XI jeszcze znajdą będzie zaraz na nich 
areszt naniesiony. 

Odszkodowanie, wtedy nie będzie za te papierosy dawane. 
Sprzedaż i wywóz, który się w wolnym handlu znajduje ty-

toń, jest do 30 listopada 1915 r. jeszcze dopuszczona. 
Cesarsko niemiecki naczelnik powiatu.“

W odpowiedzi na zarządzenia nakazujące spisanie 
wszystkich podlegających monopolowi wyrobów tyto-
niowych znajdujących się w sprzedaży, 10 listopada 1915 
roku powstał bardzo ciekawy, szczegółowy dokument 
(ryc. 13) w formie tabeli liczącej 25 stron, stanowiący 
wykaz osób handlujących papierosami, które w związku 
z wprowadzeniem monopolu tytoniowego musiały zade-
klarować, ile papierosów sprzed wprowadzenia tej regu-
lacji im pozostało. Dzięki temu można się dowiedzieć, ilu 

Ryc. 11. Pismo wystawione 4 listopada 1915 r., przedłużające termin przekazywania papierosów do składu do dnia 30 listopa-
da 1915 r. (APW OŁ, AMŁ 24, k.11)
Fig. 11. Letter dated 4th November 1915, extending the deadline for submitting cigarettes to the warehouse to 30th Novem-
ber 1915 (APW OŁ, AMŁ 24, k.11)
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było wówczas w Łowiczu sprzedawców papierosów, gdzie 
mieściły się ich sklepy, jakie marki papierosów sprzeda-
wali, ile kosztowała paczka danej marki. 

Zadziwia obfitość marek papierosów; są to, między 
innymi, papierosy o nazwach niemieckich lub „ogólnoeu-
ropejskich“: Bruno, Presto, Neptun, Sport, Sprinter, Apis, 
Arab, Ada, Schlesierin, Kleine Schlesierin, Dogma, Akt, Gold 
Saba, Noblesse, Gerta, Jutta, Dora, Martha, Juno, Rosa, 
Russische, Harem, Saturn, Tip-Top, Lupa, Rekord, Flaggen-
gala, Rittmeister, Kamerad, Sieg, Tryumf, Krem (także jako 
Kerem bądź Crem), Unsere-Marine (także jako Unsere-
-Maryne!), Cabinet, Esperyment, Flip-Flap, Perplex, Unse-
re-Prinzen, Motor, Union, Herzog Alfred, Emir, Konstantin, 
Fredrick, Moldawa, Klub (także jako Club), i wiele innych – 
czasem nienazwanych (jako: Ohne Sorte, Verschiedene). 

Są także marki papierosów o nazwach polskich: Bar-
tek, Wisła, Weselne, Dobre, Rolne, Japońskie, Warszaw-

skie (także jako Warschawskie), Narodowe, Stach, Wanda, 
Maryla, Mazur, Sulima, Polakiewicz (też jako Polakie-
witsch), Okazja, Gościnne, Znaj Pana. Pojawiają się też 
nazwy brzmiące nieco z rosyjska: Czudo, Wasilek, Igor, 
czy uniwersalne – Machmach. Zaskakująca wielość marek 
papierosów dobitnie ukazuje, jak rozległy był to handel, 
pośrednio też świadczy o wielonarodowym składzie wojsk 
obu walczących stron. Wśród licznych marek znajdujemy 
też papierosy marki Puck (zapisywane także jako Puk?), 
których paczkę odkryto podczas wykopalisk. 

Potwierdza to poczyniony na podstawie analiz prze-
mysłu tytoniowego w czasie I wojny w Niemczech wnio-
sek o ideologizacji i narastającej nacjonalizacji produktów 
tytoniowych. Już w sierpniu 1914 roku niemieccy pro-
ducenci papierosów zaczęli „germanizować” kosmopoli-
tycznie brzmiące nazwy marek produktów tytoniowych; 
trafili tym w oczekiwania społeczeństwa znajdującego 

Ryc. 12. Pismo z 10 listopada 1915 r., wy-
stawione przez naczelnika powiatu, wydłużają-
ce termin deponowania papierosów w składzie 
do 20 listopada (APW OŁ, AMŁ 24, k.22)
Fig. 12. Letter dated 10th November 1915 
issued by the chief administrative officer of 
the district, extending the deadline  for sub-
mitting cigarettes to the warehouse to 20 
November (APW OŁ, AMŁ 24, k.22)
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Ryc. 13. Wykaz osób handlujących papiero-
sami w Łowiczu z 10 listopada 1915 r.  
(APW OŁ, AMŁ 24, k.24) 
Fig. 13. List of persons trading in tobacco in 
Łowicz as at 10th November 1915  
(APW OŁ, AMŁ 24, k.24)

się w stanie narodowego uniesienia. Takie firmy, jak ber-
lińskie przedsiębiorstwo Manoli und Garbáty zastąpiły 
Gibson Girl marką Wimpel, zaś Duke of Edinbourgh 
zastąpiono Flagengalem. Początkowo zaklejano stare 
puszki nowymi oznaczeniami, później nadrukowywano 
często nowe zniemczone plakietki na stare wzory, by nie 
niszczyć więzi konsumentów z marką. Wraz z wybuchem 
I wojny światowej doszło w przypływie patriotycznego 
zapału do prawdziwej „kampanii na rzecz zniemczania” 
nazw produktów, do której wciągnięto również wyroby 
tytoniowe33 (ryc. 14). 

Dzięki zachowanym w Łowiczu dokumentom, za-
wierającym informacje na temat urzędowych regula-
cji sprzedaży i wprowadzenia monopolu tytoniowego, 
zdefiniować można po stu latach to, co traktowane było 
przez władze jako tytoń i podlegało regulacjom, a co 

33  Za: Der Erste Welt Krieg in 100 objekten 2014: 25–26.

jako pospolita machorka, zwana „żyłką“, której te zasady 
nie dotyczyły. A mianowicie – z rośliny zwanej machor-
ką przepisom monopolowym podlegały liście, zaś to, co 
utrwaliło się powszechnie pod nazwą machorki – sieczkę 
łodyg i korzeni tej rośliny, można było sprzedawać bez 
ograniczeń. Za wszelkie przekroczenia wydanych zezwo-
leń groziły surowe kary, które również były detalicznie 
opisane, w tym z reguły konfiskata podlegających han-
dlowi dóbr. Handel tym najpospolitszym tytoniem – ma-
chorką, najwyraźniej stwarzał stale problemy. Wskazuje 
na to pismo Szefa Zarządu Generalnego Gubernatora 
Warszawy z 20 grudnia 1915 roku, powołujące się na od-
powiednie regulacje z 2 października 1915 roku (ryc. 1). 
Pismo to zapewne jest odpowiedzią na zapytanie skie-
rowane do władz wyższych przez łowickiego urzędnika. 
Szef Okręgu Łowicz potwierdził w dniu 28 grudnia 2015 
roku jego odbiór: 
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Warszawa, 20 grudnia 1915 r. Szef Zarządu Generalnego Gu-
bernatora Warszawy

W związku z przepisami odnośnie tytoniu ciętego z 2 paź-
dziernika 1915 r. także tak zwaną „Mahorkę“ traktować należy 
jako tytoń. Produkt wytwarzany ze zdrewniałych korzeni i łodyg 
roślin Mahorki, krótko cięty lub szarpany, wchodzący do han-
dlu pod nazwą „Zylka“ [„Żyłka“], nie podlega w związku z tym 
przepisom odnośnie tytoniu ciętego. Zatem przywóz i handel 
„Żyłką“ nie podlegają żadnym ograniczeniom. 

Wprowadzenie monolu tytoniowego wiązało się z wy-
cofaniem jednych marek papierosów, a zezwoleniem na 
sprzedaż innych. Dla lepszego rozeznania urzędników 
zajmujących się kontrolą sprzedaży monopolowej, przy-
gotowane zostały karty ze wzorami opakowań papiero-
sów objętych sprzedażą dozwoloną, z dyrektywą powie-
szenia ich w miejscu łatwo dostępnym. Informuje o tym 
pismo Cesarsko-Niemieckiego Naczelnika Powiatu (Der 

Kaiserlich Deutsche Kreischef), skierowane do Burmistrza 
Łowicza dnia 27 listopada 2015 roku34. Jak trwałe były 
zasady monopolu tytoniowego, ze względu na przyno-
szone państwu dochody, może świadczyć wprowadze-
nie podobnego monopolu w nowo powstałej Drugiej 
Rzeczpospolitej. W pierwszych latach odrodzonej Polski 
na ziemiach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego 
papierosy i cygara produkowały tylko wytwórnie mono-
polowe, co ostatecznie uregulowała Ustawa o monopolu 
tytoniowym z 1 czerwca 1922 roku35.

34  APW OŁ, sygn. 24, k. 14. 
35   Łuczak 2002: 69–75. Wielki popyt na papierosy, który nasilił się 

radykalnie w latach 1914–1918 spowodował stałą tendencję 
wzrostową tego sektora przemysłu. Tylko w latach 1922–1924 
dwukrotnie wzrosła w Polsce liczba fabryk monopolowych, z 4 do 
9. Wzrost zainteresowania tym sektorem dobrze obrazuje fakt, 
że jeden z monopoli kupiono za 3,3 mln franków szwajcarskich, 
chociaż komisja szacunkowa ustaliła jego wartość na 1,9 mln.

Ryc. 14. Wykaz osób handlujących papie-
rosami w Łowiczu z 10 listopada 1915 r. (APW 
OŁ, AMŁ 24, k.32). Zaznaczono papierosy 
marki Puck
Fig. 14. List of persons trading in tobacco 
in Łowicz as at 10th November 1915  (APW OŁ, 
AMŁ 24, k.32). Puck cigarettes were marked
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Podsumowanie

Jedną z kategorii zabytków ruchomych nieodłącznie zwią-
zanych z codziennym życiem żołnierzy na wojnie, podob-
nie jak dziś, również w czasie Wielkiej Wojny, stanowi wy-
posażenie palacza tytoniu. Zwłaszcza palenie papierosów 
traktować należy jako praktykę powszechną i grupową 
w czasie I wojny światowej. Był to przejaw żołnierskiej 
wspólnoty, często połączony z dzieleniem się papierosa-
mi, czasem też ze wspólnym skręcaniem ich naprędce. 
Papierosy traktowane były jako znacznie bardziej demo-
kratyczne niż palenie fajki czy cygara, były tańsze, łatwiej 
dostępne i podzielne. Ich palenie nie wymagało żadnych 
akcesoriów, poza zapałkami lub zapalniczką. 

Papierosy nie są reprezentowane w sposób bezpo-
średni w grupie przedmiotów pochodzących z wykopalisk 
prowadzonych w rejonie Rawki i Bzury na polu bitwy z lat 
1914–1915 w ramach projektu APP. Nie przetrwały one 
w ziemi, zapewne z powodu braku ustników i swej nie-
trwałości – wszak celem producenta i zarazem ideałem 
palacza było ich jak najpełniejsze zużycie, spalenie do 
ostatniego skrawka bibułki i okruszka tytoniu. Jednocze-
śnie, w sytuacji braku gotowych wyrobów bądź tytoniu 
i specjalnych bibułek możliwe było posłużenie się rozma-
itymi ersatzami, przede wszystkim machorką i kawałkiem 
dowolnego papieru. 

Dotychczas w ramach projektu pt. Archeologiczne 
przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Material-
ne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie 
wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewne-
go w rejonie Rawki i Bzury odnalezione zostały pudełka 
na papierosy, fifki, papierośnice, zapałki i zapalniczka. 
W świetle dokonanych odkryć, za wysoce prawdopodob-
ne uznać należy doraźne spowicie badanego aktualnie 
obszaru w dym unoszący się nad zażywającymi nikotyny 
od grudnia 1914 do lipca 1915 roku. 

Należy przy tym podkreślić, że zintegrowane użycie 
źródeł pisanych i archeologicznych nie stanowi (a przy-
najmniej nie powinno stanowić) precedensu w odnie-
sieniu do Wielkiej Wojny. Chodziło nam o wyraźniejsze 
ukazanie skali możliwości korelowania różnego rodzaju 
danych w odniesieniu do trudnej do objęcia nie tylko dla 
archeologów materii byłego Frontu Wschodniego. O tej 
trudności świadczy fakt, że dotychczas tylko nieliczne 

z tych źródeł zostały dostrzeżone i przeanalizowane przez 
specjalistów. Nawet setna rocznica I wojny nie zmieniła 
tej sytuacji. W naszej opinii, nadzieję na pogłębienie re-
fleksji nad przeszłością i naszych z nią związków przynieść 
może podnoszenie takich wątków, wynikających m.in. 
z badań archeologicznych, które poruszyć mogą wyobraż-
nię, emaptię, a przez to wolę pogłębiania własnej wiedzy 
u współczesnego człowieka. Do takich aspektów związa-
nych z życiem w okopach zaliczyliśmy używanie nikotyny36.

Sumując, efekt intensywnej, nałogowej przyjemności, 
a także – co ważne – chwilowego przynajmniej oszuka-
nia głodu, zabicia lęku w sytuacji bojowej lub nudy pu-
stych chwil przeznaczonych na odpoczynek na zapleczu 
pola bitwy, a nawet poczucia wojskowego braterstwa 
czy uzyskania deficytowych produktów, uzyskiwany był 
z udziałem wyrobów tytoniowych, zwłaszcza papiero-
sów, również nad Rawką i Bzurą. Wnioski płynące z kwe-
rend źródłowych dokonanych w toku projektu APP każą 
przyjąć, że nad Rawką i Bzurą w czasie wojny palono 
powszechnie, wręcz masowo. Papierosy palili niemal 
wszyscy żołnierze, od najniższych stopni poczynając po 
dowódców, w tym generałów. 

Ten aspekt Wielkiej Wojny może być dookreślony 
i uznany za istotne i ciekawe wyzwanie interpretacyjne, 
jeśli przyjmiemy, że treścią archeologii są pozostałości, 
strzępy, śmieci pomijane przez historię, to co w swej 
niezrozumiałości, banalności czy nieskoordynowanej 
stronniczości umyka przekazom historycznym37. Takie 
właśnie założenie towarzyszy realizowanemu projektowi 
badawczemu. Jednocześnie to, co istotne dla rozważań 
archeologicznych, jest całkowicie zależne od utrwalonych 
w owych pozostałościach wspomnień na temat ich wła-
snej genezy i niegdysiejszych uwikłań oraz od sieci danych 
pozyskanych w procesie dociekania ich sensów i znaczeń, 
zarówno w archiwum ziemi, jak i w archiwach przechowu-
jących źródła pisane. To od jakości naszej kooperacji z róż-
nego typu danymi, zastanymi i wywołanymi, pośrednimi 
i bezpośrednimi, całościowymi i fragmentarycznymi zale-
ży, na ile dobitnie zdołamy przekonać odbiorców, że to co 
było pozostaje zawsze w stanie nieustannej formacji. Stąd 
konieczna wydaje się troska, by ta nieustanna formacja 
trwać mogła jak najpełniej, dla nas i przyszłych pokoleń. 

36  Por. też np. Gately 2012: 256. 
37  Pétursdóttir 2012; Olsen et al. 2012; Shanks 2012; Olsen 2012. 
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Archiwalia1

Wykaz cen detalicznych i hurtowych dla Łowicza przygotowany 
do wydania 29 września 1915 r. (APW OŁ, AMŁ 24, k. 4).
Dokument wydany 19 października 1915 r. przez Magistrat Mia-
sta Łowicza, dotyczący wprowadzenia monopolu tytoniowego 
(APW OŁ, AMŁ 24, k. 7–8).
Pismo urzędowe z 21 października 1915 r., zawierające zasady 
regulacji sprzedaży papierosów, skierowane do burmistrza Ło-
wicza i sprzedawców (APW OŁ, AMŁ 24, k. 9).
Pismo wystawione 4 listopada 1915 r., przedłużające termin 
przekazywania papierosów do składu do dnia 30 listopada 
1915 r. (APW OŁ, AMŁ 24, k. 11). 
Pismo z 10 listopada 1915 r., wystawione przez naczelnika po-
wiatu, wydłużające termin deponowania papierosów w składzie 
do 20 listopada (APW OŁ, AMŁ 24, k. 22). 
Wykaz osób handlujących papierosami w Łowiczu z 10 listopada 
1915 r. (APW OŁ, AMŁ 24, k. 24, 32). 
Pismo Szefa Zarządu Generalnego Gubernatora Warszawy z 20 grud-
nia 1915 r. dotyczące handlu machorką (APW OŁ, AMŁ 24, k. 15). 

Źródła internetowe
Tytoń bakun, machorka (Nicotiana rustica L.) Internet: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Tyto%C5%84_bakun (wgląd 12.12.2015).

1  Wybór fragmentow archiwaliów: Dorota Cyngot i Anna Zalewska. 
Tłumaczenie archiwaliów i opracowań w j. niemieckim – W. Cha-
rzyński, A. Teperek i Z. Półchłopek. Fotografie dokumentów – 
M. Bajkowska oraz członkowie zespołu naukowego projektu Ar-
cheologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.



106

Anna I. Zalewska, Dorota Cyngot i Bartłomiej Klęczar

ArchAeologicA HereDItAs • 9

Anna I. Zalewska, Dorota Cyngot and Bartłomiej Klęczar

Aim-fire: the transience of soldiers’ lives in the Eastern Front of the Great War on the Rawka 
and Bzura rivers. Between the archive of the soil and municipal archives (1915–2015)

Summary

The following sketch is intended to describe a group of objects 
related to the use of tobacco products, uncovered during the 
research project Archaeological restoration of the memory of 
the Great War. The material remains of life and death in the 
trenches of the Eastern Front (acronym ARM). It was our inten-
tion to place the same within the context of a variety of archival 
and secondary data. The interpretative background proposed 
for the objects uncovered during our excavations is com-
posed of documents obtained from Łowicz Municipal Archives 
(a branch of the State Archive in Warsaw), which constitute typ-
ical examples of the bureaucratic material generated during the 
First World War and the inter-war period. The rich collection 
of documents maintained by Łowicz Municipal Archives and 
dating back to 1914 and 1915 allowed us to obtain a consistent 
picture of numerous aspects of everyday life as experienced 
during the Great War (from December 1914, when Łowicz be-
came a key strategic city for the Germans on this particular 
section of the frontline) and after the war (from mid July 1915, 
i.e. after the frontline shifted further to the east). A particularly 
interesting selection of documents is related to the tobacco 
monopoly imposed by the German authorities in the autumn 
of 1915. We were astounded by the variety of cigarette brands 
which included both German or “PanEuropean” brand names 
(Bruno, Neptun, Sieg), Polish names (Bartek, Wisła, Weselne), 
as well as Russian sounding names (Chudo, Vasilek, Igor). The 
variety of available cigarette brands is a testament to the extent 
of trade operations conducted at the time, and indirectly also 
to the multi-national composition of the two clashing armies. 
The documents also indicate that in the case of a plant known 
as shag tobacco, the monopoly covered only the leaves, where-
as the stems and roots, so-called “veins”, could be sold without 
limitation. We know that soldiers used the “veins”, although 
not exclusively, to produce roll-ups (cigarettes).

During the Great War, smoking cigarettes was a wide-spread, 
community centred practice. As an element bonding the sol-
dier community, it was perceived as more democratic than, for 
example, smoking a pipe or cigar: it was cheaper, more readily 
available and easier to share. With the strategic change that 
ultimately transformed manoeuvre warfare into trench warfare, 
came a degree of “relative stabilisation” in the lives of simple 
soldiers, and smoking quickly became one of the most impor-
tant activities to fill moments of relative peace. Soldiers smoked 
for physical, social and spiritual reasons: smoking helped allevi-
ate the feeling of hunger, tiredness, fear, and isolation. Cigars 
and pipes were quickly replaced by the more handy cigarettes, 
which greatly contributed to the routinisation of the act of 
smoking. From a luxury item, a cigarette soon changed into 
a virtually indispensible item which sometimes served as cur-
rency but also helped bolster solidarity, morale and discipline 
among the troops. It was a symbol of modernity, an economic 

factor, a new cultural phenomenon, often the very last concern 
of a dying soldier, something of an almost religious importance. 
Cigarette manufacturers were keen to dress up their products 
in patriotic slogans, civilian populations contributed to Tobacco 
Funds that financed the provision of nicotine to the troops. The 
provisioning manuals and registers of all armies partaking in 
the Great War invariably listed fixed rations of items such as: 
matches, portions of pipe tobacco, several cigarettes or cigars.

In the course of our archaeological investigation in the former 
battlefield on the Rawka and Bzura rivers, we were able to identi-
fy the material confirmation of the universality of tobacco smok-
ing during the Great War, both in the former German positions 
and in areas related to the Tsar’s army; the observation holds 
equally true for behind-the-frontlines facilities such as living, stor-
age or hospital dugouts, as well as at the front lines themselves.

Cigarettes were stored in tin or cardboard boxes, cigarette 
cases, loose, or by e.g. placing single cigarettes in used carbine 
cartridge cases. One of the more interesting finds related to 
carrying tobacco products is an aluminium cigarette case, gal-
vanically coated with a thin layer of silver, which bears traces of 
being hit by a bullet or shrapnel. It was found near an artillery 
position located in Ruda, on the outskirts of Skierniewice. In 
Bratnia Mogiła (Joachimów Mogiły, community of Bolimów, in 
the vicinity of Modrzew forester’s lodge), where archaeological 
research uncovered the presence of the remains of at least nine 
soldiers of the Tzar’s army, in the right coat pocket of one of the 
soldiers, a wax candle was uncovered together with a wooden 
stand with traces of intentional wax drips, a graphite pencil, 
three matches (to light the candle or tobacco) and a lighter. 

Cigarette boxes, pipes, cigarette holders, cigarette cases, 
matches, and the lighter, comprise a group of finds deemed to 
be of particular interest as they shed valuable light on one of the 
particularly significant aspects of the everyday life in the trenches 
of the Eastern Front spanning the basin of the Rawka and Bzura 
rivers and studied as part of the archaeological project almost 
exactly 100 years after the cessation of hostilities in the area. As 
we approached the topic of smoking in World War I trenches, we 
aimed to provide a detailed illustration of the possible correla-
tions between various types of data available in the context of 
the former Eastern Front. To date, such sources have been utilised 
by specialists only to a very limited extent; a situation that has 
not significantly changed even on the one hundredth anniver-
sary of the war. We believe that a reflection on the past and our 
relations to the same may encourage a deeper consideration of 
themes (suggested e.g. by archaeological research) that stimulate 
imagination and empathy, and thus bolster the desire to deepen 
one’s knowledge of history. We consider the use of tobacco to be 
one of exactly such aspects of the everyday life in WWI trenches.

Translated by Anna I. Zalewska and Witold Wojtaszko
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Historia Twierdzy Warszawa ma swój początek w 1873 r. 
kiedy w Rosji powołano Komitet do Spraw Strategicznych, 
który wydał decyzję o konieczności wybudowania drugiej 
linii fortów w twierdzach: Modlin, Brześć, Dęblin, Brześć 
Litewski oraz w Warszawie. W  1882 r. podjęto ostatecz-
ną decyzję o utworzeniu Twierdzy Warszawa, która wraz 
z twierdzami w Dęblinie i Modlinie miała bronić prze-
prawy przez Wisłę2. Rozbudowa umocnień okazała się 
konieczna, kiedy doświadczenia wojny krymskiej (1853–
1856), a następnie prusko-francuskiej (1870–1871) po-
kazały, że fortyfikacje ówczesnych twierdz nie były wy-
starczające. Szybki rozwój ówczesnej artylerii przyczynił 
się do zwiększenia zasięgu jej rażenia i pokazał, że szanse 
na skuteczną obronę mają jedynie twierdze otoczone 
pierścieniem fortów wysuniętych daleko na przedpole. 
Dotychczasowe fortyfikacje Warszawy nie spełniały tych 
wymogów3.

W 1883 r. rozpoczęto wznoszenie nowych fortyfikacji 
wokół Warszawy. Składały się one z dwóch pierścieni for-
tów, budowanych w dwu etapach. W pierwszej kolejności 
powstał zewnętrzny pierścień fortyfikacji, oddalonych od 
centrum miasta o około 9,5 km. Składał się on z czterna-
stu fortów i jednej baterii. Na lewym brzegu Wisły zbu-
dowano dziewięć fortów, oznaczonych kolejno od I do 
IX oraz baterię, oznaczoną cyfrą X. Na prawym brzegu 
Wisły powstały natomiast cztery forty, oznaczone cyframi 
od XI do XIV. Pracami na lewym brzegu Wisły kierował 
płk. A. P. Vernander, natomiast na prawym brzegu prace 
nadzorował płk. S. Starynkiewicz. Forty powstały według 
nowego typu zaprojektowanego przez Główny Zarząd 
Inżynierii w 1879 r.4. Każdy fort posiadał dwa wały: niż-
szy przeznaczony dla piechoty oraz umieszczony za nim 
wał wyższy przeznaczony dla artylerii. Fosa była broniona 
przez dwie kaponiery: czołową i szyjową oraz dwie pół-
kaponiery umiejscowione w barkach. Dodatkową obronę 
fosy stanowił mur Carnota, a także murowana przeciw-

1   Niniejszy tekst stanowi rodzaj wstępu historycznego do kolejnych 
artykułów omawiających wyniki badań fortów Twierdzy Warsza-
wa, prowadzonych w ostatnich latach przez Stowarzyszenie Sta-
rożytników – przypis redakcji.

2  Głuszek 1996: 7;  Łagowski 2009: 105–106; Czajka 2013: 17.
3  Głuszek 1996: 7; Łagowski 2009:  105; Czajka 2013: 17.
4  Głuszek 1996: 7–8; Czajka 2013: 18.

skarpa wybudowana w części czołowej fosy. Koszary zo-
stały umiejscowione w części szyjowej fortu5 (ryc. 1). 

W drugim etapie, od roku 1886, powstały forty we-
wnętrznego pierścienia, a w roku 1887 warszawska 
Aleksandrowska Cytadela została przemianowana na 
Twierdzę Warszawską, stając się jej rdzeniem6. W 1886 r. 
w oddaleniu ok. 3–4 km od zewnętrznego pierścienia 
fortów wzniesiono wewnętrzny pierścień umocnień, 
składający się z pięciu fortów, oznaczonych literami P(П), 
W (B), Szcze (Щ), M (M) i Cze (Ч)7. Forty te posiadały 
podobny układ architektoniczny jak forty pierścienia 
zewnętrznego. Główna różnica polegała na umiejsco-
wieniu koszar pod wałem artyleryjskim, natomiast część 
szyjowa została powiększona w celu utworzenia dodat-
kowych magazynów amunicyjnych. Wyjątek stanowił fort 
Cze (Ч), w którym wał zewnętrzny niższy przeznaczony 
był dla artylerii, a wał wewnętrzny wyższy dla piechoty8. 
W latach 1889–1892 wewnętrzną linię fortyfikacji uzu-
pełniono przez utworzenie trzech fortów: „Czyste”, „Ra-
kowiec”, „Wierzbno” i jedną baterię „Królikarnia”, forty 
wewnętrzne zostały natomiast połączone wałami9. Ze-
wnętrzny pierścień fortów uzupełniono na lewym brzegu 
Wisły poprzez wybudowanie między fortami VII i VIII for-
tu „Służewiec”, a na prawym brzegu pierścień fortów uzu-
pełniono poprzez dobudowanie punktów oporu: „Żerań”, 
„Zacisze” i „Grochów”. W 1891 r. w granicach Warszawy 
rozpoczęto budowę dwóch fortów wysuniętych o około 
5–6 km przed linię fortów praskich. Dwa nowopowstałe 
wówczas forty to „Wawer”, przemianowany później na 
„Suworow” i fort „Kawęczyn”. Miały być one elementami 
linii obronnej Zegrze-Wawer, która jednak nie została do 
końca zrealizowana10 (ryc. 2).

W 1892 r. rozpoczęto modernizację fortów zewnętrz-
nego pierścienia, która trwała do końca XIX wieku. Po-
legała ona na wzmocnieniu stropów ceglanych warstwą 
betonu, ponadto dwa wały zastąpiono jednym, przezna-
czonym dla piechoty i artylerii lekkiej, natomiast artylerię  

  5  Głuszek 1996: 7–8
  6  Łagowski 2009: 106; Królikowski 2011: 179; Czajka 2013: 18.
  7  Łagowski 2009: 107; Czajka 2013: 18. 
  8  Głuszek 1996: 8; Łagowski 2009: 107.
  9  Czajka 2013: 18.
10  Głuszek 1996: 9; Czajka 2013: 18–20.
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Ryc. 1. Schemat i przekrój poprzeczny typowego fortu z lat osiemdziesiątych XIX w. (wg Królikowskiego 2002)
Fig. 1. Outline and transverse section of typical fort in the 1880s (according to Królikowski 2002)

Ryc. 2. Schematyczny plan Twierdzy War-
szawa (wg Królikowskiego 2015)
Fig. 2. Schematic plan of Fortress  
“Warsaw” (according to Królikowski 2015)
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ciężką wyprowadzono poza forty. Dodatkowo za szyją for-
tów wybudowano betonowe kaponiery/tradytory prze-
znaczone do ostrzału międzypól11.

W 1913 r., na mocy decyzji rosyjskiego dowództwa 
podjętej w 1909 r., rozpoczęto likwidację urządzeń 
obronnych fortów. Zaczęto wysadzać niektóre elementy 
obronne fortów lewobrzeżnych, tj. kaponiery, poterny 
i podwalnie. Natomiast forty prawobrzeżne zostały wysa-

11  Głuszek 1996: 9.

dzone całkowicie. Jeszcze w tym samym roku, w związku 
z nasilającym się napięciem na arenie międzynarodowej 
w przededniu I wojny światowej, przerwano prace wy-
burzeniowe i ponownie rozpoczęto przygotowywać War-
szawę do obrony. Ostatecznie Warszawa została oddana 
przez Rosjan bez walki w 1915 r., a powstałe fortyfikacje 
nie zostały wykorzystane12.

12  Czajka 2013: 19.

Grzegorz Czajka

Historical outline of Fortress „Warsaw”

Summary

In 1873 the decision was made to reinforce Warsaw’s fortifica-
tions. The construction of the first line of reinforcements began 
in 1883. The initial phase envisaged an outer ring comprising 9 
forts and one gun battery on the left bank of the Vistula river, 
as well as 4 forts on the right bank. The construction was di-
rected by Colonel A. P. Vernander and Colonel S. Starynkiewicz. 
A new fort design, drawn up by the Main Engineering Board 
(Główny Zarząd Inżynierii) in 1879 was implemented. The con-
struction of the inner ring of reinforcements, covering 5 forts 
that also served as warehouses, began in 1886. Between 1889 
and 1892, three additional forts were added to the inner line 

of the fortifications, while the outer line was upgraded with 
1 additional fort and 3 resistance points. The construction of 
the Zegrze-Wawer defence line started in 1891, but was put 
on hold after two forts were finished. A year later, the mod-
ernisation of the outer ring forts commenced and lasted un-
til the end of the 19th century. 1913 witnessed the demolition 
of the Warsaw Fortress’ fortifications; however, it was stopped 
in the same year due to tense international situation preceding 
the outbreak of the First World War. 

Translated by Marzenna Kasprzycka
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W latach 2010–2015 Stowarzyszenie Starożytników pro-
wadziło badania archeologiczne, zarówno wykopalisko-
we, jak i w formie nadzorów archeologicznych, na na-
stępujących fortach Twierdzy Warszawa: Fort VII (Zbarż), 
Fort VIII (Służew), Fort V (Włochy), Fort M (Mokotów), 
Fort Ч (Legionów/Piłsudskiego). 

Na terenie Fortu M (Mokotów) w kwietniu 2011 r. 
na zlecenie inwestora prowadzono badania sondażowe 
(1 ar, cztery wykopy 5 x 5 m) . Celem badań było ustale-
nie oryginalnego poziomu dziedzińca fortu. Ze względu 
na istniejącą zabudowę w obrębie dzieła oraz znaczne 

przebudowy po II wojnie światowej, niewiele było miejsc 
odpowiednich do wytyczenia wykopów (ryc. 1). W wy-
kopie 1 natrafiono na zachowany fragment oryginalnego 
bruku dziedzińca fortu, jednak zniszczonego mocno przez 
wkopy, np. pod instalacje wodno-kanalizacyjne (ryc. 2). 
W wykopie tym natrafiono również na wkop „śmietni-
skowy” lub zasyp leju. W jego wypełnisku natrafiono na 
fragmenty naczyń szklanych, amunicję i łuski oraz kara-
bin Mauser wz. 98, pochodzący z gdańskiej manufaktury. 
W wykopie 4 natomiast natrafiono na fragment cokołu 
betonowego (ryc. 3). Jego przeznaczenie nie jest jasne, 

Ryc. 1. Twierdza Warszawa. Fort M (Mokotów) – plan wykopów (oprac. M. Hrynczyszyn)
Fig. 1. The Fortress “Warsaw”. Fort M (Mokotów) – location of archaeological trenches (designed by M. Hrynczyszyn)
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Ryc. 2. Twierdza Warszawa. Fort M (Moko-
tów) – ślady bruku na placu broni  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 2. The Fortress “Warsaw”. Fort M 
(Mokotów) – traces of cobblestones at the 
arm’s square (photo by M. Hrynczyszyn)

początkowo sądzono, że może być to fundament lub 
zakotwiczenie odciągu jednego z masztów antenowych 
zainstalowanych w forcie w 1926 roku. Zainstalowany 
w forcie nadajnik używany był m.in. w trakcie oblężenia 
Warszawy we wrześniu 1939 r. Przypuszczano, że być 
może poprzez niego nadawano przemówienia prezy-

denta miasta Warszawy Stefana Starzyńskiego, jednak 
analizując zdjęcia z epoki wykluczono tę interpretację 
(ryc. 4). Datowanie i funkcja owej konstrukcji pozostaje 
niewyjaśniona. 

Wiosną i jesienią 2010 r. prowadzono badania arche-
ologiczno-architektoniczne podczas budowy trasy S8 

Ryc. 3. Twierdza Warszawa. Fort M (Moko-
tów) – wykop nr 4, cokół  betonowy  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 3. The Fortress “Warsaw”. Fort M 
(Mokotów) – trench no 4, concrete pedestal 
(photo by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 4. Twierdza Warszawa. Maszty – Fort 
M (Mokotów), (http://plock.fotopolska.eu/
foto/173/173073.jpg stan z 14.04.2016)
Fig. 4. The Fortress “Warsaw”. Masts – 
Fort M (Mokotów), (http://plock.fotopolska.eu/
foto/173/173073.jpg as of 14.04.2016)
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i tunelu WKM do stacji Lotnisko Okęcie w obrębie Fortu 
VII (Zbarż). W trakcie prac budowlanych zdejmowano 
fragment nasypu nad koszarami szyjowymi. Zadokumen-
towano konstrukcję muru oporowego (ryc. 5–6) oraz na-
warstwienia wału nad koszarami (ryc. 6–7). Stratygrafia 
nasypu wydaje się szczególnie interesująca. W górnych 

partiach składał się on z przemieszanego piasku, jedynie 
ponad stropami koszar zaobserwowano warstwę piasku 
oraz żwiru, stanowiącego warstwę zabezpieczającą kon-
strukcje przed wilgocią (ryc. 7). W drugim etapie zado-
kumentowano odsłonięty w trakcie budowy tunelu mur 
oporowy przeciwskarpy lewego barku (ryc. 8–9). Charak-

Ryc. 5. Twierdza Warszawa. Fort VII 
(Zbarż) – koszary szyjowe  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 5. The Fortress “Warsaw”. Fort VII 
(Zbarż) – entranceway barracks  
(photo by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 6. Twierdza Warszawa. Fort VII 
(Zbarż) – nasyp (wał) nad koszarami i mur 
oporowy (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 6. The Fortress “Warsaw”. Fort 
VII (Zbarż) – mound (embankment) over 
the barracks and a retaining wall (photo 
by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 7. Twierdza Warszawa. Fort VII 
(Zbarż) – konstrukcja nasypu (wału) nad kosza-
rami (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 7. The Fortress “Warsaw”. Fort VII 
(Zbarż) – mound (embankment) construction 
over the barracks (photo by M. Hrynczyszyn)
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terystyczna jest konstrukcja arkadowa muru i „niepełne” 
fundamentowanie, tzn. pełen fundament z otoczaków 
na całą szerokość muru znajduje się tylko pod przypora-
mi arkad, natomiast pod łukami znajduje się tylko wąski 
„łącznik” (ryc. 10). Analogiczne rozwiązanie konstrukcyj-

ne zaobserwowano podczas badań i nadzorów archeolo-
gicznych w Forcie V (Włochy). 

Na przełomie 2014 i 2015 r. prowadzono badania 
sondażowe na terenie Fortu „Ч” (zwanego także Fortem 
Legionów, a obecnie Fortem Józefa Piłsudskiego). Jest 

Ryc. 8. Twierdza Warszawa. Fort VII 
(Zbarż) –  mur oporowy przeciwskarpy lewego 
barku (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 8. The Fortress “Warsaw”. Fort VII 
(Zbarż) – counterscarp retaining wall lo-
cated at the left side of the fort (photo 
by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 9. Twierdza Warszawa. Fort VII 
(Zbarż) – mur oporowy przeciwskarpy lewego 
barku, fundament  (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 9. The Fortress “Warsaw”. Fort VII 
(Zbarż) – counterscarp retaining wall located 
at the left side of the fort, foundation (photo 
by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 10. Twierdza Warszawa. Fort VII 
(Zbarż) – mur oporowy przeciwskarpy lewego 
barku, fundament pod arkadami (fot. M. Hryn-
czyszyn)
Fig. 10. The Fortress „Warsaw”. Fort VII 
(Zbarż) – counterscarp retaining wall located 
at the left side of the fort, foundation under 
the arcades (photo by M. Hrynczyszyn)
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to nietypowe w stosunku do reszty warszawskich for-
tów założenie obronne. Fort miał fosę wypełnioną wodą 
oraz odwróconą funkcję wałów: wał główny artyleryjski 
i drugi wał (ponad koszarami) przeznaczony dla piechoty. 
Fort jest w planie asymetryczny, a ze względu na zala-
ną wodą fosę brak tu kaponier. Badania archeologiczne 
w pierwszym sezonie obejmowały budynek 1 – Maga-
zyn Główny Amunicji i Ładunków (ryc. 11) i miały na 
celu ustalenie jego usytuowania i konstrukcji, oraz po-
szukiwanie reliktów drogi piechoty u wyjścia z poterny 
na przestrzeń międzywałową. W trakcie badań budynku 
1 ustalono z dużym prawdopodobieństwem jego zasięg 
(wykonano jedynie wykopy sondażowe, a nie szeroko-
płaszyznowe badania – ryc. 12 – stąd zasięg jest tylko 
prawdopodobny), a także stwierdzono dwie fazy jego 
użytkowania. Ceglany, przykryty wałem ziemnym budy-
nek magazynu fortu został wysadzony przez Rosjan praw-
dopodobnie w 1913 roku w trakcie likwidacji Twierdzy 
Warszawa. Odsłonięte fragmenty pozwoliły określić jego 
hipotetyczne granice, ujawniając jednocześnie odmienny 
kształt niż ten, który znany jest z planów rosyjskich z XIX 
w. Budynek Magazynu Głównego nie był regularnym pro-
stokątem, ale najprawdopodobniej posiadał lewe skrzy-

dło lekko zagięte w kierunku placu (ryc. 12). W latach 
międzywojennych, gdy na terenie dzieła usytuowano 
Wytwórnię Amunicji Specjalnej, fragment budynku od-
gruzowano i odsłonięto oraz wykonano lane, betonowo-
-gruzowe ściany „zbrojone” granatami z czasów I wojny 
(ryc. 13–16) oraz murowane postumenty pod maszyny 
lub urządzenia magazynowe (ryc. 13 i 15). 

Badania w rejonie poterny i drogi piechoty również 
przyniosły interesujące wyniki. W odległości 2,6 m od 
wyjścia z poterny odsłonięto murowaną konstrukcję, 
składającą się z przejścia bramnego i symetrycznie roz-
planowanych pomieszczeń po jego obydwu stronach 
(wartownie?); przylegał do niej mur oporowy, ciągnący 
się wzdłuż wałów. Zachowały się ciosy kamienne tworzą-
ce progi przy wejściach do obydwu pomieszczeń, a we-
wnątrz nich spękana, betonowa posadzka (ryc. 17–18). 
Konstrukcja ta zapewne zabezpieczała wyjście z poterny 
przed bezpośrednim ostrzałem. Została ona wysadzona 
i zniszczona prawdopodobnie jeszcze przez Rosjan. Na 
murze przy wyjściu z poterny widać ślady ostrzału, które 
należy łączyć z działaniami z okresu II wojny światowej. 
Na archiwalnych planach fortu były zaznaczone murowa-
ne budynki, które można było wiązać ze schronami lub 

Ryc. 11. Twierdza Warszawa. Plan projektowy Fortu  „Ч” (CZE), inaczej im. Józefa Piłsudskiego (Karta Ewidencji Zabytku Ar-
chitektury i Budownictwa KOBiDZ Warszawa 1973)
Fig. 11. The Fortress „Warsaw”. Project plan of Fort „Ч” (CZE), also known as Józef Piłsudski Fort (Historic Monuments of Ar-
chitecture and Construction Registry Card KOBiDZ Warsaw 1973)
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Ryc. 13. Twierdza Warszawa. Fort „Ч” 
(CZE), inaczej im. Józefa Piłsudskiego – Budy-
nek 1 – instalacje międzywojenne  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 13. The Fortress „Warsaw”. Fort „Ч” 
(CZE), also known as Józef Piłsudski Fort – Bu-
ilding 1 – inter-war period installations (photo 
by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 12. Twierdza Warszawa. Relikty architektury w Forcie „Ч” (CZE), inaczej im. Józefa Piłsudskiego (rys. S. Rzeźnik  
i M. Hrynczyszyn)
Fig. 12. The Fortress „Warsaw”. Architecture relics in Fort „Ч” (CZE), also known as Józef Piłsudski Fort (drawing by S. Rzeźnik 
and M. Hrynczyszyn)
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Ryc. 14. Twierdza Warszawa. Fort „Ч” 
(CZE), inaczej im. Józefa Piłsudskiego – Budy-
nek 1 – instalacje międzywojenne  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 14. The Fortress „Warsaw”. Fort „Ч” 
(CZE), also known as Józef Piłsudski Fort – Buil-
ding 1 – inter-war period installations  
(photo by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 15. Twierdza Warszawa. Fort „Ч” 
(CZE), inaczej im. Józefa Piłsudskiego – Budy-
nek 1 – instalacje międzywojenne  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 15. The Fortress „Warsaw”. Fort „Ч” 
(CZE), also known as Józef Piłsudski Fort – 
Building 1 – inter-war period installations 
(photo by M. Hrynczyszyn)
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Ryc. 16. Twierdza Warszawa. Zbrojenie 
betonu (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 16. The Fortress „Warsaw”. Reinforced 
concrete (photo by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 17. Twierdza Warszawa. Fort „Ч” 
(CZE), inaczej im. Józefa Piłsudskiego – poter-
na i odsłonięte konstrukcje  murowane  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 17. The Fortress „Warsaw”. Fort „Ч” 
(CZE), also known as Józef Piłsudski Fort – po-
stern and the excavated brick constructions 
(photo by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 18. Twierdza Warszawa. Fort „Ч” 
(CZE), inaczej im. Józefa Piłsudskiego – poter-
na i odsłonięte konstrukcje murowane  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 18. The Fortress „Warsaw”. Fort „Ч” 
(CZE), also known as Józef Piłsudski Fort – po-
stern and the excavated brick constructions 
(photo by M. Hrynczyszyn)
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Ryc. 19. Twierdza Warszawa. Fort „Ч” 
(CZE), inaczej im. Józefa Piłsudskiego – poter-
na, inskrypcje  (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 19. The Fortress „Warsaw”. Fort „Ч” 
(CZE), also known as Józef Piłsudski Fort – po-
stern, inscriptions (photo by M. Hrynczyszyn)

podręcznymi składami amunicji przytykającymi do wału 
artyleryjskiego, nie spodziewano się jednak konstrukcji 
chroniącej bezpośrednio wyjście z poterny. 

Relikty drogi piechoty, w postaci pasa kamieni bru-
kowych, zachowały się jedynie fragmentarycznie na 
poziomie pierwotnego poziomu posadzki poterny, przy 
czym środek tego pierwotnego poziomu został zniszczo-
ny przez kanalizację. Współczesna posadzka znajduje się 
na poziomie około 60–70 cm wyższym od jej poziomu 
pierwotnego. Ciekawostką jest, że na ciosach fundamen-

towych poterny odkryto wyżłobione w nich pojedyncze, 
mocno zatarte litery, ale np. widać wyraźnie wyrytą literę 
M (ryc. 19). Na pozostałym terenie pomiędzy wałami re-
likty drogi piechoty także zostały zniszczone przez wkopy 
pod rury kanalizacyjnie, pochodzące prawdopodobnie 
z czasów funkcjonowania ogródków działkowych. Poziom 
drogi piechoty znajduje się na wysokości około 86,40 m. 
n.p.m. i jest to jednocześnie poziom stropu fundamen-
tów poterny i poziom spągu granitowych bloków licują-
cych jej fundament. 

Michał Hryncyszyn

Results of archaeological surveys conducted at forts of Fortress „Warsaw”

Summary

At Fort M (Mokotów), archaeologists tried to determine the 
original level of the courtyard, where they found i.a. a fragment 
of its original cobblestone surface. Within the area of Fort VII 
(Zbarż), the construction  of a retaining wall was documented, 
along with the layers of an embankment situated above the 
barracks, and a retaining wall of the counterscarp located in 
the left side of the fort. At Fort „Ч” (the so-called Legions Fort, 
currently Piłsudskiego Fort), the Main Ammunition and Explo-

sives Depot (building 1) was surveyed and two stages of its us-
age were established. Additionally, surveys were conducted in 
the vicinity of the postern and infantry road. Near the postern, 
a stone construction was revealed – consisting of a gateway and 
symmetrically laid out rooms at its sides (guardrooms?) with 
an adjacent retaining wall stretching along the embankments.

Translated by Marzenna Kasprzycka
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W latach 2013–2014 Stowarzyszenie Starożytników pro-
wadziło prace badawcze w ramach II i III etapu rewitali-
zacji fortu V (Włochy)1. Fort ten jest jednym z elementów 
dziewiętnastowiecznych umocnień Warszawy, stanowią-
cych szczytowe osiągnięcia fortyfikacji z XIX i początku 
XX wieku2.

Po doświadczeniach uzyskanych przez Rosjan podczas 
wojny z Turcją w latach 1877–1878 wprowadzono sze-
reg zmian w koncepcji budowy i wykorzystania starych 
twierdz. Dotychczasowe umocnienia Warszawy, składają-
ce się z Cytadeli Aleksandryjskiej i kilku okalających ją for-
tów, okazały się być już niewystarczające do skutecznej 
obrony miasta. Zastosowanie w artylerii gwintowanych 
luf, zamka artyleryjskiego oraz bezdymnego prochu po-
zwalało na zwiększenie siły ognia, donośności oraz sku-
teczności trafień. W tym czasie wprowadzono również do 
użytku działa przystosowane do prowadzenia stromoto-
rowego ogniu, pozwalające ostrzeliwać zasłonięte pozy-
cje wroga. Powyższe zmiany w uzbrojeniu wymusiły po-
trzebę powiększenia twierdz poprzez wysunięcie na 6–10 
km głównej linii obrony, w postaci pierścienia fortów3. 

Już w 1879 r. władze carskie podjęły decyzję o prze-
kształceniu Warszawy w twierdzę, co spowodowane było 
potrzebą posiadania w tym rejonie silnej bazy militarnej. 
Samą budowę rozpoczęto jednak z kilkuletnim opóźnie-
niem4. Twórcą idei otoczenia Warszawy pierścieniem for-
tów był generał Eduard Totleben – jeden z najzdolniej-
szych rosyjskich fortyfikatorów. Jego pierwsze projekty 
były gotowe już w styczniu 1862 r., kiedy piastował stano-
wisko szefa Departamentu Inżynierii Ministerstwa Wojny. 
Wtedy plany pokrzyżował wybuch Powstania Stycznio-
wego5. Jako projektantów twierdzy wymienia się m.in. 
pułkownika A. P. Vernandera, który miał być generalnym 
projektantem twierdzy, a także sporządzić plany fortów 
na lewym brzegu Wisły. Plany fortów na prawym brzegu 

1   Fort został wpisany do rejestru zabytków 1.06. 2010 r. pod nu-
merem A-923.

2  Głuszek 2009: 11.
3  Łagowski 2009: 75.
4  Królikowski 1994: 14, 2011: 175.
5  Królikowski 2011: 177.

miał sporządzić pułkownik Olimp Starynkiewicz, brat ów-
czesnego prezydenta Warszawy6. 

Budowę Twierdzy Warszawa podzielono na dwa eta-
py. Pierwszy polegał na opasaniu miasta zewnętrznym 
pierścieniem fortów i rozpoczął się na przełomie marca 
i kwietnia 1883 r. Forty te były indywidualnie dopasowy-
wane do warunków terenowych, o czym świadczy fakt, 
że na 19 fortów tego pierścienia można wyróżnić aż dzie-
więć rozwiązań szczegółowych7. Drugi etap to budowa 
wewnętrznego pierścienia fortów, rozpoczęta 6 czerwca 
1886 r. Całość ukończono do 1890 r.8

Fort V (Włochy) to jeden z fortów pierścienia ze-
wnętrznego Twierdzy Warszawa, wybudowany w latach 
1883–1888. Zajmuje powierzchnię 35,41 ha, maksymalna 
rzędna obiektu to 121,6 m, średnia wysokość terenu – 
111 m9. Przeznaczony był do osłony linii Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej oraz przedpola Warszawy od strony 
zachodniej10. Zbudowany został jako dwuwałowy fort 
główny-ogniowy o narysie pięcioboku z dwoma czołami, 
a kąt styku czół wynosi w nim blisko 180°. Zewnętrzny, 
niższy wał przeznaczony był dla piechoty, a wewnętrzny, 
wyższy służył do rozlokowania artylerii. Pomiędzy nimi 
przeprowadzono drogę międzywałową. U styku czół oraz 
czół i barków wzniesiono ceglane kaponiery, osłaniające 
otaczającą fort suchą fosę. Głównym obiektem zaplecza 
były zachowane do dziś w bardzo dobrym stanie koszary 
szyjowe na osi fortu11.

W 1892 r. wprowadzono 10-letni plan modernizacyjny 
lewobrzeżnych fortów Warszawy według idei zawartych 
w projekcie inż. Miaskowskiego12. Wobec pojawienia się 
konieczności lepszego krycia przedpola ogniem artyle-
rii, została ona wyprowadzona z fortów na międzypola, 
gdzie przygotowano dla niej odpowiednie stanowiska, 
a same forty zmieniły swą dotychczasową funkcję i stały 
się dziełami obronnymi do walki z bliska13. Pozostawiając 

  6  Królikowski 2011: 178.
  7  Królikowski 1994: 158–159.
  8  Łagowski 2009: 101.  
  9  Królikowski 1994: 228.
10  Królikowski 1994: 229.
11  Kordek 2007: poz. 12.
12  Głuszek 1996: 9.
13  Królikowski 2011: 189.
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istniejący narys, przebudowano wały, w miejsce dwóch 
powstał jeden wał dla artylerii szturmowej i piechoty, niż-
szy, o szerokim przedpiersiu – około 30 m14.

Jednocześnie elementy obronne z cegły zastąpiono 
betonowymi, zdjęto nasypy ziemne i wzmocniono żel-
betonowymi stropami sklepienia schronów podwalni, 
kaponier i potern. Poterny – uprzednio prowadzące na 
drogę straży, do przestrzeni międzywałowej – zabeto-
nowano u wylotów, tworząc z nich dodatkowe schrony 
lub magazyny amunicji15. W szyi fortu powstała wtedy 
osłonięta ziemnym dziełem potężna kaponiera szyjowa16. 
W wyniku modernizacji powstał nowocześniejszy fort, 
bardziej płaski, co utrudniało jego lokalizację i trafienie 
oraz bardziej odporny na bombardowania artyleryjskie17.

Ze względu na zniszczenia trudno stwierdzić, w jakim 
zakresie prace murarskie i betonowe zostały zrealizowa-
ne. Trudno także jednoznacznie określić, kiedy wybudo-
wano tzw. lodownię, czyli magazyn do przechowywania 
żywności, budowlę częściowo zagłębioną w ziemi, znaj-
dującą się obecnie na terenie cmentarza włochowskiego. 
Być może miało to miejsce w pierwszej ćwierci XX w., już 
po utracie istotnych parametrów i właściwości bojowych 
fortu18. Modernizację fortu zakończono około 1900 lub 
1906 r.19. W tym okresie od strony zapola na osi fortu 
poza fosą części szyjowej wzniesiono dzieło obronne na 
planie trójkąta – rawelin ziemny z umieszczonym osiowo 
betonowym tradytorem do obrony międzypól20.

Rok 1909 pogłębił trudności gospodarcze Rosji, szu-
kano oszczędności, w związku z tym wydano „najwyższy 
rozkaz” z dnia 31 stycznia 1909 r., dotyczący likwidacji 
niektórych twierdz, w tym Twierdzy Warszawa. 17 sierp-
nia 1910 r. dowódca Twierdzy wydał rozkaz wyprowadze-
nia z fortów całego mienia ruchomego i pozostawienia 
ich w takim stanie, by nie trzeba było ich strzec21. W ko-
lejnych rozkazach zmniejszono jednak zakres działań, pla-
nowano Fort V (Włochy), Fort IV (Chrzanów) oraz Fort Ч 
(Cze) zostawić bez zmian. Pomysł ten jednak nie zyskał 
uznania władz zwierzchnich. Akceptacja ostatecznej wer-
sji wydanych rozkazów i rozporządzeń miała miejsce 16 
sierpnia 1911 r.22, a dopiero 11 października tego roku 
rozkaz Głównego Zarządu Inżynierii przesłano do War-
szawskiego Rządu Gubernialnego w celu wprowadzenia 
odpowiednich procedur wykonawczych23.

Na wiosnę 1913 r. przystąpiono do fizycznej likwi-
dacji opróżnionych fortów, choć o tych planach pisano 
otwarcie już od 1909 r.24 W ramach likwidacji Twierdzy 

14  Królikowski 1994: 229.
15  Kordek 2007: poz. 12.
16  Królikowski 1994: 229.
17  Kordek 2007: poz. 12.
18  Kordek 2007: zał. nr 1, poz. 12.
19  Kordek 2007: zał. nr 1, poz. 12; Pałubska 2009: 27.
20  Kordek 2007: zał. nr 1, poz. 12.
21  Królikowski 1994: 75, 2011: 191.
22  Królikowski 2011: 192.
23  Cz. 1911: 18; Królikowski 2011: 192; Wiadomości bieżące 1911: 4.
24  Wiadomości bieżące 1909: 4.

wszystkie kaponiery, schrony podwalni z poternami oraz 
częściowo tradytor wysadzono, tym samym fort stracił 
swą funkcję militarną25. Ostatnia znana relacja prasowa 
na ten temat pochodzi z 25 sierpnia 1913 r., co może 
świadczyć, że w tym okresie zmieniono decyzję w spra-
wie likwidacji Twierdzy i ponownie wzięto pod opiekę 
dzieła forteczne26.

Zaprzestanie dalszego wysadzania umocnień wiązało 
się niewątpliwie z napiętą sytuacją polityczna w Europie. 
Już jesienią 1914 r. wykorzystano je w obronie miasta 
przed niemieckim atakiem27. Najprawdopodobniej jed-
nak fort nie posłużył do bezpośredniej obrony miasta 
przed nacierającym wrogiem, lecz stał się miejscem roz-
lokowania artylerii ostrzeliwującej wroga na przedpolu 
Pruszkowa28.

Zachowane elementy fortu mogły być wykorzystywa-
ne przez Niemców na cele magazynowe w czasie okupacji 
w latach 1915–1918. Podobnie wykorzystywało je Woj-
sko Polskie w latach 1918–193929. W tym czasie od 1921 
r. fort nosił nazwę Fort V Solipse, przyjętą od okolicznej 
wsi, znanej przynajmniej od XV w.30. Nazwa ta pojawia 
się również w późniejszych dokumentach państwowych 
z lat trzydziestych XX w., wymieniających wieś i fort Nr 
5 Solipse31.

Wiadomo również o innym wykorzystywaniu zabu-
dowań fortecznych w okresie międzywojennym niż cele 
wojskowe. W 1922 r. nastąpiła reforma lokalnej szkoły. 
(Włochy) otrzymały szkołę czteroklasową, w późniejszych 
latach poszerzoną do sześcioklasowej. Naukę prowadzo-
no w dwu budynkach. Jednym z nich był obszerny budy-
nek fortowy w Solipsach, gdzie w wilgotnych i ciemnych 
pomieszczeniach mieściła się w okresie I wojny światowej 
ochronka dla dzieci, utrzymywana przez Radę Opiekuń-
czą gminy Skorosze32. Do szkoły uczęszczały dzieci ze wsi 
Solipse, a w budynku fortowym uczyły się starsze rocz-
niki33. Trwało to do września 1931 r., kiedy oddano do 
użytku nowo wybudowany gmach szkolny przy ulicy Par-
kowej34.

Budynek szkolny stał na tyłach fortu, w miejscu gdzie 
w marcu 1937 r. założono cmentarz włochowski35. W cza-
sie prac porządkujących ogrodzono teren sztachetami 
i drutem kolczastym, oraz usunięto zrujnowany stary bu-
dynek szkolny. Projektowano również utworzenie kostni-
cy „z budynku, pozostałego z dawnego domku fortowe-
go”, którym zapewne był magazyn do przechowywania 
żywności36. Z rozbiórki ruder, znajdujących się na tere-

25  Królikowski 1994: 229.
26  Łagowski 2009: 109; Królikowski 2011: 192.
27  Kordek 2007: zał. nr 1, poz. 12.
28  Marylski 1921.
29  Oleksicki 2011: 4.
30  Pałubska 2009: 27; Gawkowski 2010: 15.
31  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1935.
32  Gawkowski 2010: 31; Żebrowski 1931: 1.
33  Żebrowski 1931: 2.
34  Nowiny Włochowskie 1931.
35  Przegląd Podmiejski 1937a.
36  Kordek 2007: poz. 12, zał. nr 1; Przegląd Podmiejski 1937b.
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nie zakupionym pod cmentarz, odzyskano tysiące cegieł 
i mnóstwo drewna. Wszystko to zwieziono na teren pa-
rafii i w 1937 r. rozpoczęto budowę domu parafialnego37.

Około 1930 r. forteczne korytarze, słabo oświetlone 
i wilgotne, zamieszkiwało kilkanaście rodzin lokalnej bie-
doty. Przed wojną było to już około 300 osób, utrzymu-
jących się z doraźnej pracy, z uprawy małych przyfortecz-
nych czy przyzagrodowych ogródków i, co podejrzewała 
policja, z kradzieży38.

Kiedy w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. zaczę-
to dostrzegać oznaki gospodarczej stabilizacji, władze sa-
morządowe w większym wymiarze organizowały prace 
dla bezrobotnych, korzystając z Funduszu dla Bezrobot-
nych. W 1938 r. 20 osób, zatrudnionych w ten sposób, 
wydobywało gruz i kamienie z terenów fortu na Solip-
sach. Uporządkowało to częściowo zaniedbany rejon, 
a gruz przydawał się do utwardzenia dróg39.

Podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. fort 
nie był wykorzystywany przez Wojsko Polskie, natomiast 
w czasie okupacji okoliczna ludność chroniła się przed 
bombardowaniami w koszarach szyjowych40.

15 listopada 1940 r. na terenie fortu Niemcy utworzyli 
getto. Przetrzymywali w nim ponad 300 osób pochodze-
nia żydowskiego, wysiedlonych m. in. z Łomianek, Ożaro-
wa i Piastowa. Jak wspomina mieszkająca w sąsiedztwie 
kobieta, przetrzymywani tu Żydzi nie byli zamknięci, ale 
nie pozawalano im wychodzić na ulicę, i choć mogli han-
dlować z Polakami, praktycznie skazani byli na śmierć 
głodową41.

Likwidacja getta nastąpiła szybko, już w lutym 1941 
r., a jego mieszkańcy zostali wywiezieni ciężarówkami do 
getta warszawskiego. Większość z nich zginęła42. Choć 
getto włochowskie funkcjonowało przez krótki okres, 
to miejscowa ludność podejmowała próby ratowania 
przetrzymywanych tam Żydów. Zaangażowane w to były 
władze miejskie, z burmistrzem Franciszkiem Kosteckim 
na czele, przy współpracy z tutejszą parafią43. Ksiądz 
Mieczysław Grabowski, wikariusz we Włochach, wraz 
z księdzem Julianem Chrościckim pomagali uciekinierom, 
których umieszczano czasowo w rodzinach na terenie 
Włoch, bądź na plebanii. Ksiądz Chrościcki wystawiał im 
metryki urodzenia dawno już zmarłych katolickich osób, 
a na ich podstawie władze miejskie wystawiały uciekinie-
rom potrzebne dowody osobiste – kenkarty. W wyniku 
denuncjacji Maczulaka, właściciela sklepu rozdzielczego 
dla Niemców, 18 września 1942 r. aresztowano księdza 
Juliana Chrościckiego pod zarzutem wydawania doku-
mentów ukrywającym się Żydom44. Urzędnicy magistra-
tu podejmowali próby ratowania kobiet i dzieci z getta, 

37  Gawkowski 2010: 85.
38  Gawkowski 2010: 75.
39  Co widzimy... 1938: 4; Gawkowski 2010: 79–80.
40  Oleksicki 2011: 4.
41  Pilichowski 1979: 556; Uchman 1994: 50.
42  Pilichowski 1979: 556; Włochy ‘44 2004: 6.
43  Gawkowski 2010: 138.
44  Goszczyńska 1998: 66–67.

za co zostali aresztowani przez Niemców45. Za pomoc 
w ucieczce aresztowany został również polski policjant, 
posterunkowy Paluch. Został zadenuncjowany i wkrótce 
potem rozstrzelany46.

Teren Fortu Solipse był również miejscem przeprowa-
dzania egzekucji. Rodzina państwa Kamińskich mieszka-
ła na ulicy Milanowskiej, obok siedziby gestapo na ulicy 
Husarskiej. Kamińscy w pierwszych dniach sierpnia 1944 
r. słuchali londyńskiego radia i zostali na tym przyłapani 
przez gestapowców. Niemcy sześć osób wyprowadzili na 
teren fortu i tam rozstrzelali47. Z relacji Eugeniusza Wno-
rowskiego, który w 1944 r. miał dwanaście lat, dowiadu-
jemy się, że we wcześniejszym okresie był świadkiem, jak 
na ulicy Sejmowej gestapo złapało Żydówkę. Zapłakaną 
kobietę dwóch Niemców wyprowadziło na teren fortu 
i tam zastrzeliło48.

Po wojnie teren fortu był zaniedbywany, fosa w rejo-
nie lewego barku i szyi została zasypana, częściowo po-
przez zniwelowanie fragmentu wałów, częściowo przez 
utworzenie nielegalnego wysypiska śmieci. Umocnienia 
ziemne zamieniono na pola uprawne oraz miejsca po-
chówku, na dziedzińcu powstało dzikie wysypisko odpa-
dów produkcyjnych z fabryki Ursus. W latach dziewięć-
dziesiątych XX w. na tym terenie powstała Doświadczalna 
Stacja Radiacyjnego Utrwalania Płodów Rolnych Instytu-
tu Chemii i Techniki Jądrowej, której zabudowania zostały 
ulokowane m.in. w sąsiedztwie elewacji głównej koszar 
szyjowych49.

W 2013 r. Stowarzyszenie Starożytników prowadziło 
badania archeologiczne w ramach II etapu rewitalizacji 
Fortu V (Włochy). Obejmował on odkopanie fos w obrę-
bie lewej części szyi, styku lewego barku z częścią czoło-
wą fortu oraz odtworzenie zniwelowanych wałów. 

Prace rozpoczęto od odkopania fosy w części szyjowej 
fortyfikacji. Odsłonięto skarpę wału głównego oraz dno 
fosy na poziomie z czasów funkcjonowania fortu. Okazało 
się, że leży ono około metr głębiej niż zakładał projekt 
rewitalizacji. Odkrycia archeologów zostały uwzględnione 
przez inwestora oraz architektów i wprowadzono odpo-
wiednie poprawki do realizowanego projektu. Niestety 
nie udało się odsłonić oryginalnej przeciwskarpy w części 
szyjowej ze względu na mur cmentarza włochowskiego, 
który fragmentem wchodzi na zasyp fosy.

Podczas prac ziemnych pod przeciwskarpą w czę-
ści szyjowej fortu natrafiono na trzy szkielety. Należały 
do żołnierzy niemieckich, o czym świadczył znaleziony 
przy jednym z nich cały, nieprzełamany identyfikator, 
tzw. „nieśmiertelnik”, z czytelnym numerem jednostki, 
w której służył – 3./ Inf. Ers. Btl. 80. Skrót literowy można 
rozwinąć jako Infanterie Ersatz Bataillon, a całość jako: 3 
kompania 80. zapasowego batalionu piechoty. Nie udało 

45  Goszczyńska 1998: 66–67; Ostalski 2004: 26.
46  Gawkowski 2010: 138.
47  Gawkowski 2010: 156; Włochy ‘44 2004: 9.
48  Włochy ’44 2004: 12.
49  Red. 2012: 8.
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Ryc. 1. Twierdza Warszawa. Fort V (Wło-
chy). Konstrukcja arkadowa muru oporowego 
przeciwskarpy w rejonie prawego skraju czoła 
fortu (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 1. The Fortress “Warsaw” Fort V 
(Włochy). Arcaded construction of the coun-
terscarp wall at the right-hand edge of the fort 
front (photo by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 2. Twierdza Warszawa. Fort V (Wło-
chy). Mur oporowy przeciwskarpy w rejonie 
lewego barku (fot. P. A. Sobczak)
Fig. 2. The Fortress “Warsaw”. Fort V 
(Włochy). The counterscarp wall, left side 
(photo by P. A. Sobczak)

Ryc. 3. Twierdza Warszawa. Fort V (Wło-
chy). Widok ławy fundamentowej muru oporo-
wego przeciwskarpy w rejonie prawego skraju 
czoła fortu (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 3. The Fortress “Warsaw”. Fort V 
(Włochy). The footing of the counterscarp wall 
at the right-hand edge of the fort front  
(photo by M. Hrynczyszyn)

się ustalić, czy byli to jeńcy wojenni czy dezerterzy. Wy-
korzystanie fortecznej fosy jako miejsce pochówku stra-
ceńców znane jest chociażby z warszawskiej Cytadeli50.

W części czołowej lewego barku starano się odsłonić 
historyczny zarys przebiegu i ukształtowania fosy oraz 
przeciwskarpy. Ze względu na znaczne zniszczenia spowo-
dowane wysadzeniem części umocnień fortu po 1909 r., 
nie udało się odsłonić pierwotnego zarysu fosy. Odkryto 
natomiast tu dobrze zachowane relikty muru oporowe-
go. Wzmiankowany w rekonstrukcjach fortu V (Włochy) 

50  Król 1978: 34; Wawrzkowicz 1920: 36; Ząbek 1998: 24.

mur Carnota51 w żadnym badanym miejscu dna fosy nie 
został namierzony. Dno fosy nie zawierało śladów takiej 
konstrukcji. 

Kontynuację badań archeologicznych w 2014 r. prowa-
dzono w ramach III etapu rewitalizacji fortu. Miały one na 
celu odsłonięcie i zadokumentowanie reliktów muru opo-
rowego przeciwskarpy w części czołowej fortu. Otwarto 
dziesięć wykopów sondażowych, które umożliwiły od-
tworzenie konstrukcji muru, jego przebieg oraz kształt 
przeciwskarpy. Ustalono, że mur oporowy zaczyna się na 

51  Kordek 2007: poz. 19; zał. nr 3, ryc. 18.
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Ryc. 4. Twierdza Warszawa. Fort V (Wło-
chy). Arkada muru oporowego przeciwskarpy 
w rejonie styku czoła z lewym barkiem  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 4. The Fortress “Warsaw”. Fort V 
(Włochy). Arcade of the counterscarp wall at 
the junction of its front with the left side (pho-
to by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 5. Twierdza Warszawa. Fort V (Wło-
chy). Zwężające się zakończenie muru oporo-
wego przeciwskarpy w rejonie lewego barku  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 5. The Fortress “Warsaw”. Fort V 
(Włochy). Tapering end  of the counterscarp 
wall, left side (photo by M. Hrynczyszyn)

wysokości czoła półkaponier barkowych. Ma kształt łuku 
aż do wydzielenia się angułu z wału czołowego, następnie 
biegnie prosto wzdłuż czoła fortu. W okolicy kaponiery 
czołowej okrąża ją ciasnym łukiem i dalej ponownie pro-
sto wiedzie w kierunku prawego barku. W tym rejonie 
gęste zadrzewienie i znaczny stopień zasypania fosy spra-
wiły, że na tym etapie prac archeologicznych niemożliwe 
było przebadanie dalszego przebiegu muru oporowego 
przeciwskarpy. Wysoki stopień destrukcji muru utrudniał 
pełną rekonstrukcję, choć w jednym wykopie odsłonię-
to fragment, gdzie zachowała się prawie pełna arkada. 
W żadnym z wykopów nie zaobserwowano zwieńczeń 
konstrukcji, gdyż wysadzaniu oparły się jedynie kamienne 
fundamenty i pojedyncze, najniższe wątki cegieł. 

Mur oporowy przeciwskarpy niemal w całym swym 
przebiegu ma konstrukcję arkadową (ryc. 1), jedynie jego 
zakończenie na wysokości półkaponiery barkowej stano-
wi mur pełny. Fundament wykonano ze spojonych za-
prawa cementową otoczaków. Mur wystający ponad po-
wierzchnię gruntu jest ceglany, o starannym opracowaniu 
fugi, przy dnie fosy licowany pojedynczym rzędem grani-
towych bloków (ryc. 2). Cegły o standardowych wymia-
rach – 27 x 13 x 6 cm – pochodziły zapewne z lokalnych 
cegielni, większość posiada sygnatury Cegielni Włochy. 

Ława fundamentowa ma zmienną szerokość, poniżej 
łuku arkad liczy zaledwie 0,6 m, natomiast w miejscu 
ich podpór szerokość ławy sięga do około 3,4 m (ryc. 3). 
Szerokości poszczególnych arkad to około 3 m, jednak 
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nie ma pewności czy w niektórych punktach, takich jak 
łukowe załamanie przy kaponierze czołowej, nie była to 
wartość zmienna (ryc. 4). Zakończenie ceglanego muru 
oporowego miało około 0,6 m na najwęższym końcu 
i rozszerzało się do około 3 m (ryc. 5).

Podczas odsłaniania muru w rejonie styku czoła z le-
wym barkiem fortu, w wierzchnich warstwach zasypisko-
wych odnaleziono niemiecki pistolet maszynowy MP 40 
i niestety jest to jedyny zabytek ruchomy odnaleziony 
podczas tych badań. Trafi on do zbiorów Muzeum Woj-
ska Polskiego. 

W ramach prowadzonego równolegle nadzoru arche-
ologicznego przy rewitalizacji Fortu V (Włochy) odsłonięto 
niewielki odcinek muru oporowego angułu oraz fragment 
fundamentów i wewnętrznych ścian półkaponiery lewego 

barku (ryc. 6). Konstrukcja jest bardzo mocno zniszczona 
wyburzeniami po 1909 r., ale badania dostarczyły kilku in-
teresujących informacji. Podobna jak w przypadku muru 
oporowego przeciwskarpy, ceglana półkaponiera wznie-
siona została na kamiennym fundamencie, a na poziomie 
gruntu licowana granitowymi blokami. Zachowane frag-
menty wnętrz pozwoliły ustalić, że podłogi pomieszczeń 
wyłożone był kamiennym brukiem na piaskowej podsypce.

W marcu 2016 r. rozpoczęto dalsze prace przy rewitaliza-
cji fortu. Jednocześnie Stowarzyszenie Starożytników wzno-
wiło badania archeologiczne w formie nadzoru. Planowane 
jest odsłonięcie i zadokumentowanie całego przebiegu muru 
przeciwskarpy w części czołowej, od lewego do prawego 
barku, odsłonięcie na tym odcinku historycznego dna fosy 
oraz odtworzenie ukształtowania skarpy i przeciwskarpy. 

Ryc. 6. Twierdza Warszawa. Fort V (Wło-
chy). Część czołowa półkaponiery lewego 
barku (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 6. The Fortress “Warsaw”. Fort V (Wło-
chy). The front of the semi-caponier in the left 
wall (photo by M. Hrynczyszyn)
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Piotr Artur Sobczak

Archaeological research  
as part of the revitalisation of Fort V (Włochy)

Summary

In the years 2013–2014, Stowarzyszenie Starożytników con-
ducted archaeological surveys as part of the 2nd and 3rd stage 
of Fort V (Włochy) revitalisation. The said Fort is an element of 
19th century fortifications known as the Fortress “Warsaw”. Its 
construction lasted from 1883 to 1888 and already from 1892 
onwards the building was subject to mandatory modernisation 
due to the development of artillery. 

Because of economic reasons, in 1910–1913 some Warsaw-
based forts were closed down, including Fort V (Włochy). As 
crucial defensive elements were demolished, the structure 
lost it’s military function. In the interwar period, the fort area 
hosted military warehouses and a school. In addition to that, 
some of the rooms were occupied by the poor. 

From 15 November 1940 until February 1941, the fort area 
was used as a Jewish ghetto set up by the Germans.  After the 
war, the fort fell into ruin. Its moat – located near the gorge and 

the left wall – was filled up due to embankment levelling and 
the development of an illegal garbage dump.

The 2013 archaeological surveys allowed researchers to re-
construct the shape and route of the moat, as well as of the 
main embankment located in the gorge. During the surveys, 
three graves of German prisoners were found. In the next year, 
the shape and route of the counterscarp retaining wall located 
in the front was established. Furthermore, a fragment of the 
foundations and inner walls of the semi-caponier situated in 
the left wall were uncovered (they were demolished before the 
1st World War).

In March 2016, a subsequent revitalisation stage of the fort 
was launched. Simultaneously, Stowarzyszenie Starożytników 
resumed archaeological surveys in the form of supervision.
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Fort VIII (Służew) stanowił część projektu kompleksu 
obronnego Twierdzy Warszawa, który został opracowany 
przez Rosjan w latach 1818–1825. Fortyfikacje powsta-
wały stopniowo. Po wybudowaniu w latach 1832–1834 
Cytadeli Warszawskiej (Aleksandrowskiej), umocnionej 
w latach 1847–1865 sześcioma dziełami, w 1883 r. przy-
stąpiono do budowy zewnętrznego pierścienia fortów 
w odległości ok. 8 km od centrum miasta i ok. 3–4 km od 
siebie. Ich główna linia składała się z czternastu fortów, 
ponumerowanych cyframi rzymskimi. Do tej grupy umoc-
nień należy Fort VIII (Służew), zbudowany wg wzorcowego 
projektu F1879. Jest on jednocześnie najbardziej wysunię-
tym na południe Warszawy obiektem obronnym (ryc. 1).

Budowę Fortu VIII rozpoczęto w 1883 r., a zakończo-
no w 1889 r. Pierwotnie Fort był dwuwałowym obiektem 
ziemno-ceglanym o dwóch czołach i barkach oraz kosza-
rach szyjowych. W latach 1892–1909 trwały prace mają-
ce na celu modernizację wszystkich fortyfikacji Twierdzy 
Warszawa. Fort VIII był dwukrotnie przebudowywany. 
Skarpowa kaponiera czołowa została wymieniona na be-
tonową przeciwskarpową kaponierę czołową (z poterną 
pod dnem rowu), kaponiery barkowe zamieniono na be-
tonowe, w szyi wzniesiono betonowy tradytor. Tak jak 
inne forty Twierdzy Warszawa, (Służew) przekształcono 
w obiekt jednowałowy, dostosowany dla lekkiej artylerii 
przeciwszturmowej i piechoty, dodając jeszcze betono-
we, dwukondygnacyjne schrony pogotowia. 

Druga modernizacja Fortu rozpoczęła się w 1900 r. Po-
wstały wtedy budynki zaplecza, pomieszczenia dla woj-
ska, stajnie, drogi dojazdowe do fortu. W styczniu 1909 
r. wydano dekret o kasacji całej Twierdzy, któremu pod-
legał również Fort VIII. W przypadku tego dzieła rozkaz 
nie został wykonany do końca; latem 1913 roku wysa-
dzono co prawda betonowe elementy kaponier w rowie 
fortecznym, ale pozostałe obiekty fortu zostały jedynie 
rozbrojone i nie przystąpiono do ich likwidacji. 

We wrześniu 1939 r. Fort VIII nie odegrał żadnej 
obronnej roli, natomiast w czasach okupacji obsadzony 
był przez wojska niemieckie, które zorganizowały na jego 
terenie cztery duże stajnie (ryc. 2).

Po II wojnie światowej część fortyfikacji Twierdzy 
wraz z omawianym Fortem VIII pozostała pod zarządem 
Wojska Polskiego i najprawdopodobniej latem 1981 r., 

na terenie fortu wybudowano okopy wzmocnione be-
tonowymi elementami. Ich linia bojowa urządzona była 
od strony północnej, tj. skierowana do miasta. W latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. pomiędzy 
wałem czoła i koszarami szyjowymi zbudowano zespół 
32 budynków wojskowego osiedla mieszkaniowego dla 
najwyższej kadry Ludowego Wojska Polskiego (tzw. „osie-
dle generalskie”). Podczas budowy domów wyrównano 
ostatnie ślady pochylni i stanowisk strzeleckich wewnątrz 
fortu. Budynki powstały w miejscu starych stajni1. 

Z zabudowań i form ziemnych Fortu VIII (Służew) za-
chowały się do dziś koszary szyjowe, ruiny kaponier barko-
wych i kaponiery czołowej, fundamenty tradytora, lodow-
nia na zapolu oraz częściowo zniekształcony ziemny wał. 
Fort został wpisany do rejestru zabytków pod nr 1427-A.

W roku 2006 na rawelinie fortu przeprowadzono ba-
dania architektoniczno-archeologiczne odsłaniając pozo-
stałości działobitni i drogi.

Prace stanowiące temat niniejszego artykułu przepro-
wadziło w sezonie 2011 i 2012 r. Stowarzyszenie Starożyt-
ników na zlecenie Spółki z o.o. KAMALA, będącej przed-
stawicielem aktualnego właściciela terenu. Badaniami 
kierowała autorka niniejszego komunikatu. Głównym ce-
lem prowadzonych badań sondażowych było rozpoznanie 
zachowanych pozostałości kulturowych z czasów budowy 
fortu, faz jego przebudowy, oraz sprawdzenie czy istnieją 
na tym terenie ślady działalności człowieka sprzed okresu 
funkcjonowania fortyfikacji. Wytyczono sześć wykopów 
o łącznej powierzchni 1,5 ara, które rozmieszczone zosta-
ły w różnych rejonach obszaru fortu (ryc. 3). Trzy wykopy 
(nr 1, 4 i 6) wytyczono we wschodniej części fortu na te-
renie obecnych trawników osiedlowych, dwa kolejne (nr 
2 i 3) w części środkowej, obok koszarów szyjowych, wy-
kop nr 5 zlokalizowany został w części północnej terenu, 
w bliskim sąsiedztwie ogródków działkowych. 

Prace rozpoczęto na jesieni 2011 r. od otwarcia wy-
kopu 1. Po usunięciu trawnika wraz z warstwą współcze-
snego humusu ujawniono serię warstw niwelacyjnych 
oraz dwa wkopy instalacyjne. Struktury te związane są 
z okresem powojennym, kiedy teren przygotowywano 
pod zabudowę „osiedla generalskiego” (2. poł. XX w.). 

1  Por. Królikowski 2002: 236–237.
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Ryc. 1. Twierdza Warszawa. Lokalizacja Fortu VIII (Służew) (za Królikowskim 2002)
Fig. 1. The Fortress “Warsaw”. Location of Fort VIII (Służew) (after Królikowski 2002)

Prace na kolejnych wykopach podjęto na wiosnę, 2012 r. 
Otwarte wykopy 2 i 3 (w pobliżu koszar szyjowych) czę-
ściowo zachodziły na teren współczesnej drogi trylinko-
wej. Po usunięciu tej nawierzchni oraz próchnicy zalega-
jącej na ziemnej części wykopów natrafiono na gliniastą 
niwelację, w którą wsypano pokruszony gruz ceglany. 
W warstwie tej znaleziono dwa zabytki metalowe: koń-
cówkę pasa lub sznura, oraz guzik od munduru Ludowego 
Wojska Polskiego. Zabytki te pozwalają na datowanie tej 
jednostki stratygraficznej na okres po II wojnie światowej, 
kiedy teren Fortu należał do Wojska Polskiego. Poniżej 
warstw dwudziestowiecznych w obydwu wykopach od-
słonięto warstwę niwelacyjną, identyfikowaną na pod-
stawie układu stratygraficznego z okresem przygotowy-
wania terenu pod zabudowę forteczną. Wykopy nr 4 i 6, 
wytyczone na terenie współczesnego trawnika, starano 
się zlokalizować tak, by natrafić na pozostałości budynku 
widocznego na zdjęciach lotniczych z roku 1945 (ryc. 2). 

Prawdopodobnie powstanie tej zabudowy należy wiązać 
z drugą przebudową Fortu VIII rozpoczętą w 1900 r., jed-
nakże brak planów Fortu z tego okresu nie pozwala na 
dokładne ustalenie datowania (okres pomiędzy 1900–
1945 r.). Po usunięciu humusu w obydwu wykopach na-
trafiono na warstwę niwelacyjną o miąższości ok. 1,80 m, 
którą datuje się na początek XXI w., kiedy to budynek wy-
burzono. Poniżej zalegała warstwa gruzu pochodzącego 
z tej rozbiórki. Na dnie wykopu 4 odsłonięto betonową 
posadzkę, będącą podłogą piwnicy. W części zachodniej 
udało się uchwycić ceglaną ścianę zachodnią budyn-
ku, zadokumentowano również wkop pod jej budowę 
(ryc. 4). Badanie nawarstwień znajdujących się pod po-
sadzką ze względu na ograniczony czas prac oraz bezpie-
czeństwo, zdecydowano się kontynuować przy pomocy 
niewielkiego sondażowego wkopu, który ujawnił sekwen-
cję warstw niwelacyjnych (budowlanych) znajdujących się 
bezpośrednio nad calcem. W wykopie nr 6 położonym 
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Ryc. 2. Twierdza Warszawa. Widok na Fort VIII – fotografia lotnicza z 1945 r. (źródło internetowe: www.warszawa1939.pl/fotoplan)
Fig. 2. The Fortress “Warsaw”. Aerial view of Fort VIII in 1945 (Internet source: www.warszawa1939.pl/fotoplan)

Ryc. 3. Twierdza Warszawa. Fort VIII (Służew). Rozmieszczenie wykopów 1–6 (autor: S. Rzeźnik)
Fig. 3. The Fortress “Warsaw”. Fort VIII (Służew). Distribution of trenches 1–6 (author: S. Rzeźnik)
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Ryc. 4. Twierdza Warszawa. Fort VIII (Służew). Wykop 4, profil zewnętrznego muru piwnicy budynku (fot. M. Włoszek)
Fig. 4. The Fortress “Warsaw”. Fort VIII (Służew). Trench 4, profile of the outer wall of the building’s basement  
(photo by M. Włoszek)

na południe od wykopu nr 4 udało się zadokumentować 
fragment ściany południowej omawianego budynku, 
niewielkie rozmiary sondażu podyktowane były przecho-
dzącymi obok współczesnymi instalacjami. Z otwarciem 
wykopu nr 5 wiązano nadzieje natrafienia na pozostałości 
dróg dojazdowych do fortu. Po zdjęciu warstwy humusu 
odsłonięto dwa rodzaje brukowanej nawierzchni (ryc. 5), 
datowanej na okres drugiej modernizacji Fortu (Służew). 
Fakt ten potwierdza znaleziona moneta o wartości trzech 
kopiejek, wybita w 1900 r., znajdująca się w wypełnisku 
wkopu zlokalizowanym pod brukiem. 

W wyniku prac archeologicznych, które objęły niewielki 
obszar stanowiska i dostarczyły stosunkowo małej liczby 
zabytków, zostały zrealizowane wyznaczone cele badaw-
cze. Rozpoznano zarówno pozostałości kulturowe z okresu 
budowy Fortu VIII (Służew) (wykopy 2–3), faz jego przebu-
dów (wykopy 4–6) oraz negatywnie zweryfikowano ewen-
tualne ślady osadnicze w miejscach objętych sondażami.

Z uwagi na plany zabudowy deweloperskiej właścicie-
la gruntów, na których znajduje się omawiany Fort VIII 
(Służew), pomimo uwzględnienia rewitalizacji pozostało-
ści zabudowy obronnej, konieczny i bezwzględny wydaje 
się być udział nadzoru archeologicznego w trakcie plano-
wanych prac lub poprzedzenie ich regularnymi wykopa-
liskami archeologicznymi. Dyskusja na temat możliwości 
adaptacji, zachowania militarnych pozostałości architek-
tonicznych na potrzeby współczesnego miasta jest pro-
wadzona od dawna w literaturze przedmiotu2 i zasługuje 
na kontynuację zarówno w publikacjach naukowych, ale 
w szczególności, w decyzjach i realnych propozycjach za-
gospodarowania terenów Fortów, takich jak Fort VIII Słu-
żew, które są niezwykłym świadectwem historii miasta.

2   Por. Głuszek 1996: 18–19; Królikowski 2002: 206–216, 237; Molski 
2007: 31–50.

Ryc. 5. Twierdza Warszawa. Fort VIII (Słu-
żew). Wykop 5. Plan z zachowanym fragmen-
tem bruku kamiennego (fot. M. Włoszek)
Fig. 5. The Fortress “Warsaw”. Fort VIII 
(Służew). Trench 5. Plan with a preserved 
fragment of cobblestone  
(photo by M. Włoszek)
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Monika Włoszek 

Archaeological survey of Fortress “Warsaw” 
Fort VIII (Służew) – 2011–2012 season

Summary

Fort VIII (Służew) was part of the Fortress “Warsaw” – a de-
fence fortifications complex designed between 1818 and 1825 
to protect the city. 

Initially, the fort was a double-embankment object made 
of soil and bricks. Throughout the years it underwent two 
alterations. It was first changed into a single-embankment 
object and then expanded with new buildings. In 1909 the 
fort was disarmed. Some of the buildings and soil-based con-
structions of Fort VIII (Służew) still exist today, i.e.: barracks 
located in the gorge, side caponier and front caponier ruins, 
bunker foundations, the ice house and a partially deformed 
soil embankment.

In seasons 2011 and 2012, Stowarzyszenie Starożytników 
conducted an archaeological survey ordered by the landowner. 
The objective was to identify preserved cultural remains from 
the times when the fort was constructed and its alteration 
stages. Furthermore, researchers inspected whether the land 
revealed any traces of human activity dating back to the period 
when the fortification operated. During the research, cultural 
remains from the construction period were identified along 
with the alteration stages. The verification of possible settle-
ment activity at surveyed areas gave negative results.

Translated by Marzenna Kasprzycka
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Badania archeologiczne dawnego  
Konwiktu Pijarów na Cytadeli Warszawskiej 
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W latach 2010–2011 oraz 2014–2015 przeprowadzono 
badania archeologiczne w południowej części Cytadeli 
Warszawskiej1. W latach 2010–2011 były to badania wy-
przedzające budowę Muzeum Katyńskiego, oddziału Mu-
zeum Wojska Polskiego, natomiast w latach 2014–2015 
przeprowadzono badania w formie obserwacji warstw 
ziemnych w trakcie wykonywania prac ziemnych związa-
nych z zagospodarowaniem terenu przyszłego Muzeum 
Katyńskiego (nadzór archeologiczny). Przeprowadzenie 
badań archeologicznych w tym miejscu wiązało się z fak-
tem, że od połowy XVIII w. obszar ten należał do Kon-
wiktu Pijarów, a ściślej do Collegium Nobilium, czyli pro-
wadzonej przez oo. Pijarów szkoły, natomiast jesienią w 
1832 r. został przejęty przez władze carskie pod budowę 
Cytadeli Warszawskiej. Inwestycje związane z zagospo-
darowaniem tego terenu na potrzeby Muzeum Katyń-
skiego zniszczyłyby bezpowrotnie pozostałości dawnej 
zabudowy znajdujące się pod ziemią, a zatem Stołeczny 
Konserwator Zabytków zalecił wykonanie badań arche-
ologicznych na obszarze inwestycji. 

Konwikt Pijarów na Żoliborzu –  
rys historyczny

We wrześniu 1757 r. Stanisław Konarski poinformował 
generała zakonu pijarów w Rzymie, że nabyto na potrze-
by Collegium Nobilium rozległy teren poza miastem, nad 
samym brzegiem Wisły, gdzie zostanie wystawiony dom 
dla wypoczynku młodzieży, oraz będzie założony ogród, 
a także powstaną zabudowania gospodarcze2. 

Władze Collegium chciały w ten sposób zrealizować 
dwa cele – pierwszym było stworzenie zaplecza gospo-
darczego dla szkoły, mającej swą główną siedzibę przy ul. 
Miodowej w Warszawie, drugim – zapewnienie miejsca 
wypoczynku wakacyjnego wychowankom, którzy z róż-
nych przyczyn nie mogli jechać do własnych domów. Oj-
cowie pijarzy wzorowali się w tym przypadku na włoskim 

1 Wawrzykowicz 1920.
2 Konarski 1962: 126 n.

Collegium Nazarenum, które na lato wywoziło swych wy-
chowanków z Rzymu pod Frascati3. 

Gospodarstwo miało składać się m.in. z sadu, ogrodu 
warzywnego, magazynu dla składowania produktów żyw-
nościowych i drewna opałowego, a także innych produk-
tów dostarczanych Wisłą z dóbr wiejskich konwiktu, po-
łożonych dalej od Warszawy. Teren nabyty od Melchiora 
Szymanowskiego, łowczego warszawskiego, rozciągał się 
między koszarami Gwardii Pieszej Koronnej, a cegielnią 
wójtowską przy ulicy Spadek. Miał kształt nieregularne-
go wieloboku, którego pozostałe granice wyznaczały: od 
wschodu brzeg Wisły, od zachodu szeroka aleja Gwardii. 
Obejmował w przybliżeniu 9,5 ha4.

W 1758 r. zaczęto wznosić niewielki, murowany pała-
cyk przeznaczony na letnie mieszkanie dla konwiktorów 
i ich nauczycieli-opiekunów, usytuowany w centrum par-
celi. Przeprowadzono także w południowej części działki 
drogę znad brzegu Wisły na skarpę i do ulicy Gwardii, 
umożliwiającą łatwy transport produktów. W południo-
wo-zachodniej części działki, przy ulicy Gwardii, zbudo-
wano trzy murowane oficyny na wynajem (Plan z 1762 r.), 
a wkrótce dobudowano czwartą5. Gospodarstwo rozwi-
jało się dobrze, zdecydowano się więc postawić własny 
młyn, którego budowę ukończono w 1778 r., usytuowany 
na skraju skarpy, w południowo-wschodniej części pose-
sji6. Zagospodarowano także skarpę, na której wycięto 
schodzące schodkowo ku Wiśle tarasy. Widok na sady, 
budynki i tarasy na skarpie był tak malowniczy, że wkrót-
ce posiadłość otrzymała francuską nazwę Joli bord, od 
czego wkrótce cala dzielnica została nazwana Żoliborzem. 

Duża zmiana w funkcjonowaniu żoliborskiego konwik-
tu nastąpiła w czasach Księstwa Warszawskiego. W 1807 
r. część budynków Collegium na Miodowej została prze-
znaczona na lazaret; uczniom i nauczycielom było za cia-
sno w pozostałej części budynków, musiano więc zmniej-
szyć liczbę uczniów7.

3 Kurdybacha 1976: 434.
4 Mączyński 1994: 11–12.
5 Mączyński 1994 : 15.
6 Kamieński 1994: 96.
7 Kamieński 1994: 1 i n.
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Ryc. 1. Plan Konwiktu Żoliborskiego pijarów (1822)  – manuskrypt Kajetana Koźmińskiego Opis historyczny Konwiktu War-
szawskiego xx. pijarów, od jego założenia do roku 1822, z przypisami i czternastą tablicami rycin (http://muzeum-niepodleglosci.
pl/xpawilon/geneza-cytadeli/)
Fig. 1. Plan of the Piarist Monastery School (1822) in Żoliborz – Kajetan Koźmiński’s manuscript Opis historyczny Konwiktu 
Warszawskiego xx. pijarów, od jego założenia do roku 1822, z przypisami i czternastą tablicami rycin (http://muzeum-niepodle-
glosci.pl/xpawilon/geneza-cytadeli/)

Wreszcie, w 1811 r. podjęto decyzję o przeniesieniu 
Collegium na Żoliborz i o sprzedaży budynku przy Miodo-
wej. Spowodowało to znaczną rozbudowę i przebudowę 
żoliborskich posiadłości konwiktu. M.in. przebudowano 
wówczas dawny młyn – pełnił on teraz funkcję biblioteki, 
pracowni naukowych, po części także stancji nauczyciel-
skich i magazynów żywnościowych.

Parter, pod biblioteką, zaadaptowano na skład zapa-
sów żywnościowych, takich jak mąka czy kasze, a znaj-
dujące się pod nim piwnice – na składowanie warzyw 
i owoców. W skrzydle północnym urządzono na parterze 
łazienki „o czterech wannach miedzianych” i „pralnię 
z kotłem wielkim miedzianym do grzania wody potrzeb-
nej do prania”, a także specjalny „kanał z kamienia cio-
sowego odpływ wody z łazienek ułatwiający”8. Skrzydło 
południowe budynku zostało przeznaczono na wynajem 
dla lokatorów, aby podreperować fundusze konwiktu. 

Wkrótce dobudowano tzw. Dom Nowy, kaplicę, ob-
serwatorium astronomiczne, powiększono założenia 
ogrodowe, szczepiąc nowe sady. Przemiany te zostały 

8 Mączyński 1994: 34–35.

utrwalone na sporządzonym w 1822 r. planie konwiktu. 
Na końcu zbudowano tzw. Dom Długi, istniejący do dziś. 

Konwikt Żoliborski był na ówczesne czasy bardzo no-
woczesnym założeniem architektonicznym, które daleko 
odeszło od monumentalnej architektury barokowej bu-
dynku Collegium Nobilium przy ul. Miodowej (ryc. 1). 

Niestety, okres świetności konwiktu trwał wyjątko-
wo krótko, tylko do 1832 r., kiedy po powstaniu listopa-
dowym, w którym uczniowie i nauczyciele brali czynny 
udział, cały teren zarówno Koszar Gwardii, jak i Konwiktu 
Pijarów, zajęto pod budowę Cytadeli. Pijarów wysiedlono 
z Żoliborza, ale nie wypłacono im jakiegokolwiek odszko-
dowania, co skutecznie podcięło ekonomiczny byt pla-
cówki. Wiosną 1832 r. wydany został rozkaz, aby instytut 
edukacyjny „natychmiast ten zakład i wszelkie ruchomo-
ści [...] gdzie indziej przeniósł”9. Uczelnię przeniesiono do 
wynajętego domu przy ulicy Zakroczymskiej, ale istnia-
ła tam niecały rok, ponieważ latem, 1833 r. „nastąpiło 
rozwiązanie wszelkich szkół zostających dotąd w rękach 

9 Szelewski 1863: 347.
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Ryc. 2. Cytadela Warszawska, dawny Konwikt Żoliborski. Plan wykopów nałożony na zarysy budynków – Biblioteki i budynku 
gospodarczego (oprac. Z. Polak)
Fig. 2. Warsaw Citadel, former Piarist Monastery School. Excavation plan drawn on the outline of the Library and farm buil-
ding (elaborated by Z. Polak)

duchowieństwa katolickiego, a zatem i konwiktu Konar-
skiego”10

Zespół popijarskich gmachów został częściowo włą-
czony w kompleks wznoszonej przez generała Iwana 
Dehna twierdzy. W latach 1832–1834 rozebrano poło-
żone w południowo-zachodniej części posesji murowane 
oficyny, zlikwidowano również większość ogrodów, ale 
pozostawiono większe budowle konwiktowe: trzy domy 
mieszkalno-szkolne wzdłuż alei (Pałacyk Letni, Dom Nowy 
i Dom Długi), kaplicę a także budynek obserwatorium 
astronomicznego i gmach biblioteki11.

Przekształcono całkowicie wnętrza budynków. Dawną 
bibliotekę przeznaczono na siedzibę komendantury, Pała-
cyk Letni oraz Dom Nowy i Dom Długi zaadaptowano na 
mieszkania dla oficerów i ich rodzin, natomiast w kaplicy 
początkowo urządzono magazyn na rzeczy żołnierzy, nato-
miast później przekształcono ją w gołębiarnię wojskową12.

W czasie II wojny światowej większość budynków na 
terenie Cytadeli została zniszczona, częściowo ocalały je-
dynie trzy popijarskie budynki: Pałacyk Letni, Dom Długi 
oraz kaplica; wszystkie zostały wyremontowane i istnieją 
do dnia dzisiejszego. Pozostałości Domu Nowego i bi-
blioteki zostały rozebrane w latach sześćdziesiątych XX 
w. Fundamenty biblioteki są jeszcze widoczne na zdjęciu 
z 1987 r. 

10 Szelewski 1863: 347.
11 Świątkowski: 1852:  pl. 64–65.
12 Mączyński 1994: 57.

Konwikt Pijarów na Żoliborzu –  
badania archeologiczne

Badania archeologiczne terenu należącego niegdyś 
do Konwiktu Pijarów odbywały się w trzech etapach. 
W pierwszym etapie, jesienią 2010 r., wykonano bada-
nia sondażowe o powierzchni 1 ara w części południo-
wego skrzydła dawnej biblioteki konwiktu i w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie. Ich celem było sprawdzenie na 
ile zachowały się warstwy kulturowe i relikty architektury 
XVIII/XIX-wiecznej, biorąc pod uwagę nie tylko zniszcze-
nia wojenne, ale i daleko posuniętą degradację tego tere-
nu w okresie powojennym, kiedy przeprowadzano tu za-
awansowane prace ziemne. W drugim etapie, w 2011 r., 
rozszerzono powierzchnię badań o 10 arów, które objęły 
teren zarówno całego południowego skrzydła budynku 
dawnej Biblioteki Konwiktu, jak i dwa budynki gospo-
darcze, oraz przestrzeń dookoła zabudowań. Trzeci etap, 
w latach 2014–2015, odbywał się w formie nadzoru ar-
cheologicznego nad pracami ziemnymi podczas adaptacji 
kaponiery i jej otoczenia na potrzeby Muzeum Katyńskie-
go (ryc. 2) 13.

W trakcie badań odsłonięto arkadowy fundament po-
łudniowego skrzydła dawnej biblioteki konwiktu oraz przy-
pory jego ścian bocznych. Skrzydło budynku nie było pod-

13   Badaniami zespołu Cytadeli Warszawskiej kierowali mgr Zbi-
gniew Polak, mgr Marzenna Kasprzycka i mgr Michał Hrynczy-
szyn (Kasprzycka i Polak 2010, 2011; Kasprzycka i Hrynczyszyn 
2015; Polak i Kasprzycka 2009, 2010, 2011, 2013, 2014).
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Ryc. 3. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Pozostałości fundamentów 
środkowej części budynku Biblioteki  
(fot. S. Rzeźnik)
Fig. 3. Warsaw Citadel, former Piarist Mo-
nastery School. Foundation remains of the 
central part of the Library (photo  
by S. Rzeźnik)

Ryc. 4. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Fundamenty południowego 
skrzydła budynku Biblioteki  
(fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 4. Warsaw Citadel, former Piarist Mo-
nastery School. Foundations of the southern 
wing of the Library (photo by M. Hrynczyszyn)

Ryc. 5. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Pozostałość studni znajdującej 
się pomiędzy budynkiem Biblioteki a budyn-
kiem gospodarczym (fot. M. Hrynczyszyn)
Fig. 5. Warsaw Citadel, former Piarist 
Monastery School. Remains of a well located 
between the Library and farm building (photo 
by M. Hrynczyszyn)
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piwniczone. Warstwy kulturowe wewnątrz budynku uległy 
niemal całkowitemu zniszczeniu podczas prac rozbiórko-
wych i niwelacyjnych, jakie przeprowadzano na tym terenie 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w (ryc. 3).

Pomiędzy budynkiem biblioteki, a budynkiem gospo-
darczym (stajnią za czasów konwiktu) znaleziono pozo-
stałość studni drewnianej, z dobrze zachowaną konstruk-
cją do pompowania wody. Studnia miała głębokość około 
6 m. Konstrukcja do pompowania wody – był to gruby, 
drewniany pal, z dębowego drewna, średnicy ok. 40 cm, 
z niewielkim otworem pośrodku. Cembrowina była wy-
konana z grubych, dębowych desek. Dno studni, na wy-
sokości stropu dębowego pala, było wyłożone dużymi 
kamieniami. Pod nimi zalegała warstwa zbitej, twardej 
gliny (ryc. 5).  

W budynku gospodarczym (stajnia), podobnie jak 
w skrzydle budynku biblioteki, warstwy kulturowe uległy 
niemal całkowitemu zniszczeniu podczas prac budowla-
nych i niwelacyjnych, jakie przeprowadzano na tym tere-
nie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. 

Ostatni z badanych budynków powstał już po 1832 r., 
czyli po przejęciu terenu na potrzeby Cytadeli. Świadczy 
o tym zarówno cegła, z jakiej go zbudowano, jak i straty-

grafia, a potwierdzają plany – nie ma go na żadnym pla-
nie związanym z Konwiktem Pijarów, pojawia się dopiero 
na planach Cytadeli. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku odsłonięto 
pozostałości ścieżki ogrodowej z przełomu XVIII/XIX w., 
która miała szerokość około 1 m i była z rzadka wysypana 
niewielkimi kamykami; niknęła ona pod fundamentami 
budynku (ryc. 6). 

Warstwy kulturowe wewnątrz budynku datowano 
na podstawie znalezionych w nich zabytków ruchomych 
(m.in. guzików i monet) na XIX w. Najprawdopodobniej 
pełnił on funkcję toaletową. Wewnątrz budynku odsło-
nięto pozostałości ścianek działowych niewielkich latryn, 
a od jego strony zachodniej także dość dużą, murowaną 
latrynę wraz z dobrze izolowanym, starannie zbudowa-
nym szambem (ryc. 7).

Na zewnątrz budynku, od jego strony południowej, 
odsłonięto pozostałość konstrukcji ceglano-drewnianej. 
Najprawdopodobniej był to niewielki, drewniany budy-
nek, na ceglanej podmurówce. Wewnątrz odsłonięto 
dość dobrze zachowane deski drewnianej podłogi. Po-
stawiono roboczą hipotezę, że mogą to być pozostałości 
łaźni parowej, tzw. „bani” (ryc. 8).

Ryc. 6. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Widoczny w planie fragment 
XVIII-wiecznej alejki ogrodowej  wysypanej 
żwirem (fot. G. Arkuszewski)
Fig. 6. Warsaw Citadel, former Piarist Mo-
nastery School. Fragment of the 18th century 
gravel garden alley visible on the plan (photo 
by G. Arkuszewski)

Ryc. 7. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Widok ogólny pomieszczeń 
w budynku gospodarczym (fot. G. Arkuszewski)
Fig. 7. Warsaw Citadel, former Piarist Mo-
nastery School. General view of rooms loca-
ted in the farm building (photo  
by G. Arkuszewski)
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Ryc. 8. Cytadela Warszawska, dawny Kon-
wikt Żoliborski. Fragment pomieszczenia do-
budowanego do budynku gospodarczego, być 
może łaźni, czyli tzw. rosyjskiej bani (oprac. 
G. Arkuszewski)
Fig. 8. Warsaw Citadel, former Piarist Mo-
nastery School. Fragment of a room added 
to the farm building, possibly a bath, or the 
so-called Russian banya (elaborated by G. Ar-
kuszewski)

Ryc. 9. Cytadela Warszawska, dawny Konwikt Żoliborski. Plan – zarysy południowego skrzydła Biblioteki i dwóch budynków 
gospodarczych (oprac. G. Arkuszewski)
Fig. 9. Warsaw Citadel, former Piarist Monastery School. Plan – outline of the southern wing of the Library and two farm buil-
dings (elaborated by G. Arkuszewski)
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Marzenna Kasprzycka

Archaeological survey of the former Piarist Boarding School  
at the Warsaw Citadel

Summary

In 2010–2011, and 2014–2015, archaeological surveys con-
nected to the construction of the Katyń Museum (branch of the 
Polish Army Museum), were carried out in the southern part of 
the Warsaw Citadel. The site was designated for archaeological 
surveys due to the fact that it belonged to the Piarist Boarding 
School since mid-18th century, and more precisely to the Col-
legium Nobilium, i.e. a school run by the Piarists, which was 
taken over in autumn 1831 by the tsarist authorities so that 
they could build the Warsaw Citadel. 

Collegium Nobilium purchased the said area with the school 
in mind in 1757. The main objective was to use it as a sup-
porting facility for the school located at Miodowa Street and 
also as a summer residence for its students. Initially, the area 

consisted of only a brick palace, gardens and orchards; how-
ever, as time passed, other farm buildings were constructed. 
The view of the buildings located at the Vistula embankment 
was so picturesque that the estate was soon referred to by the 
French term Joli bord, which quickly covered the entire city 
district – Żoliborz. In 1831, after the November Uprising, the 
Boarding School’s terrain was taken over due to the construc-
tion of the Citadel, while the post-Piarist buildings became part 
of the fortress. In the course of archaeological surveys, parts 
of the southern wing of the old Boarding School Library were 
unearthed along with two farm buildings. 

Translated by Marzenna Kasprzycka
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Twierdza Warszawa jest jedną z wielu dziewiętnasto-
wiecznych twierdz na terenie Polski. W jej skład wchodzi-
ło 55 dzieł fortecznych, z czego 33 przetrwały do naszych 
czasów w różnym stadium zachowania1. Istotne dla ni-
niejszej pracy są dwa epizody z historii budowy twierdzy. 
Pierwszym z nich było wybudowanie w latach 80. XIX w. 
fortu IIA (Babice). Według L. Królikowskiego „fort IIA pier-
wotnie miał należeć do serii czterech fortów ‘literowych’, 
które stanąć miały na przedpolu głównego pierścienia 
obrony. Zrealizowano tylko jeden, właśnie fort IIA”2. Dru-
gi to budowa w latach 1891–1892 fortu VIIA Służewiec, 
który był jednym z sześciu tak zwanych punktów oporu3. 
Twierdza Warszawa miała zostać powiększona następnie 
o kolejne trzy forty, które jednak nigdy nie zostały wybu-
dowane. Właściwie prace fortyfikacyjne trwały z różnym 
natężeniem do 1905 r. Nasuwa się w tym miejscu pyta-
nie, czy pozostały jakiekolwiek materialne pozostałości 
po niezrealizowanych fortach oraz czy koncepcja dalszej 
fortyfikacji Twierdzy Warszawa zakładała wybudowanie 
jedynie trzech dodatkowych fortów? Warto również roz-
ważyć gdzie planowano budowę wspomnianych fortów. 
Aby to stwierdzić, należy przeanalizować usytuowanie 
fortu IIA względem fortów II i III.

Fort IIA znajduje się pomiędzy fortami II (Wawrzy-
szew), a III (Blizne) i jest wysunięty o około 1100 m przed 
linię zewnętrznego pierścienia fortyfikacji. Jest on odda-
lony od fortu II (Wawrzyszew) o 1890 m, a od fortu III 
(Blizne) o 1618 m. Stosunek odległości między najbliż-
szymi fortami pozwala wytypować miejsca, gdzie miały 
powstać kolejne fortyfikacje. Pomiędzy fortami I (Bielany) 
oraz II (Wawrzyszew) znajduje się obecnie Huta Warsza-
wa oraz cmentarz na Wólce Węglowej (ryc. 1). W tym 
miejscu ani morfologia terenu ani podział katastralny nie 
wskażą nawet hipotetycznego miejsca lokacji kolejnego 
fortu.

Kolejny obszar usytuowany jest pomiędzy fortami III 
i IV. W zachodniej części dawnego PGR Szeligi, mniej wię-
cej 1200 m od administracyjnych granic Warszawy znaj-
duje się pewien obiekt. Uwagę zwraca jego szczególny 

1  Chrapek 2012: 6.
2  Królikowski 2002: 224.
3  Chrapek 2012: 24.

zarys oraz położenie, dokładnie na osi symetrii hipote-
tycznej linii łączącej fort III (Blizne) i fort IV (Chrzanów). 
Zarys opisywanego stanowiska przypomina rąb, którego 
boki od strony zachodniej mają długość około 150 m, 
natomiast od strony wschodniej 145 m. W linii prostej 
stanowisko to oddalone jest o 2650 m od fortu IV i 2875 
m od fortu III. Jest ono wysunięte przed linię zewnętrz-
nego pierścienia fortów Twierdzy Warszawa o około 2340 
m. Oddalenie opisywanego miejsca od fortu III nie jest 
duże, przykładowo odległość między fortami I (Bielany), 
a II (Wawrzyszew) w linii prostej wynosiła około 3225 m. 
Położenie oraz zarys tego stanowiska bezpośrednio na-
suwają przypuszczenie, że jest to dzieło obronne (ryc. 2).

Morfologicznie opisywane stanowisko nie posiada 
własnej formy terenowe, właściwej dla fortów. Jednak 
analogie łączące fort IIA i fort VIIA z opisywanym miej-
scem są co najmniej dwie. Zarówno forty IIA jak i VIIA 
znajdują się po środku sąsiadujących z nimi głównych 
fortów zewnętrznej linii obrony i są niejako ich uzupeł-
nieniem, co prawda jeden z nich jest wysunięty, a drugi 
cofnięty, ale fakt ten jest mniej istoty. W związku z tym, 
że nie były one pierwotnie wpisane w koncepcję budowy 
zewnętrznego pierścienia fortów oraz ich nazewnictwa, 
dostały one numer najbliższego fortu, uzupełniony o li-
terę A. Przedstawiona nomenklatura jest zgodna z publi-
kacją Lecha Królikowskiego pod tytułem Twierdza War-
szawa. Drugą istotną analogią jest zarys opisywanego 
miejsca, który jest zbliżony do obrysu fortu VIIA i przypo-
mina rąb ścięty z jednej strony (ryc. 3).

Biorąc pod uwagę powyższe analogie oraz całkowite 
zaburzenie układu katastralnego, stawiam hipotezę, że 
opisywany rejon mógł stanowić, przynajmniej teoretycz-
nie, najbardziej wysunięte na zachód miejsce budowy 
najmniejszego punktu oporu związanego z warszaw-
skimi fortyfikacjami. Poprzez porównanie usytuowania 
oraz kształt opisywanego założenia, w mojej ocenie na-
leży roboczo nadać temu stanowisku nazwę fortu IIIA 
(Szeligi) od nazwy miejscowości znajdującej się najbliżej 
obiektu. Należy jednak pamiętać, że w żadnej publikacji 
ani w żadnym z dokumentów opisywane miejsce nie jest 
uwzględnione. Może to oczywiście świadczyć o tym, że 
kształt i położenie omawianego obiektu jest tylko wyni-
kiem zbiegu okoliczności. Równie prawdopodobne jest 



146

Jarosław Chrapek

ArchAeologicA Hereditas • 9

Ryc. 1. Huta Warszawa (źródło: Google Earth)
Fig. 1. Ironworks Warsaw (source: Google Earth)

Ryc. 2. Usytuowanie obiektu IIIA względem fortów III i IV (źródło: Google Earth)
Fig. 2. Location of Feature IIIA in relation to forts III and IV (source: Google Earth)
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jednak założenie, że archiwalne wzmianki na ten temat 
nie zostały jeszcze odnalezione i zbadane. Wobec powyż-
szych faktów można przyjąć, że:
• opisywane miejsce miało być zarezerwowane na je-

den z fortów wysuniętych przed zewnętrzną linię 
obrony, analogicznie do fortu IIa (Babice) wybudo-
wanego w latach osiemdziesiątych XIX w., a będących 
jednym z planowanych czterech, bądź też:

• miał to być wysunięty punkt oporu (nigdy nie zrealizo-
wany) uzupełniający lukę między fortami zewnętrznej 
linii obrony, analogicznie do fortu VIIa zbudowanego 
na początku lat dziewięćdziesiątych XIX w.
Z biegiem czasu zagospodarowano to miejsce kolejno 

sytuując tu sad, staw i  dzikie wysypisko śmieci. Niestety 
zarys w wyniku ciągłej orki dookoła tego miejsca z każ-
dym rokiem staje się coraz mniej czytelny. 

W oparciu o hipotezę, że opisywane miejsce jest do-
mniemaną lokalizacją jednego z trzech nie powstałych, 
wysuniętych przed zewnętrzną linię obrony od strony 
zachodniej fortów, można za pomocą programu Google 
Earth wytypować kolejny obszar, gdzie taki niejako „za-
rezerwowany” teren mógł się znajdować. Usytuowanie 
stanowiska IIIA (Szeligi), które jest wysunięte przed ze-
wnętrzny pierścień obrony o 2340 m i znajduje się mię-
dzy fortami III i IV, jak również stosunek odległości mię-
dzy obiektem IIIA, a sąsiadującymi z nim fortami, należy 
przenieść między forty IV i V. Położenie hipotetycznego 
obiektu IVA umiejscowić można w dzielnicy Ursus, po-
między ulicami Władysława Jagiełły, Kazimierza Gierdzie-

jewskiego i Warszawską, które znajdują się w bezpośred-
nim sąsiedztwie południowo-zachodniej granicy terenu 
zajmowanego przez fabrykę traktorów Ursus. Urbaniza-
cja tego terenu nie pozwala jednoznacznie zweryfikować 
hipotezy o istnieniu obszaru zarezerwowanego na fort 
w tym miejscu, jednakże interesujący jest zarys parkin-
gu znajdującego się u zbiegu tych ulic. To właśnie ten 
dzisiejszy parking mógł być miejscem lokacji kolejnego 
fortu IVA. Argumentem potwierdzającym to położenie 
jest również nietypowy podział katastralny, gdzie działka 
numer 106 zaburza logiczny układ parcelacji. Natomiast 
na działce 87 chodnik położony jest w głębokim rowie, 
który może być śladem rozpoczęcia prac ziemnych przy 
budowie fosy (ryc. 4).

Weryfikacja zdjęć satelitarnych pozwoliła odnaleźć ko-
lejne z hipotetycznych miejsc. Pomiędzy fortami V (Wło-
chy) i VI (Okęcie) w odległości 2568 m od pierwszego 
i 2500 m4 od drugiego z nich, znajduje się nietypowy dla 
układu parcelacji pól zarys. Jest on wysunięty przed ze-
wnętrzny pierścień fortów o 2340 m, czyli o tyle samo co 
obiekt na Szeligach. Porównanie stosunku odległości mię-
dzy stanowiskiem VA i fortami V i VI, a stanowiskiem IIIA 
i fortami III i IV, również może potwierdzić hipotezę o bez-
pośrednim związku tego stanowiska z Twierdzą Warsza-
wa. W przypadku stanowiska IIIA (Szeligi) odległości od 

4   Wszystkie odległości podane w tekście zostały zmierzone za pomocą 
narzędzi programu Google Earth. Punktami początkowym i końco-
wym są środki symetrii najbliższych fortów i opisywanego obiektu. 

Ryc. 3.  Porównanie obiektu IIIA z fortem VIIA (źródło: Google Earth)
Fig. 3. Warsaw. Comparison of Feature IIIA with fort VIIA (source: Google Earth)
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Ryc. 4. Podział katastralny działek w pobliżu fabryki Ursus (źródło: geoportal.gov.pl)
Fig. 4. Division of area near the Ursus factory (source: geoportal.gov.pl)

Ryc. 5. Usytuowanie obiektu VA względem fortów V i VI (źródło: Google Earth)
Fig. 5. Location of Feature VA in relation to forts V and VI (source: Google Earth)
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najbliższych fortów wynosiły 2875 i 2650 m, a w przy-
padku stanowiska VA jest to 2568 i 2500 m. Opisywane 
miejsce znajduje się na polach w pobliżu miejscowości 
Opacz Mała, około 290 m od administracyjnych granic 
Warszawy, na południe od dzielnicy Ursus oraz na zachód 
od dzielnicy Włochy (ryc. 5). Obrys obiektu przypomina 
wielościan o kształcie zbliżonym do fortów IX (Czernia-
ków) czy też XI (Grochów). Obiekt ma wymiary: na osi 
północny-zachód – południowy-wschód około 268 me-
trów, natomiast na osi południowy-zachód – północny-
-wschód około 205 m. Między stanowiskami oznaczony-
mi jako IIIA i VA można zauważyć jeszcze jedną analogię: 
w obu przypadkach część terenu została wtórnie wyko-
rzystana na staw oraz dzikie wysypisko śmieci (ryc. 6).

W mojej opinii, opisywane miejsca wymagają pogłę-
bionej kwerendy archiwalnej. Warto również prześledzić 

zmiany podziału katastralnego oraz własnościowego 
opisywanych miejsc. Hipotezę o tym, że opisywane tere-
ny mogły stanowić planowane miejsca lokacji kolejnych 
dzieł fortecznych wzmacniających obronę Warszawy od 
strony zachodniej, mogłyby zweryfikować badania arche-
ologiczne. Wyjaśniłyby one czy w obrębie opisywanych 
miejsc były prowadzone prace ziemne związane z forty-
fikowaniem terenu.

Zarys stanowisk IIIA, IVA i VA jest pewną wypadkową 
parcelacji działek, sposobu gospodarowania tymi działka-
mi oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Czy może być 
dziełem przypadku, że tego typu zarysy znajdują się do-
kładnie w miejscach, gdzie mogły powstać kolejne forty? 
Czy aż tak duże zbiegi okoliczności są możliwe? Należy 
w to wątpić. Oczywiście przedstawiona tu hipoteza wy-
maga weryfikacji.

Ryc. 6. Obiekt VA (źródło: Google Earth)
Fig. 6. Feature VA (source: Google Earth)
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Jarosław Chrapek

Unknown forts of the Fortress “Warsaw”

Summary

The Fortress “Warsaw” is one of numerous 19th century for-
tresses in Poland. It was composed of 55 forts. Among them 
only 33 survived at various degrees of disrepair. The Fortress 
“Warsaw” was to be expanded by further three fortifications, 
which were never completed. This brings us to the questions: 
if any other traces of uncompleted structures have survived, 

and if there were only three further forts planned? Basing on 
analysis of aerial imagery the author suggests some possible 
locations of unknown forts.

Translated by Jarosław Chrapek
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Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie.
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Niemiecki garnizon Kamp

Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w 1933 r., teren Po-
morza stał się jednym wielkim placem budowy obiektów 
militarnych. W krótkim czasie powstają umocnienia, po-
ligony, lotniska i szkoły dla dowódców. Rozbudowuje się 
drogi i linie kolejowe. Przygotowania do wojny nie omi-
nęły powiatu gryfickiego (Kreis Greifenberg). Szczególnie 
widoczne było to w pasie wybrzeża Morza Bałtyckiego. 
W Mrzeżynie (West Deep) wybudowano poligon do pro-
wadzenia ćwiczeń w strzelaniu do celów powietrznych 
i ośrodek szkolenia czołgistów. W obecnym Rogowie po-
wstało lotnisko lądowe – Flugplatz Kamp i baza lotnictwa 
morskiego – Seefliegerhorst Kamp. Szczególnie duże na-
kłady finansowe przeznaczono w Niemczech na rozbu-
dowę przemysłu lotniczego i infrastrukturę lotniskową. 
W 1934 r. na ten cel przeznaczono 211 mln marek. Do 
500 mln marek kwota wzrosła w 1935 r. a w 1936 r. osią-
gnęła 980 mln marek1.

Budowę lotnisk rozpoczęto w 1935 r. Obiekty militar-
ne zbudowano w niezaludnionym, trudno dostępnym 
terenie na pasie wybrzeża między Dźwirzynem (Kolber-
ger Deep) a Mrzeżynem. Garnizon przyjął swoja nazwę 
od wsi rybackiej Kamp, leżącej 1, 5 km na południe przy 
ujściu Starej Regi (Alte Rega) do jeziora Resko Przymor-
skie (Kamper See). Ze względna ogrom przedsięwzięcia 
i trudny teren w celu dowozu zaopatrzenia zbudowano 
betonową drogę z Mrzeżyna i odcinek linii kolejki wąsko-
torowej Mrzeżyno-Rogowo. Na plac budowy ściągnięto 
personel kierowniczy i robotników z całych Niemiec. Do 
wybuchu II wojny światowej powstały: osiedle robotni-
ków, budynek szkoły szybowcowej, dwa osiedla miesz-
kalne, lotnicza baza morska, lotnisko lądowe, kompleks 
koszarowy, magazyny amunicji i strzelnica. Dwa ujęcia 
wody, stacja uzdatniania i hydrofornia zabezpieczały do-
stawę wody dla całego garnizonu.

Na terenie lotniczej bazy morskiej znajdowały się: be-
tonowe nabrzeże ze slipem, molo wychodzące w morze, 
dwa hangary lotnicze, hangar remontowy, warsztaty, ba-
raki techniczne, kotłownia, magazyn paliw i stanowisko 
do przestrzeliwania broni pokładowej wodnosamolotów. 

1  Kens i Nowarra 1964: 16–17.

Lotnisko lądowe było położone na południe od osiedla 
mieszkalnego. Główny hangar lotniczy zajmował północ-
ny skraju płyty lotniska. Między hangarem a polem wzlo-
tów znajdowały się podziemne zbiorniki i stanowiska do 
tankowania samolotów. Na zachód od hangaru zbudowa-
no piętrowy budynek magazynowo-techniczny. Mieściły 
się w nim garaże dla pojazdów zabezpieczających dzia-
łalność lotniska oraz magazyny. W północnowschodniej 
części pola wzlotów znajdował się krąg kompensacyjny. 
Kompleks koszarowy składał się z budynku komendy lot-
nisk, 9 budynków koszarowych, budynku stacji radiowo-
-telefonicznej, hali sportowej, spadochroniarni, parku 
samochodowego i kasyna oficerskiego2.

Przed wybuchem II wojny światowej wodnosamo-
loty stacjonujące w Kamp wykonywały loty patrolowe 
w akwenie Morza Bałtyckiego i w Cieśninach Duńskich 
a od 1 września 1939 r. brały czynny udział w lotach bo-
jowych nad Zatoką Gdańską3. Po zakończeniu działań nad 
Bałtykiem eskadry bojowe zostały przeniesione do baz 
na zachodzie Niemiec. Garnizon Kamp po zakończeniu 
działań wojennych w Polsce stał się miejscem szkolenia 
rezerw Luftwaffe i  lotnictwa Marynarki Wojennej.

Od pierwszych dni marca 1945 r. w garnizonie Kamp 
rozpoczęto ewakuację sprzętu i ludzi. Praktycznie 4 mar-
ca lotnisko Kamp zostało całkowicie opuszczone przez 
stacjonujące tu pododdziały a sprawne wodnopłatowce 
i samoloty lądowe odleciały na zachód. Nie zniszczono 
żadnych obiektów lotniskowych i koszarowych. Niespraw-
ne samoloty, silniki, części lotnicze i uzbrojenie z braku 
możliwości ewakuacji pozostawiono w bazie morskiej 
i na lotnisku lądowym. Cała infrastruktura dawnego gar-
nizonu Kamp przetrwała w stanie nienaruszonym II wojnę 
światową4.

 „Zielony garnizon” Rogowo 

Po przejściu frontu w marcu 1945 r. pas wybrzeża od Ko-
łobrzegu do Mrzeżyna w okresie od 11 marca do 7 kwiet-

2  Nowicki 2014: 25–27.
3  Hümmelchen 1976: 54.
4  Nowicki 2012: 55.



152

Jan Nowicki

ArchAeologicA Hereditas • 9

nia 1945 r. został zajęty przez 4 Dywizję Piechoty 1 Armii 
WP. Pododdziały otrzymały rozkaz obrony wybrzeża Bał-
tyku. Na lotnisku Kamp stacjonowała 2 kompania karna 
i pododdziały 8 pułk artylerii haubic. Polskie pododdziały 
dotarły do garnizonu Kamp 20 marca 1945 r.5 Na całym 
wybrzeżu wykopano kilometry okopów, rowów łączniko-
wych, ziemianek i stanowisk artyleryjskich umocnionych 
zasiekami z drutu kolczastego. Do oszalowania umocnień 
wykorzystano drewno z rozebranych baraków osiedla ro-
botniczego, budynku szkoły szybowcowej i baraków znaj-
dujących się nad jeziorem na zachód od magazynu paliw. 
Około 10 kwietnia 1945 r. polskie pododdziały opuściły 
Rogowo. Ich miejsce zajęły jednostki 32 Smoleńskiej Dy-
wizji Kawalerii Armii Radzieckiej. Z krótkimi przerwami 
żołnierze radzieccy stacjonowali w Rogowie do końca 
maja 1949 r. W okresie swojego pobytu cały sprzęt lotni-
czy: samoloty, silniki części lotnicze zostały wywiezione. 
Wymontowano także silniki ze stacji pomp, co spowodo-
wało zalanie płyty lotniska lądowego6.

Pierwszą polską jednostką, która stacjonowała w Ro-
gowie po zakończeniu działań wojennych był 32 zmoto-
ryzowany pułk piechoty, który przybył do w Rogowa 2 
czerwca 1949 r. Rogowo stało się typowym „zielonym 
garnizonem”, miejscowością niedostępną dla ludności 
cywilnej. W połowie lat 60. XX w. Część obiektów lotni-
skowych zajął Wojskowy Dom Wypoczynkowy (budynek 
dowództwa lotnisk, stację radiowo-telefoniczną, spado-
chroniarnię oraz dwa budynki koszarowe). Kolejnymi jed-
nostkami stacjonującymi w Garnizonie Rogowo były: 95 
Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (JW 2202), 82 Pułk Artylerii 
Przeciwlotniczej (JW 2366), 75 pułk artylerii przeciwlot-
niczej (JW 2366), 99 pułk artylerii przeciwlotniczej (JW 
2366) oraz 2 Zachodniopomorski Pułk Przeciwlotniczy. 
Jednostki te zajmowały budynki koszarowe, hangar lotni-
czy lotniska lądowego, budynek magazynowo-techniczny, 
warsztaty, halę sportową, parku samochodowy, magazy-
ny amunicji i kasyno oficerskie.

W okresie stacjonowania w Rogowie jednostek LWP/
WP zostały w połowie lat 50. XX w. rozebrane 3 hangary 
lotniczej bazy morskiej Kamp, zlikwidowano strzelnicę 
z dwoma kulochwytami. Znajdujący się w północnow-
schodniej części pola wzlotów lotniska lądowego krąg 
kompensacyjny został rozebrany, pozostał jedynie beto-
nowy postument.

Najwięcej zniszczeń, wyburzeń i rozbiórek obiek-
tów powojskowych w Rogowie dokonano po 1 stycz-
nia 1999 r., gdy miejscowość stała się ogólnodostępną 
w wyniku rozformowania 2 Zachodniopomorskiego Puł-
ku Przeciwlotniczego. Po likwidacji jednostki wojskowej 
obiekty zostały przekazane do ewidencji nieruchomości 
Agencji Mienia Wojskowego. Brak dostatecznego za-
bezpieczenia opuszczonych obiektów spowodował, że 
z hangarów, budynków koszarowych i terenu jednostki 
były wycinane, wyrywane, wykuwane wszystkie metalo-

5  Nafalski 1978.
6  Raport… 1946.

we elementy: drzwi, zawiasy, kraty, barierki, studzienki, 
dźwigary, suwnice. Działania te często były organizo-
wane przez wyspecjalizowane grupy zbierające złom. 
Podobnie działo się z elementami drewnianymi, cegla-
nymi i kamiennymi, które były rozkradane, jako materiał 
opałowy i budowlany. Obiekty były niszczone także przez 
wandali oraz osoby wywożące na opuszczony teren śmie-
ci. Uszkodzone molo nad Bałtykiem na przełomie roku 
2000/2001 zostało rozebrane. Podobno było w bardzo 
złym stanie i stanowiło zagrożenie dla wczasowiczów 
uprawiających sporty wodne. Jednak popękane były tyl-
ko betonowe płyty pokrywające molo. Metalowe ścianki 
mola były w dobrym stanie. Aby je wydobyć używano 
materiału wybuchowego amonitu. Po odpaleniu mate-
riału wybuchowego wyciągano luźne pojedyncze stalowe 
ścianki przy pomocy wozu zabezpieczenia technicznego 
na podwoziu czołgu oraz samochodu „Kraz”. Prace zwią-
zane z usunięciem poniemieckiego mola były prowadzo-
ne na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie7. Dopiero 
w 2005 r., gmina Trzebiatów wykupiła teren po jednostce 
wojskowej. Nastąpił bezplanowy podział pozyskanego te-
renu na działki i sprzedaż firmom i prywatnym właści-
cielom.

W 2009 roku firma Burco Development Polska Sp. 
z o.o., po zburzeniu 4 budynków koszarowych na ich 
miejscu wybudowała osiedle „Rogowo Rezydencja Nad-
morska”. W skład kompleksu mieszkalno-wypoczynkowe-
go wchodzą domki w zabudowie szeregowej oraz aparta-
menty. Obiekt jest ogrodzony i chroniony.

Dwa budynki koszarowe nabyte przez prywatnych 
właścicieli zostały celowo doprowadzone do ruiny. Wy-
jęto dachówki nad ścianami, podpiłowano krokwie, co 
w krótkim czasie doprowadziło budynki do ruiny. Z tere-
nu magazynu paliw zniknęły podziemne zbiorniki paliwa. 
Dwa z nich miały pojemność po 50 000 litrów.

W wyniku bezplanowego podziału terenu i sprzedaży 
obiektów powojskowych, działań firm i osób prywatnych 
doszło do utraty nie tylko majątku zmierzonego w zło-
tówkach, ale także obiektów historycznych, których już 
nigdy nie będzie można odtworzyć. Brak przemyślanej 
polityki przestrzennej Gminy Trzebiatów oraz dbałości 
o dziedzictwo historyczne tego regionu doprowadziły 
do zniszczenia ostatnich obiektów lotniczej bazy mor-
skiej Kamp. Pozostało jedynie nabrzeże nad jeziorem 
Resko Przymorskie. Na terenie hangaru remontowego, 
warsztatów remontowych i kotłowni aktualne firma CMT 
Development Sp. z o.o. buduje w III etapach kompleks 
mieszkalny Baltica Heaven. W I etapie zbudowano apar-
tamentowiec i 6 budynków „bliźniaków”.

Natomiast tereny pod dawnymi hangarami lotniczy-
mi i pas nabrzeża został wykupiony przez Burco Deve-
lopment Polska Sp. z o.o. Po otrzymaniu zezwolenia na 
budowę, powstanie tu kompleks wypoczynkowo-rekre-
acyjny składający się z 5 budynków. W planie jest także 
zagospodarowanie nabrzeża i wybudowanie trzech po-

7  Pismo W-II074/044/1/08, 2008.
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Ryc. 1. Garnizon Kamp – fragment zdjęcia lotniczego z 1944 r. (Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Gatow) 
Fig. 1. Kamp Garrison – a fragment of an aerial photograph, 1944 (Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Gatow) 

mostów dla środków pływających. Termin realizacji in-
westycji to lata 2015–2025. Część obiektów militarnych 
pomimo znacznej utraty swojego charakteru poprzez 
poczynione biznesowe inwestycje zostało zachowane. 
Hala sportowa została przekształcona na „Dom Weselny” 
a jeden budynek koszarowy po modernizacji pełni rolę 
ośrodka wypoczynkowego.

Odrębnym tematem jest architektoniczny chaos na 
osiedlu domków w Rogowie. Uchwały Rady Miasta Trze-
biatowa i Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Trzebiatów 
z 2006 i 2012 roku zobowiązywały do „ochrony zabytko-
wego zespołu osiedla wojskowego z lat 30. XX w.– zacho-
wanie jednorodności stylowej całego zespołu domów”8. 
Jaka jest praktyka w wydawaniu pozwoleń na budowę 
i nadzór nad budowami można przekonać się naocznie 
w Rogowie? Trudno jest doszukać się budynku, który 
nie został dotknięty „radosną twórczością” w pogoni za 
zwiększeniem miejsc noclegowych przez mieszkańców 
Rogowa.

Hangar lotniczy dawnego niemieckiego lotniska lądo-
wego Kamp, decyzją nr 258/2013 z dnia 19 marca 2013 
r. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków został wpisany do rejestru zabytków woje-
wództwa zachodniopomorskiego pod numerem A-11559. 
Hangar zbudowany w latach 1935–1937 na terenie lotni-
ska lądowego Kamp, stanowi jedyny i unikatowy przykład 
zastosowania technologii żelbetowej. Jest jedynym tego 
typu obiektem w Europie. Od 2005 r. jest to siedziba Fun-
dacji na Rzecz Ochrony Zabytków Militarnych i Propago-

8  Studium… 2012.
9  Decyzja nr 258/2013, 2013.

wania Sportów Lotniczych Fort-Rogowo (na mocy umo-
wy użyczenia). Oprócz działalności statutowej Fundacja 
ochrania w formie magazynu studyjnego również zabytki 
lotnicze z kolekcji Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrze-
gu. Jesienią 2014 roku Fundacja otrzymała wypowiedze-
nie umowy na dzierżawę hangaru. Na sesji Rady Miejskiej 
Trzebiatowa, 24 września 2015 roku, starosta powiatu 
kołobrzeskiego złożył propozycję utworzenia w zabytko-
wym hangarze fili Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu 
w zamian za oddanie obiektu w nieodpłatną dzierżawę 
lub wieloletnie użytkowanie. Propozycja Starosty pozo-
stała bez odpowiedzi.

Bezpowrotnie straciliśmy możliwość wprowadzenia 
jednej z form zagospodarowania i ochrony obiektów po-
wojskowych Rogowa – Parku Kulturowego. Obiekty po-
wojskowe dawnego niemieckiego garnizonu Kamp, ruiny 
dawnej wsi rybackiej Kamp, średniowieczny port i wieś 
Regoujście oraz specjalny obszar ochrony siedlisk „Natu-
ra 2000” był dostatecznym powodem do jego utworze-
nia. Władze gminy Trzebiatów nie dostrzegają bogactwo 
historycznego i unikatowości miejscowości Rogowo. Nie 
akcentuje się tych walorów w promocji regionu. Obec-
nie tereny powojskowe zyskają nowe znaczenie. Rozkwit 
turystyki historycznej, nie w pełni docenianej i wykorzy-
stywanej pozytywnie wpłynąłby na życie ekonomiczne 
i społeczne miejscowości. Brak jest współpracy władz 
lokalnych i samorządowych, miejscowej społeczności, 
organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu, 
specjalistów od marketingu, historyków i innych osób 
zainteresowanych tym rodzajem turystyki. Bez wspar-
cia tych instytucji i osób fizycznych popularyzacja oraz 
ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego nie jest 
możliwa.
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Ryc. 2. Rogowo, gm. Trzebiatów. Budynek 
mieszkalny garnizonu Kamp, 2006 r.  
(fot. J. Nowicki)
Fig. 2. Rogowo, community of Trzebiatów. 
Residential building in Kamp Garrison, 2006 
(photo by J. Nowicki)

Ryc. 3. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Tak wygląda „zachowanie 
jednorodności stylowej osiedla”, 2014 r.  
(fot. J. Nowicki)
Fig. 3. Rogowo, community of Trzebiatów – 
former German Kamp Garrison. This is the 
„preservation of a homogenous style of the 
residential district”, 2014 (photo by J. Nowicki)

Ryc. 4. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Wyburzone garaże parku tech-
nicznego, 2010 r. (fot. J. Nowicki)
Fig. 4. Rogowo, community of Trzebiatów – 
former German Kamp Garrison. Demolished 
garages in the technical park, 2010 (photo by 
J. Nowicki)
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Ryc. 5. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Plac apelowy i jeden z dziewię-
ciu budynków koszarowych, 2006 r.  
(fot. J. Nowicki)
Fig. 5. Rogowo, community of Trzebiatów – 
former German Kamp Garrison. Parade ground 
and one of the nine barracks, 2006 r. (photo by 
J. Nowicki)

Ryc. 6. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Osiedle „Rogowo Rezydencja 
Nadmorska” wybudowana w miejscu komplek-
su koszarowego, 2010 r. (Burco Development 
Polska Sp. z o.o.)
Fig. 6. Rogowo, community of Trzebiatów – 
former German Kamp Garrison. „Rogowo Se-
aside Residency” Residential Area on the site 
of the former barracks complex, 2010 (Burco 
Development Polska Sp. z o.o.)

Ryc. 7. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Zdewastowany budynek ko-
szarowy, 2014 r. (fot. J. Nowicki)
Fig. 7. Rogowo, community of Trzebiatów – 
former German Kamp Garrison. Demolished 
barrac, 2014 (photo by J. Nowicki)
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Ryc. 8. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Rozbiórka drugiego budynku 
koszarowego, 2014 r. (fot. J. Nowicki)
Fig. 8. Rogowo, community of Trzebiatów – 
former German Kamp Garrison. Demolition of 
the second barrack, 2014 
(photo by J. Nowicki)

Ryc. 9. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Wyburzanie budynku kotłowni, 
2013 r. (fot. J. Nowicki)
Fig. 9. Rogowo, community of Trzebiatów – 
former German Kamp Garrison. Demolition of 
the boiler-house, 2013 (photo by J. Nowicki)

Ryc. 10. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Budowa osiedla „Baltica He-
aven” na miejscu hangaru, warsztatów remon-
towych i kotłowni, 2015 r. (fot. J. Nowicki)
Fig. 10. Rogowo, community of Trzebia-
tów – former German Kamp Garrison. Con-
struction of the „Baltica Heaven” Residential 
Area in the place of the former hangar, ma-
intenance workshops and boiler-house, 2015 
(photo by J. Nowicki)
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Ryc. 11. Garnizon Kamp. Nabrzeże lotniczej 
bazy morskiej, 1940 r. (archiwum J. Nowicki)
Fig. 11. Kamp Garrison. Quay of the air 
naval  base, 1940 (archives of J. Nowicki)

Ryc. 12. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Nabrzeże lotniczej bazy mor-
skiej – stan obecny (fot. J. Nowicki)
Fig. 12. Rogowo, community of Trzebia-
tów – former German Kamp Garrison. Quay of 
the air naval  base – current state  
(photo by J. Nowicki)

Ryc. 13. Hangary lotniczej bazy morskiej 
Kamp w 1940 r. (archiwum J. Nowicki)
Fig. 13. Hangars in Kamp air naval base, 
1940 (archives of J. Nowicki)
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Ryc. 14. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Na miejscu hangarów lotni-
czych powstanie osiedle „Rogowo Pearl”, 2015 
r. (fot. J. Nowicki)
Fig. 14. Rogowo, community of Trzebia-
tów – former German Kamp Garrison.  “Rogo-
wo Pearl” Residential Area will be built in the 
place of the aircraft hangars, 2015 (photo by 
J. Nowicki)

Ryc. 15. Rogowo, gm. Trzebiatów  – dawny 
garnizon Kamp. Odrestaurowany budynek 
koszarowy, Rewita WDW Rogowo, 2009 r.  
(fot J. Nowicki)
Fig. 15. Rogowo, community of Trzebia-
tów – former German Kamp Garrison. Restored 
barrack building, Rewita WDW Rogowo, 2009 
(photo by J. Nowicki)

Ryc. 16. Rogowo, gm. Trzebiatów  – dawny 
garnizon Kamp. Budynek komendy garnizonu 
Kamp, Rewita WDW Rogowo, 2012 r.  
(fot.  J. Nowicki)
Fig. 16. Rogowo, community of Trzebia-
tów – former German Kamp Garrison. Headqu-
arters building in Kamp Garrison, Rewita WDW 
Rogowo, 2012 (photo by J. Nowicki)
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Ryc. 17. Rogowo, gm. Trzebiatów – dawny 
garnizon Kamp. Hangar lotniczy lotniska lądo-
wego – obiekt wpisany do rejestru zabytków, 
2012 r. (fot. J. Nowicki)
Fig. 17. Rogowo, community of Trzebia-
tów – former German Kamp Garrison. Aircraft 
hangar on the onshore airport  – facility listed 
in the Register of Monuments, 2012 (photo by 
J. Nowicki)
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Wykaz cytowanej literatury

Jan Nowicki

Post-military objects of Kamp (Rogowo) –  
German military garnison. A sin of negligence or expedient destruction?

Summary

In 1935, on a spit dividing the Resko Przymorskie Lake from the 
Baltic Sea the Nazi German armed forces started a construction 
of an air-sea base (Seefliegerhorst Kamp) whereas, to the North 
of the lake, a conventional airport was constructed (Flugplatz 
Kamp). The first fighting squadrons of hydroplanes were sta-
tioned in a marine base from 1937. Around March 06th 1945 
the last German sub-units left the Garrison leaving the airfield 
military objects in a very good condition, non-destroyed. From 
March 20th until April 10th 1945, the sub-unit of the 1 Polish 
Army stationed in location of the present Rogowo and from 
a mid of April 1945 they were replaced by the soldiers of the 
Russian Army. The first Polish military unit that stationed on that 
location from June 02nd 1949 was the 32 Mechanized Regiment.

The place became the so called “green garrison” which was 
out of bounds for the local civil inhabitants. For the next 50 years 
the military squads of the Polish Army Air-Defence were stationed 
there. Starting from 1999, Rogowo became an open area after 
the 2 West-Pomorian Air-Defence Regiment had been dissolved 
on December 31st 1998. The demobilisation of the military base 
enabled the Trzebiatów County Authorities to purchase the land 
what in consequence led to sales of post-military objects to pri-
vate investors. In the “majesty of the law”, a majority of the mili-
tary objects located at the marine aviation base and the Kamp 
Airfield subsequently disappeared.

Translated by  Jan Nowicki
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Wstęp

Na początku XX w. roślinność związana z fortyfikacja-
mi tworzyła rozległe układy, w skład których wchodziły 
zarówno pojedyncze drzewa (solitery) jak i aleje, grupy 
drzew czy żywopłoty. Obecność nasadzeń o funkcji ma-
skującej nie ograniczała się jedynie do rdzenia oraz wnę-
trza twierdzy i dotyczyła terenów pozamiejskich, podda-
wanych estetyzacji oraz ochronie ich krajobrazu. Maski 
drzewiaste i krzewiaste z żywej roślinności oraz rośliny 
wysiewane bezpośrednio do gruntu występowały już 
nie tylko w ramach oddalonych od siebie stałych dzieł 
obronnych, ale również przy drogach rokadowych, bu-
dynkach garnizonowych, jako zieleń śródpolna oraz dla 
ukrycia rozległych fortyfikacji polowych zakładanych na 
międzypolach (w tym pozycji dla artylerii). Roślinność to-
warzyszyła całemu pasowi umocnień w obrębie ciągłego 
obwodu twierdzy oraz na jej przedpolu.

Literatura przedmiotu wskazuje na związek roślinno-
ści z zasadniczymi elementami obronnymi, tzn. schroni-
skiem, stanowiskiem, przeszkodą, a także komunikacji 
i osłony1. W samej strukturze twierdzy pierścieniowej, 
bez względu na jej rozmiar i stopień nawarstwień fortyfi-
kacji z różnych okresów, funkcja pełniona przez roślinność 
przez szereg lat klasyfikowana była jako maskująca, prze-
szkodowa, ozdobna, a także związana z budulcem oraz 
stanowiskami obserwacyjnymi zlokalizowanymi bezpo-
średnio na żywych drzewach.2 

Omawiany w niniejszej pracy przepis techniczny 
o numerze A 27 nie wprowadza takiego podziału, ma-
jąc przede wszystkim na uwadze „możliwie największe 
utrudnienie rozpoznania położenia i układu fortyfikacji, 
a zwłaszcza ilości, położenia oraz  rodzaju umieszczonych 
w nich pancerzy, w okresie pokoju a także w czasie wojny, 
jak również prowadzenia ich obserwacji w trakcie ostrza-
łu”3. Przepis wprowadzono w 1905 r. jako odpowiedź in-
żynierów z Generalnej Inspekcji Korpusu Inżynierów i Pio-
nierów oraz Twierdz na zmieniające się pole walki. Co 

1  Środulska-Wielgus 2005: 17.
2  Środulska-Wielgus 2014: 5–8.
3  Technische Vorschrift  A 27

istotne, stosowania przepisu żadną miarą nie przekreśla 
brak pancerzy na fortyfikacjach.

Obecnie właściwe zakwalifikowanie roślinności w ra-
mach wymienionych kategorii bez planów nasadzeń, pla-
nów uzbrojeniowych oraz dokładnego rozpoznania struk-
tury umocnień (w tym nietrwałych, polowych), może 
prowadzić jedynie do mylnej interpretacji historycznego 
stanu jej rozplanowania. W czasie mobilizacji twierdz 
z 1914 r. część drzew i krzewów była przedmiotem pla-
nowanych wycinek dla polepszenia pola ostrzału i obser-
wacji przedpola z urządzeń fortyfikacyjnych. Działania 
związane z maskowaniem przy wykorzystaniu roślinno-
ści żywej i ciętej miały służyć deformacji dzieł obronnych 
w krajobrazie, dezorientacji przeciwnika odnośnie wła-
ściwej lokalizacji fortyfikacji oraz dezinformacji polega-
jącej na zamierzonym utrudnieniu określenia faktyczne-
go przeznaczenia oraz użytkowania obiektów. Za punkt 
wyjścia do dalszych badań należy zatem przyjąć przede 
wszystkim sposób prowadzenia wojny, a co za tym idzie 
kształt pola walki przygotowanego pod kątem pojedynku 
artyleryjskiego, często na znacznych dystansach. Zieleń 
i uprawy roślinne w obrębie fortyfikacji kształtowano 
również w ramach osobnych przepisów dotyczących wa-
runków korzystania z gruntów prywatnych w sąsiedztwie 
twierdz, kształtowania dróg, linii kolejowych, sieci tele-
graficznej, czy ochrony przeciwpowodziowej. Nie ujęto 
ich w treści niniejszej pracy, podobnie jak świadomie 
nie opisywano szerzej sztucznych środków maskujących, 
w tym indywidualnych żołnierzy, środków technicznych, 
wcześniejszego ani późniejszego maskowania.

Obecnie na ziemiach polskich na części historycznych 
fortyfikacji Chełmna, Giżycka, Głogowa, Grudziądza, Ko-
strzyna nad Odrą, Malborka, Poznania, Torunia czy Wro-
cławia, zachowały się zadrzewienia mające swoją genezę 
w XX-wiecznym maskowaniu roślinnym. Tam też znajduje 
się historyczny drzewostan kształtowany w oparciu o pre-
zentowany w pracy przepis. Zawiera on zwięzłą charak-
terystykę szeregu działań dla ukrycia budowli fortyfika-
cyjnych przed obserwacją z balonu (m. in. wyboru barw 
i pokrycia obiektów), czy zasady stosowania urządzeń 
pozorujących, których powodzenie zależało w głównej 
mierze właśnie od nasadzeń fortecznych. Przepisy takie 
istniały również w innych państwach, na przykład dla for-
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Ryc. 1. Schron piechoty 1 we Wrocławiu 
z częściowo zachowaną zielenią historyczną, 
2012 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 1. Infantry Bunker No. 1 with partly 
preserved historical vegetation in Wrocław, 
2012 (photo by Ł. Pardela)

Ryc. 2. Schron piechoty 1 we Wrocławiu 
pozbawiony roślinności historycznej, 2016  
(fot. Ł. Pardela)
Fig. 2. Infantry Bunker No. 1 without the 
historical vegetation in Wrocław, 2016 (photo 
by Ł. Pardela)

tyfikacji austrowęgierskich, holenderskich, francuskich czy 
rosyjskich. Naturalnie, kilka lat później dynamiczny rozwój 
lotnictwa i doświadczenia pierwszej wojny światowej 
zmieniły charakter samych fortyfikacji, a wraz z nim zasady 
kształtowania towarzyszącego im maskowania roślinnego.

Trwające obecnie negatywne zjawiska w postaci ujed-
nolicenia kulturowego i minimalizmu (względnie realizmu 
ekonomicznego) w podejściu do zieleni nie powinny mieć 
miejsca w przypadku rewaloryzacji historycznej zieleni na 
terenach pofortecznych. Dowolność projektowa i pro-
gramowa przy adaptacji dawnych działek pofortecznych, 
w połączeniu z powolną degradacja zieleni związanej 
z maskowaniem roślinnym, prowadzić może do całko-
witego zatarcia historycznego charakteru tych terenów. 
Jego przykładem może być nowe zagospodarowanie jed-
nego ze schronów we Wrocławiu (ryc. 1–2). W artykule 
przedstawiono historyczne zasady kształtowania masko-
wania roślinnego, które nie stanowią jedynego wyznacz-
nika dla prac związanych z rewitalizacją historycznych 
fortyfikacji. Pozostaje bowiem szereg aspektów ekono-

micznych, prawnych, techniczno-organizacyjnych i spo-
łecznych, które w równy sposób rzutują na współczesne 
działania rewitalizacyjne. Celem niniejszego artykułu jest 
zatem przedstawienie informacji przydatnych przy rewa-
loryzacji historycznych założeń w ramach adaptacji tere-
nów pofortecznych związanych z nowoczesną fortyfikacją 
niemiecką. 

Badania związane z roślinnością  
poforteczną w Polsce (zarys)

W środowisku polskich badaczy pionierskie badania nad 
kształtowaniem krajobrazu warownego z początku XX w. 
były już prowadzone przez krakowskie środowisko akade-
mickie – Janusza Bogdanowskiego4, kontynuowane przez 
Waldemara Brzoskwinię, Jadwigę Środulską-Wielgus5 

4  Bogdanowski 1979.
5  Środulska-Wielgus 2000: 173, 2005: 3–5, 17.
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i Krzysztofa Wielgusa6 na przykładzie austriackich fortyfi-
kacji Przemyśla i Krakowa. Tam też, pod kierunkiem Zbi-
gniewa Myczkowskiego, opracowano wytyczne do two-
rzenia parków kulturowych7, będących obszarową formą 
ochrony zabytkowego krajobrazu. Podejście konserwator-
skie w kształtowaniu zieleni na terenach pofortecznych 
przedstawiali również Piotr Kozarski, Piotr Molski8, Mar-
cin Górski9, Lech Narębski oraz Katarzyna Pałubska10. Uję-
cie to było i nadal jest różne, raz upatrujące w roślinności 
jej destrukcyjnego wpływu na budowle forteczne, innym 
razem „zbawienne” dla właściwego odbioru fortyfikacji 
w krajobrazie oraz szeroko rozumianym systemie przy-
rodniczym miasta. Zawsze jednak było to spojrzenie ma-
jące na celu ochronę zabytkowych fortyfikacji. Nie spo-
sób odmówić uprawom na terenach pofortecznych roli 
cennego składnika rzutującego na formę – w ujęciu kul-
turowym – historycznego krajobrazu miejskiego, „który 
w szerszym kontekście obejmuje topografię, geomorfolo-
gię, hydrologię i cechy przyrodnicze danego miejsca; jego 
zabudowę, zarówno historyczną jak i współczesną; infra-
strukturę podziemną  i naziemną; otwarte przestrzenie  
i tereny zielone; formy użytkowania terenu i organiza-
cję przestrzenną; percepcję i relacje widokowe a także 
działania i wartości kulturowe oraz niematerialny wymiar 
dziedzictwa jako wyznacznik różnorodności i tożsamo-
ści”11. W takim ujęciu tereny poforteczne (w fortyfikacji 
rosyjskiej) i problematykę roli historycznego krajobrazu 
w systemie przyrodniczym Warszawy, przedstawia w pra-
cach naukowych Katarzyna Pałubska, wskazując również 
konieczność stosowania makroskali w działaniach na 
rzecz zintegrowanej ochrony przyrody. Wiele miejsca 
w swoich pracach dotyczących zadrzewień (w tym alejo-
wych) w fortyfikacji niemieckiej na przykładzie Poznania 
poświęca Agnieszka Wilkaniec12. Autorka ta wskazuje de-
gradację krajobrazu dawnego miasta – twierdzy zanikają-
cego w niezwykle szybkim tempie, uznając za niedopusz-
czalne naruszanie granic dawnych działek fortecznych 
przez zabudowę i podkreślając konieczność ograniczania 
zjawiska  usuwania starodrzewu, towarzyszącego dro-
gom o rodowodzie fortecznym oraz uzupełniania ubyt-
ków nowymi nasadzeniami. Roślinność dawnych twierdz 
w ujęciu przyrodniczym była tematem przewodników 
dla Torunia Mirosławy Ceyronowej-Giełdoń i Andrzeja 
Nienartowicza13, czy Chełmna autorstwa Roberta Goni 
oraz Tomasza Budzyńskiego14, zawierająca współczesne 
fotografie lotnicze części historycznego maskowania 
roślinnego. We Wrocławiu od roku 2006, na podstawie 
szczątkowej dokumentacji dotyczącej nowoczesnych 

  6  Środulska-Wielgus i Wielgus 2008: 6.
  7  http://www.nid.pl/ (wgląd: 2.01.2016).
  8  Molski i Kozarski 2001: 350–402; Molski 2007: 23–26.
  9  Górski 2013: 140.
10  Pałubska 2014: 50–61.
11  Rekomendacja UNESCO 2011 (wgląd: 2.01.2016).
12  Wilkaniec 2003: 38–41, 2004: 94–105, 2008: 496–503.
13  Ceyronowa-Gierdoń i Nienartowicz 1994: 32–34.
14  Gonia i Budzyński 2012.

niemieckich fortyfikacji twierdzy (1889–193815), prowa-
dzono pierwsze badania mające na celu inwentaryzację 
historycznego drzewostanu związanego z maskowaniem 
roślinnym (Jerzy Potyrała16, Monika Czechowicz, Łukasz 
Pardela17). Ponadto zieleni tej dedykowano jedno krótkie 
hasło w Leksykonie zieleni Wrocławia18, które z uwagi na 
szczupłość miejsca nie oddaje złożoności mechanizmów 
leżących u podstaw kształtowania roślinności twierdzy.

W Niemczech natomiast najobszerniejszego znanego 
autorowi przeglądu dekretów, traktatów i przepisów do-
tyczących maskowania roślinnego w fortyfikacji niemiec-
kiej dokonał Klaus Jordan19 na łamach czasopisma Fortifi-
kation. Tam też opublikowano zamieszczone w niniejszej 
pracy zestawienia dotyczące gatunków drzew i krzewów 
stosowanych w budownictwie warownym, pochodzące 
z przepisu o numerze A. 27. 

Maskowanie roślinne na początku XX w.

Roślinność, obok mas ziemnych, konstrukcji budowla-
nych oraz konstrukcji uzbrojenia na początku XX wieku, 
stanowiła naturalny składnik kształtowania krajobrazu 
warownego20. W tym okresie twierdze obejmowały swo-
im zasięgiem miasta i szerokie obszary okołomiejskie, 
zaś w projektowaniu krajobrazu dominowało podejście 
przyrodnicze wynikające z obserwacji natury21. Jednak 
nie tylko rozwój przestrzenny miasta w ujęciu geograficz-
nym odgrywał wiodącą rolę w kształtowaniu zieleni for-
tecznej. Były to przede wszystkim aspekty militarne, tzn. 
planowana rola twierdzy (pierścieniowej), jako rozległego 
placu manewrowego dla własnej armii (odpowiednio po-
jemnego, z zapleczem) oraz specyfika wynikająca z cha-
rakteru pola walki rozwiązanego głównie pod względem 
potrzeb artylerii22. Szczególnie ten drugi czynnik decydo-
wał o odległości, z jakiej w ogóle można było prowadzić 
obserwację z powietrza bez narażania się ogień armat 
broniących twierdzy.

Maskowanie fortyfikacji pod względem historycznym 
obejmowało „różnorodne urządzenia lub zabiegi służące 
do ukrycia, zasłonięcia lub optycznego zdeformowania 

15   Rok 1938 do niedawna nie był brany pod uwagę jako data gra-
niczna funkcjonowanie twierdzy Wrocław ogłoszonej w 14 
czerwca  1910 roku. Pojawia się ona w dokumencie z dnia 6 sierp-
nia 1938 podpisanym przez A. Hitlera dnia 26 września 1938.

16  Potyrała 2007: 57–66.
17  Pardela i Kolouszek  2013: 62–70.
18  Szocińska i Bińkowska (red.) 2013: 760.
19  Jordan 2013: 57–82.
20  Środulska-Wielgus 2005: 3–5.
21   W Stanach Zjednoczonych zjawisko kamuflażu w przyrodzie (mime-

tyzm) badał już między innymi Abbot H. Thayer, który opatentował 
kubistyczne maskowanie okrętów. W 1909 r. a wraz z synem Ge-
raldem opublikował książkę dotyczącą kamuflażu w świecie zwie-
rząt (Concealing coloration in the animal kingdom: an exposition  
of the laws of disguise through color and pattern).

22  Wichrowski 2013: 96–97.
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dzieła obronnego względnie jego części”23. Maskowanie, 
będące w istocie szerokim pojęciem, nadal mieści w so-
bie dział obejmujący wykorzystywanie roślinności na cele 
wojskowe. Istnieją maski naturalne (np. roślinność czy 
nierówności terenu) oraz sztuczne, kiedy warunki tere-
nowe nie dają właściwego ukrycia. Maskowanie roślinne 
wykonuje się za pomocą żywej roślinności (dla trwałego 
maskowania obiektów oraz szlaków komunikacyjnych) 
i ciętej (dla doraźnego maskowania np. doraźne mobi-
lizacyjne)24.

Kształtowanie i funkcjonowanie zieleni na twierdzach, 
w odniesieniu do przepisu z 1905 roku, można rozpa-
trywać w skali całej twierdzy (nazwijmy ją dla naszych 
potrzeb skalą strategiczną), dalej – poprzez pojedyncze 
dzieła i ich elementy, po komunikację pomiędzy fortyfi-
kacjami25. W skali strategicznej, w znacznym uproszcze-

23  Bogdanowski et al. 1986: 57.
24  Modrzewski et al. 1978: 357–359.
25  Środulska-Wielgus 2005: 3–5.

niu, pośród najważniejszych celów roślinności fortecznej, 
można wymienić przede wszystkim utrudnienie rozpo-
znania dzieła i innych urządzeń obronnych z przebiegają-
cych koło nich dróg i kolei żelaznych już w okresie pokoju 
(ryc. 3), natomiast w czasie wojny – utrudnienie nieprzy-
jacielskiego wglądu z przedpola i balonu obserwacyjnego. 
Z kolei w skali dzieła (np. pojedynczego fortu czy punktu 
oporu piechoty) niezbędnymi zabiegami były zarówno 
zasłonięcie urządzeń obronnych (utrudniające nieprzy-
jacielskiej artylerii celowanie, obserwację i korektę sku-
teczności oddziaływania pocisków – ryc. 4), jak i osłonię-
cie przed obserwacją własnych wojsk poruszających się 
na drogach, znajdujących się w zapolu umocnień. W skali 
elementu dzieła obronnego zieleń ciętą wykorzystywa-
no do wznoszenia przeszkód zbliżeniowych. Nie była one 
jednak trwała, stąd częstym zabiegiem było jej mocowa-
nie do podłoża i przeplatanie drutem kolczastym. W wy-
jątkowych sytuacjach roślinność rozmieszczano w celu 
wypełniania nieprzestrzeliwanych powierzchni terenu 
tak, aby utrudnić napastnikowi wykorzystanie tych miejsc 

Ryc. 3. Aleja prowadząca do Fortu I Watoro-
wo, Chełmno, 2012 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 3. An alley of trees leading to the Fort 
No. 1 “Watorowo” in Chełmno, 2012  
(photo by Ł. Pardela)

Ryc. 4. Szpaler klonów o nieustalonym wie-
ku przy stanowisku armat szybkostrzelnych 
5 cm przed schronem I-26 przy Baterii Pancer-
nej II, Toruń, 2012 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 4. A lane of maple trees without es-
timated ages near the position of the 5 cm 
“Schnellkeuerkanone” in front of the Shelter 
I-26 by the ‘Panzer Battery N.o II’ in Toruń, 
2012 (photo by Ł. Pardela)
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do skrytego podejścia i szturmu na dzieła obronne. Skala 
elementu obronnego obejmowała również zapewnienie 
odpowiedniej trwałości skarp i nasypów. Drzewa i krzewy 
towarzyszące fortyfikacji odgrywały istotną rolę w zabez-
pieczeniu materiałów budowlanych w postaci pni i gałęzi, 
zarówno dla prac uzbrojeniowych (w czasie mobilizacji 
twierdzy), jak i na potrzeby pokojowe. Nie mogły one jed-
nak wpłynąć na obniżenie się sylwetki dzieł obronnych.

W miarę rozwoju środków napadu (np. artylerii) 
i wprowadzania do pruskiej fortyfikacji pancerzy chronią-
cych artylerię i punkty obserwacyjne26, konieczne stało 
się opracowanie nowych wytycznych dla ich maskowania 
w krajobrazie. Formułowanie wskazań w zakresie upra-
wy drzew i krzewów na potrzeby maskowania fortyfika-
cji wymagało bardzo dobrej znajomości morfologii roślin 
oraz fizjologii na poziomie zbiorowiska roślinnego. Dobór 
gatunkowy, kształt i forma nasadzeń zależały od lokalnych 
czynników glebowych, klimatycznych i warunków taktycz-
nych, wynikających z charakteru przyległego terenu. Zie-
leń forteczną kształtowano w nawiązaniu do istniejących 
zadrzewień (lasy, parki pałacowe, dworskie, cmentarze, 
szpalery, itp.) lub wywołując celowe wrażenie „natural-
ności” zbiorowisk roślinnych przy wprowadzaniu nowych 
nasadzeń – często nieregularnych, tworząc właściwie coś 
na wzór harmonijnego krajobrazu parkowego. Szczegó-
łowa lista sugerowanych gatunków i ich odmian znalazła 
się tabelach w załączniku do tegoż przepisu (tab. 1–4). 
Tabele zawierały informacje odnośnie tempa wzrostu ro-
ślin, wymagań siedliskowych (gruntu i podłoża), sposobu 
hodowli i reakcji roślin na przesadzanie, odporności na 
pogodę, sposobu zastosowania (np. grupy drzew, ogro-
dzenia, aleje, itp.). Kluczową rolę w procesie realizacji na-
sadzeń odgrywały doświadczenia leśników i ogrodników, 
z których opracowań27 korzystano przygotowując wytycz-
ne dla upraw fortecznych. Ostatecznie, nowe wytyczne 
ujęto w przepisie technicznym z 1905 r. zatytułowanym 
Zabiegi przeciw rozpoznawalności umocnień (środki 
ochronne)28. Przepis ten zawierał dwa załączniki. Pierw-
szy z nich zatytułowany był Zakładanie i utrzymywanie 
nasadzeń w budownictwie warownym, natomiast drugi 
Zestawienie nasion gatunków zdatnych do wysiewania 
na świeżych nasypach oraz wykopach. W niniejszej pracy 
zawarto jedynie fragment pierwszego z nich.

Przepis Techniczny numer A 27 z 1905 r. 

Przepis składał się z sześciu sekcji. Pierwsza zawierała 
ogólne zasady wykonywania umocnień (niwelacji nie-
pożądanych cech sygnalnych – geometrycznych, krajo-
brazowych), natomiast druga dotyczyła wyboru barw 

26   W niektórych szkołach fortyfikacji pancerz zaczęto wprowadzać 
po 1885 roku.

27   Należy tu wymienić przede wszystkim G. A., Fintelmanna, 
G.L. Hartwig, W. E. Waltera oraz W. Weise.

28  Technische Vorschrift A 27.

i pokrycia budowli (pancerzy) dla ich upodobnienia do 
otaczającego terenu. Wskazywała także konieczność wy-
konania maskowania roślinnego już w okresie pokoju – 
na przykład poprzez nasadzanie na nasypach roślinności 
odpowiedniej do otoczenia oraz – w miarę możliwości – 
kontynuowanie (rozprzestrzenianie) graniczących z nimi 
upraw (np. pól uprawnych, łąk, plantacji, upraw krzewów 
owocowych, itp.). Sekcja trzecia przedstawiała sposoby 
maskowania budowli oraz pancerzy maskami uniemożli-
wiającymi ich obserwację wraz z zaplecznikami (np. część 
tylna stałej pozycji strzeleckiej), zapobiegającymi ich od-
cinaniu się na tle horyzontu. Wskazywała konieczność 
unikania wrażenia sztuczności i potrzebę dobierania ro-
ślin, które dobrze pasują do otoczenia. Również maski 
z luźno nasadzanych, dobrze rozgałęzionych drzew o wy-
sokich pniach, mogły zapewnić bardzo dobre maskowa-
nie urządzeń przeznaczonych wyłącznie dla piechoty (nie 
ograniczają ich oddziaływania ogniowego). Dużą ostroż-
ność zalecano przy usuwaniu lasów oraz zadrzewień znaj-
dujących się w pobliżu dzieła obronnego, tak aby w miarę 
możliwości wykorzystać je do osłony przed obserwacją 
(maski boczne) lub w charakterze tła (maska tylna, „zie-
lona ściana”). Sporo miejsca poświęcono pracom ziem-
nym, w szczególności maskowaniu nasypów przy pomocy 
zasiewów, nasadzeń i środków polowych (np. obłożenia 
darnią, gałęziami, mchem, itp.). Sugerowanym rozwiąza-
niem były także maskujące zabiegi pielęgnacyjne i upra-
wowe, takie jak koszenie, przekopanie, przeoranie lub 
obsianie ziemi. W sprzyjających warunkach, przy wyko-
rzystaniu szybko wschodzących gatunków, w przeciągu 
kilku tygodni można było wykonać zadowalające ma-
skowanie roślinne świeżych prac ziemnych, pamiętając 
jednak, aby rośliny nie były zbyt wysokie i nie zaburzały 
pola ostrzału (strzelec z umocnień musiał widzieć swój 
cel – ryc. 5–6). W myśl przepisu dobór nasion gatunków 
zdatnych do wysiewania na świeżych nasypach oraz wy-
kopach określano na podstawie lokalnych prób osobno 
dla każdej z twierdz.

Sekcja czwarta dotyczyła zwodzenia nieprzyjaciela 
przy użyciu urządzeń pozorujących. W tym względzie 
dozwolony był szereg działań, włączając w to wykony-
wanie pancerzy pozoracyjnych oraz zwartych kęp drzew 
o charakterze pozorującym. Musiały one jednak być usy-
tuowane w taki sposób, aby nie zagrażały faktycznym 
fortyfikacjom i nie ograniczały obserwacji i prowadzenia 
ognia na przedpolu.

Sekcja piąta obejmowała ochronę przed obserwacją 
z balonu. Odpowiednią wysokość maskowaniu nadawa-
no poprzez zastąpienie masek ziemnych roślinnymi lub 
poprzez łączenie obu ich typów (ryc. 7). Jeśli drzewa przy 
drogach nie były niezbędne dla maskowania komunika-
cji, należało z nich rezygnować. Dopuszczano także do 
wzrostu traw i chwastów na mniej ważnych drogach, aby 
ukryć ich faktyczne przeznaczenie i eksploatację.

Ostatnia, szósta sekcja zawierała bardzo istotną prze-
słankę do kształtowania zieleni fortecznej. Wskazywała 
bowiem, że decyzje dotyczące maskowania będą dobie-
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Tabela 1. Drzewa iglaste szczególnie nadające się na zadrzewienia forteczne (1905 r.)
Table 1. Coniferous trees suitable for planting on fortresses (1905)

Lp. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni 
rodzaj gleby  
i położenie 

Tempo 
wzrostu

Sposób uprawy 
i reakcja na 

przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

1 Sosna  
lub choina 20–30

Zadowala się 
każdym suchym 
podłożem, także 

umiarkowanie wil-
gotnym, piaszczy-
stym, lubi słonecz-
ne stanowiska ale 
trzyma w zwarciu 

pełnym

powolne

Z nasion. Sadzi się 
je wiosną  

z bryłą korze-
niową  

w odstępach 
1,30 m

znaczna grupy drzew

Pięcioletnim 
i wieloletnim 

drzewom 
iglastym trud-

niej rosnąć, 
jeżeli wskutek 

jednorazowego 
przesadzania nie 
wytworzą bryły 

korzeniowej 

2
Świerk lub 

 jodła  
czerwona

30–40

Lubi miękkie, 
gliniaste gleby, 

wymaga świeżej 
gleby

powolne

Z nasion. Odpo-
wiednie do sadze-
nia są dwuletnie 
rośliny. Sadzi się 
je nie za głęboko 

wiosną z bryłą 
korzeniową  

w odstępach 
1,40–1,70 m

znaczna
grupy drzew,

maski, ogrodze-
nia (żywopłoty)

3
Jodła biała 
lub jodła 

szlachetna
40–50 jak wyżej powolne jak wyżej znaczna grupy drzew

4 Modrzew 60–70

Rośnie, kiedy 
napotka gleby 

o umiarkowanej 
(stałej) wilgot-

ności, nawet na 
piasku żwirowym

szybkie

Z nasion. Łatwy 
do sadzenia bez 

bryły korzeniowej 
najlepiej wiosną  

w odstępach 
1,50–2,00 m

znaczna grupy drzew

Tabela 2. Drzewa owocowe szczególnie nadające się na zadrzewienia forteczne (1905 r.)
Table 2. Fruit trees suitable for planting on fortresses (1905)

Lp. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni 
rodzaj gleby 
i położenie 

Tempo  
wzrostu

Sposób uprawy 
i reakcja na 

przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

1 Jabłoń 6–7

Potrzebuje żyznej 
gleby o dużej miąż-
szości umiarkowa-

nej wilgotności rosnące 
w wa-

runkach 
natural-
nych (nie 

w uprawie) 
rosną 
umiar-

kowanie 
szybko 

Do nabycia 
w handlu

Różna w za-
leżności od 

odmiany

Jedynie drzewa 
dorastające 

znacznej wyso-
kości w dużych 

ilościach na 
moszcz nadają 

się na przydroż-
ne drzewa

2 Grusza 6–8

Potrzebuje żyznej 
gleby o dużej miąż-
szości umiarkowa-

nej wilgotności

Różna w za-
leżności od 

odmiany

3 Wiśnia 8–10

Potrzebuje niezbyt 
ciężkiej gleby 

o umiarkowanej 
wilgotności

Różna w za-
leżności od 

odmiany

4 Śliwa 5–6
Potrzebuje niezbyt 
ciężkiej wilgotnej 

gleby

Różna w za-
leżności od 

odmiany

5 Orzech 
włoski 10–15

Potrzebuje moc-
nej, przepuszczal-
nej i suchej gleby

powolne mała

rane w każdym przypadku indywidualnie na podstawie 
obserwacji w terenie (z przedpola i – jeśli to było możli-
we – także z balonu). Szczegółowe plany nasadzeń ustala-
no indywidualnie dla każdego dzieła w obrębie twierdzy. 

Zestawienie stosowanych wówczas gatunków 
drzew i krzewów przedstawiają zamieszczone w tek-

ście tabele (tab. 1–4), w których zachowano oryginal-
ne nagłówki i opisy. Trzeba mieć jednak na uwadze, 
że tabele te stanowią tłumaczenie z języka niemiec-
kiego nie modyfikowane pod względem współczesnej 
wiedzy, np. dotyczącej produkcji roślinnej, leśnictwa 
i dendrologii.
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Tabela 3. Drzewa liściaste szczególnie nadające się na zadrzewienia forteczne (1905 r.)
Table 3. Deciduous trees suitable for planting on fortresses (1905)

Nr. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni 
rodzaj gleby  
i położenie 

Tempo 
wzrostu

Sposób uprawy 
i reakcja na 

przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

1

Klon zwyczajny,
jawor, 

jesionolistny,
srebrzysty

15–20

Lubi gleby piasz-
czyste próchniczne 

i wilgotne, znosi 
znaczne zawilgo-

cenie

szybkie

Z nasion.  Możli-
we jest przesa-
dzanie roślin do 
2 m wysokości, 
najlepiej wiosną

znaczna Grupy drzew, 
aleje

2 Buk zwyczajny 20–30

Potrzebuje żyznej 
wilgotnej gleby, 

gliny wymieszanej ze 
żwirem

wolne

Z nasion. Prze-
sadzanie z bryłą 

korzeniową  
lub bez, najlepiej 

wiosną

znaczna Grupy drzew,
aleje, żywopłoty

3 Grab 12

Rośnie w każdej 
glebie, na świeżych 

piaskach, glinach 
glebach ilastych 
glince i marglu

wolne

Z nasion. Przesa-
dzanie bez bryły 
korzeniowej przy 
pniach większej 

grubości, najlepiej 
wiosną

znaczna Żywopłoty, 
poszycie

4 Dąb 25 –30

Potrzebuje grubej 
warstwy dość 

wilgotnej gleby. 
Bezszypułkowy ma 

mniejsze wymagania 
niż szypułkowy

wolne Z nasion. Przesa-
dzanie trudne znaczna Grupy drzew, 

solitery

Utrzymują ob-
umarłe liście 
także w zimie

5 Jesion 25 –30

Wymaga luźnego 
głęboko pożywnej 

gleby 
w umiarkowanie wil-

gotnym położeniu

szybkie

Z nasion. Prze-
sadzanie łatwe 
i możliwe dla 
roślin do 3 m, 

najlepiej wiosną

znaczna
Grupy drzew, 

solitery, 
aleje

6 Jarząb 8–10
Rośnie na każdej 
glebie i w każdym 

położeniu
średnie

Dziczki lub uko-
rzenione szczepki. 
Łatwy do przesa-

dzania

znaczna Aleje

7 Lipa 25–30

Rośnie na zróżni-
cowanych glebach, 

najlepiej na po-
żywnych gruntach 

górskich i dolinnym, 
także na skalistych

szybkie
Z nasion lub od-

rostów korzenio-
wych

znaczna
Aleje, drzewa 
ocieniające, 

solitery

8 Platan 25–30

Wymaga dobrych, 
grubych warstw 

świeżej gleby, nie 
sprzyja mu suche 
otoczenie, dobrze 
rozwija się na lep-

szym piasku o ile nie 
brak mu wilgoci

szybkie

Z nasion, lepiej 
z sadzonek. 

Przesadzanie 
łatwe, najlepiej na 

wiosnę

słaba Aleje

W pierwszych 
latach potrze-
buje ciepłego, 
osłoniętego 
stanowiska. 

W płn. Niem-
czech nie 

rozwija się

9

Topola włoska, 
kanadyjska, bia-
ła, czarna, osika, 

balsamiczna

25–30

Rozwija się dobrze 
na każdej glebie 

także piaszczystej 
i glinach, ogólnie 

lubi wilgoć

szybkie Sadzonki, łatwe 
przesadzanie znaczna Grupy drzew, 

aleje

10 Robinia  
akacjowa 15–30

Rośnie na glebach 
nieurodzajnych, 

suchych piaskach, 
nagim rumoszu 

skalnym, lubi luźny 
grunt i umiarkowaną 

wilgotność  

szybkie

Z nasion. Przesa-
dzanie także po-
przez ukorzenio-
ne sadzonki nie 
jest wykluczone

znaczna

Grupy drzew, 
przeszkody 

zbliżeniowe na 
stokach
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Nr. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni 
rodzaj gleby  
i położenie 

Tempo 
wzrostu

Sposób uprawy 
i reakcja na 

przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

11 Kasztanowiec 
zwyczajny 20–30

Rośnie na każdym 
suchym, żyznym 
i lekkim gruncie

szybkie

Z nasion, jesienny 
wysiew. Prze-

sadzanie łatwe 
przy użyciu roślin 
każdej wielkości, 
najlepiej wiosną

znaczna

Grupy drzew, 
aleje, drzewa 
ocieniające 
otwarte po-
wierzchnie 

12 Wiąz pospolity, 
górski 30–40

Rozwija się dobrze 
na każdej glebie 

dającym mu  nieco 
pożywienia, na 

piaskach, lubi umiar-
kowaną wilgoć

szybkie

Z nasion. Prze-
sadzanie łatwe 
również przy 

pniach większej 
grubości

znaczna

Grupy drzew, 
drzewa ocie-

niające otwarte 
powierzchnie, 

żywopłoty

13 Olcha 6–7

Rozwija sie na każdej 
glebie, lubi grunty 

wilgotne bardziej od 
suchych

szybkie Z naturalnych 
sadzonek znaczna Grupy drzew, 

zarośla

14 Brzoza 25–30
Rośnie na każdej 

glebie i w wszelkim  
otoczeniu

szybkie
Z nasion 

i naturalnych 
sadzonek

znaczna Grupy drzew, 
aleje, solitery

Tabela 3. Kontynuacja
Table 3. Continuation

Lp. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni rodzaj 
gleby 

 i położenie 
Tempo 

wzrostu
Sposób uprawy  

i reakcja na  
przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

1 Wierzba –

Rośnie na glebach za-
lewowych albo bardzo 
wilgotnych, gruntach 
bagnistych, lubi łąki, 
stawy i brzegi rzek

szybkie

Sadzonki, także ży-
wokoły, o długości 3 
m, które wsadza się 
w ziemię na głębo-

kość 0,6 m, najlepiej 
wiosną do połowy 

czerwca, ale można 
również jesienią.

znaczna

Umocnienia 
skarp przy 
mokrych 

fosach, zarośla, 
żywopłoty

2 Wierzba  
ostrolistna – Rośnie dobrze na 

piaszczystych glebach szybkie Sadzonki, żywokoły, znaczna
Umocnienia  

piaszczystych 
łach

3 Leszczyna –
Lubi mocne, świeże, 
głębokie gleby, wa-

pienne i gliniaste
szybkie Sadzonki i szczepki znaczna zarośla

4 Złotokap  
zwyczajny –

Rośnie na każdej nie 
za ciężkiej i nie za 
chudej glebie, lubi 

słoneczne stanowiska

szybkie Odrosty korzeniowe 
lub przez podział. znaczna zarośla

5 Karagana  
syberyjska –

Rośnie na lekkich 
glebach i suchych sto-
kach, lubi słoneczne 
stanowiska i dobrze 

znosi zacienienie

szybkie Z nasion znaczna zarośla

Bardzo dobry 
na pokrycie 

skarp budowli 
na międzypo-

lach 

6 Ligustr – Rośnie na każdym 
glebie szybkie znaczna

Szczególnie 
przydatny 

do nasadzeń 
na koronie 

przedpiersia 
przy linii ognia

7 Wiciokrzew –
Rośnie na zwyczajnej 

glebie ogrodowej, 
także na piaskach

szybkie Sadzonki i odrosty 
korzeniowe znaczna

Tabela 4. Krzewy liściaste szczególnie nadające się na maski forteczne (1905 r.)
Table 4. Deciduous bushes suitable for planting as camouflage for fortresses (1905)
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Tabela 4. Kontynuacja
Table 4. Continuation

Lp. Rodzaj/ 
Gatunek

Osiągana 
wysokość

[m]

Odpowiedni rodzaj 
gleby 

 i położenie 
Tempo 

wzrostu
Sposób uprawy  

i reakcja na  
przesadzanie

Odporność 
na warunki 
pogodowe

Przydatność  
i sposób  

zastosowania
Uwagi

8 Głóg –

Lubi lekkie, wapienne, 
gliniaste albo mar-

glowe gleby, również 
pośród okruchów 

skalnych

szybkie Z nasion lub dziczki znaczna

Przydatny na 
przeszkody, 
jednak nie 
mieszany  
z innymi 

roślinami, bo 
często gnież-
dżą się w nim 

gąsienice

9 Berberys – Lubi piaszczyste, 
suche gleby szybkie Odrosty korzeniowe 

lub przez podział znaczna

Nie nasadzać 
na przekry-
ciach ziem-

nych budowli 
murowanych. 
Sprzyja rdzy 
zbożowej, 

dlatego nie 
powinien 

być sadzony 
w bliskości pól 

uprawnych

Ryc. 5. Maska tłowa – dawny żywopłot 
(szpaler grabów) u podstawy wału szyjowego 
Dzieła Piechoty 6 we Wrocławiu, 2015  
(fot. Ł. Pardela)
Fig. 5. A back hedge screen camouflage 
(hornbeam-trees line) on the bottom of the 
gorge embankment of the defensive work  
No. 6 in Wrocław, 2015 (photo by Ł. Pardela)

Ryc. 6. Maska tłowa (szpaler topól i kasz-
tanowców) Schronu Piechoty 9 we Wrocławiu, 
2015 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 6. A back screen camouflage (horse 
chestnut-trees (and poplar trees which were 
trees added later) of the defensive work No. 9 
in Wrocław, 2015 (photo by Ł. Pardela)
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Ogólna charakterystyka wprowadzania 
i pielęgnacji roślinności 

Przepis omawiany w niniejszej pracy był w pewnym 
sensie ukierunkowany na aspekty przyrodnicze i krajo-
brazowe, bliskie dzisiejszemu pojmowaniu naśladowa-
nia natury, chociaż przesłanki do ich zastosowania były 
zgoła odmienne. Unikano prostych poziomych linii od-
cinających fortyfikacje na tle horyzontu. Podobnie wy-
strzegano się stromych skarp i krawędzi o ostrym nary-
sie, w tym okryć ziemnych, poprzecznic (ryc. 8–9), bądź 
też czytelnych w terenie elementów pancerzy (np. kopuł 
obserwacyjnych i bojowych, jeśli takowe występowały). 
W zaleceniach wskazywano, że tam gdzie było to możli-
we, należało zakładać zadrzewienia i zakrzaczenia, ma-
jąc jednocześnie na względzie, czy zabieg ten nie ujawni 
dzieła obronnego przed wzrokiem nieprzyjaciela. Jeśli 
zachodziła taka obawa, można było zrezygnować z ro-
ślinności na rzecz innych środków maskujących. Zieleń 
forteczna miała nie tylko umożliwić właściwe oddziaływa-
nie ogniowe własnej broni (przede wszystkim karabinów 
piechoty i szybkostrzelnej artylerii przeciwszturmowej), 
ale również uprościć prace uzbrojeniowe. Część nasadzeń 
wykonywano i pielęgnowano w taki sposób, aby móc je 
wykorzystać przy pracach mobilizacyjnych poprzez wła-
ściwe kształtowanie pnia czy gałęzi bez konieczności 
stosowania dodatkowych zabiegów. Wykorzystywano 
grupowe nasadzenia29 w możliwie szerokim pasie całego 
pierścienia obronnego. Wykorzystywano przy tym nieru-
chomości wojskowe lub – we wskazanych przypadkach – 
pozyskiwano nowe grunty w drodze ich kosztownego 
wykupu. Sugerowanym w przepisie, ciekawym z punktu 
widzenia współczesnego badacza rozwiązaniem, było 
wspieranie właścicieli samodzielnych gruntów sąsiadu-

29  kępy – przyp. autora.

jących z działkami fortecznymi, dążące do zakładania 
upraw, plantacji, sadów, żywopłotów i ogrodzeń w dro-
dze przekazywania im sadzonek z fortecznych szkółek, 
sprzyjających osiągnięciu zamierzonych korzyści planu 
fortyfikacyjnego. Konieczne w tym zakresie były zatem 
studia krajobrazowe i kształtowanie panoram w otocze-
niu fortyfikacji, realizowane przez oficerów bezpośrednio 
w terenie.

Zgodnie z zaleceniami przepisu, szkółki z których po-
chodziły sadzonki i nasiona dla maskowania roślinnego, 
funkcjonowały we wnętrzach twierdz. Nadzór nad upra-
wami, szkółkami oraz prawidłowym wykonaniem nasa-
dzeń w twierdzy, sprawował starszy oficer budownictwa 
fortecznego z przydzielonym mu wykształconym ogrod-
nikiem i leśniczym. Ogólne reguły prowadzenia prac przy 
nasadzeniach obejmowały wykonanie dla każdej twier-
dzy planu jej nasadzeń fortecznych. Nasadzenia miały być 
wprowadzane stosownie do stopnia pilności, co pozwa-
lało jasno określić środki asygnowane na cel nasadzeń 
przez wojsko w rocznym budżecie. Plany te obejmowały 
również zestawienie miejscowych sposobów pielęgnacji 
drzew i krzewów, związanych z kalendarzem zabiegów 
pielęgnacyjnych, które miały być podejmowane w cyklu 
rocznym. Dobór gatunkowy obejmował drzewa liścia-
ste i iglaste (tab. 1–3) i krzewy szybko rosnące (tab. 4) 
(np. wierzbę, ligustr, głóg – ryc. 10), ale również byliny 
i trawy. Chętnie sięgano po rośliny o szerokich i gęstych 
koronach (m.in. klon pospolity, kasztanowiec zwyczajny, 
dąb szypułkowy oraz jesion wyniosły), wybierane do ma-
skowania dróg przed obserwacją z nieprzyjacielskich ba-
lonów. Przy doborze nasadzeń uwzględniano sezonowość 
roślin, stąd wskazane było zarówno stosowanie drzew li-
ściastych, jak i zimozielonych drzew iglastych. Szczególny 
nacisk kładziono na maskowanie świeżych prac ziemnych. 

Ryc. 7. Maska czołowa (kępy klonów i  ro-
binii akacjowej) nasypu czołowego schronu 
koszarowego Dzieła Piechoty 6 we Wrocławiu, 
2016 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 7. A front screen (a maple and false 
acacia groves) being used to camouflage an 
adjacent defensive work No. 6 in Wrocław, 
2016 (photo by Ł. Pardela)
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Ryc. 8. Pomnikowy klon przy betonowej 
pozycji strzeleckiej Dzieła Piechoty 6 we Wro-
cławiu, 2015 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 8. A monumental maple-tree next to 
the concrete firing position of defensive work 
No. 6 in Wrocław, 2015 (photo by Ł. Pardela)

Ryc. 9. Maska czołowa (szpaler jesionów) na 
przedłużeniu poprzecznic betonowej pozycji 
strzeleckiej Dzieła Piechoty 5 we Wrocławiu, 
2013 (fot. Ł. Pardela)
Fig. 9. A front screen camouflage (ash-trees 
lane) along the traverses of the concrete firing 
position of defensive work No. 5 in Wrocław, 
2013 (photo by Ł. Pardela)

Ryc. 10. Maska tłowa (szpaler olch) i hi-
storyczny żywopłot z głogów okalający staw 
Dzieła Piechoty 6 we Wrocławiu, 2016  
(fot. Ł. Pardela)
Fig. 10. A back screen camouflage (alder-
-trees) with a hedge around the pond of defen-
sive work No. 6 in Wrocław, 2016  
(photo by Ł. Pardela)
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Wnioski

Zalecenia przepisu nie oferowały gotowych, szablowych 
rozwiązań, ale pozwalały wojsku na kreatywność w two-
rzeniu maskowania roślinnego.

Przepis z 1905 r. może stanowić dokument pomoc-
niczy przy określaniu wytycznych projektowych dla re-
waloryzacji roślinności w historycznych fortyfikacjach 
wzniesionych i maskowanych na początku XX w. Poza 
samym przepisem, nieodzownym elementem przy rewa-
loryzacji zieleni fortecznej jest zebranie możliwie pełnej 
dokumentacji historycznej (co jest możliwe nawet przy 
braku planów nasadzeń, np. dzięki zachowanym fotogra-
fiom lotniczym), ustalenie charakteru i zakresu wycinek 
mobilizacyjnych, podziałów i scaleń gruntów, ustalenie 
oryginalnego przebiegu form ziemnych czy charakteru 
użytkowania terenów bezpośrednio sąsiadujących dzie-
łami fortyfikacyjnymi.

Dzięki przepisowi widzimy, jak duży wpływ na spo-
sób prowadzenia i wykonania maskowania mieli leśnicy 
i ogrodnicy. Oni bowiem, jako praktycy, określali dobór 
gatunkowy, materiał roślinny, wskazywali niezbędne za-
biegi pielęgnacyjne, etc.

Obecnie szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa 
pomnikowe (objęcie drzew i krzewów o formie drzewia-
stej szczególną ochroną,), gatunki chronione, zielone da-
chy, gleby, charakter otoczenia dzieła obronnego, wody 
powierzchniowe (oraz ewentualne odwodnienie) oraz 
warunki mikroklimatyczne.

Pojedyncze dzieło fortyfikacyjne wymaga indywidual-
nych opracowań związanych z roślinnością historyczną, 
projektowania w sposób holistyczny. Powinny one, poza 
szczegółowymi inwentaryzacjami dendrologicznymi, 
obejmować obserwację szaty roślinnej w różnych porach 
roku dla doboru zrównoważonego składu gatunkowego 
łączącego w sobie oddanie prawdy historycznej i korzyści 
użytkowe.
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Łukasz Pardela

Cultivation of plants at modern Prussian fortifications  
in the light of a technical regulation (1905)

Summary

The article is about details of a historical technical regu-
lation from 1905 regarding steps to be taken to ensure that 
fortifications are not recognisable as such. It discusses the 
principles of starting and maintaining cultivation of plants at 
fortresses with the assistance of qualified foresters, gardeners 
and fortress construction officers. It also describes mechanisms 
utilised to camouflage fortifications by means of live plants 
using plant masking on the various examples in Poland. The 

cultivation in question was designed to hide the forts and shel-
ters in the existing composed landscape of the suburban vil-
lages. The principles set out in the regulation referred to above 
should be used today to formulate guidelines to be followed for 
revitalising the historical cultivation of former Prussian fortifica-
tions at the beginning of the 20th century.

Translated by Łukasz Pardela
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Nowożytne fortyfikacje polowe na Śląsku –  
zarys problematyki badawczej i konserwatorskiej
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Na terenie historycznego Śląska w okresie nowożytnym 
miało miejsce aż siedem dużych konfliktów zbrojnych: 
wojna trzydziestoletnia (1618–1648), I i II wojna śląska 
(1740–42, 1744–45), wojna siedmioletnia (1756–63), 
wojna o sukcesję bawarską (1778–1779), wojna fran-
cusko-pruska 1806–1807 i tzw. wojna wyzwoleńcza 
1813 r. Do tego co najmniej raz doszło do mobilizacji sił 
zbrojnych przed wojną, której zapobiegły jedynie inten-
sywne rokowania pokojowe (w 1790 r., tzw. Konwencja 
Dzierżoniowska). Wydarzenia z tych wojen, które istnie-
ją w świadomości badaczy, to głównie bitwy i potyczki 
polowe, a także oblężenia twierdz i miast umocnionych. 
Wojna trzydziestoletnia jawi się jako ciąg oblężeń pro-
wizorycznie ufortyfikowanych miast, rzadziej nowo-
żytnych twierdz, przerywany niekiedy dużymi bitwami 
polowymi (bitwa pod Ścinawą i Legnicą). I wojna śląska 
to ciąg oblężeń twierdz austriackich, zakończony bitwą 
pod Małujowicami. II wojna śląska na terenie tej krainy 
jest utożsamiana z wielka bitwą pod Dobromierzem. III 
wojna śląska, zwana powszechnie wojną siedmioletnią, 
to przede wszystkim wielkie bitwy – pod Wrocławiem, 
Lutynią, Legnicą, Kamienną Górą i Burkatowem. Wojna 
o sukcesję bawarską nie toczyła się w zasadzie na terenie 
Śląska; uważny znawca historii militarnej tej krainy zare-
jestrować może co najwyżej drobne potyczki wojsk na 
pograniczu śląsko-czeskim. Wojny napoleońskie kojarzą 
się różnie – lata 1806–1807 to głównie oblężenia twierdz 
pruskich, przerywane potyczkami, wojna 1813 r. – to 
przede wszystkim wielka bitwa nad Kaczawą.

W dotychczasowej historiografii tych konfliktów 
zbrojnych prawie nie zajmowano się fortyfikacjami po-
lowymi. Do wyjątków należą są opisy kampanii z 1759 r. 
i pruskiego obozu pod Pławną (choć w tym przypadku 
temat fortyfikacji był w literaturze raczej przemilczany)1 
i kampanii 1761 r., której to głównym wydarzeniem była 
blokada armii pruskiej w bardzo silnie obwarowanym 
obozie pod Bolesławicami przez armie rosyjską i austriac-
ką. Wątki związane z fortyfikacjami polowymi odnaleźć 
można również w publikacjach dotyczących bitwy pod 
Wrocławiem (1757) i bitwy pod Kamienną Górą (1760). 
Fortyfikacje polowe były rejestrowane przez historyków 

1 Podruczny i Filipowicz 2015: 137–150.

również w kontekście poszczególnych wydarzeń innych 
konfliktów zbrojnych – bitwy pod Ścinawą z okresu wojny 
trzydziestoletniej, czy też potyczek z czasów wojny w la-
tach 1806–1807, ale nie poświęcano im wiele miejsca. 

Tymczasem jest truizmem twierdzenie, że przemarsze 
i obozowanie zajmowało wojskom okresu nowożytnego 
zdecydowaną większość czasu, a obozowanie z reguły 
wiązało się z budową jakiejś formy fortyfikacji polowych.  

Literatura dotycząca nowożytnych fortyfikacji polo-
wych z terenu Śląska jest uboga. 

W dotychczasowych badaniach najwięcej miejsca po-
święcono fortyfikacjom z okresu wojny trzydziestoletniej, 
powstało też kilka publikacji poświęconych okresom póź-
niejszym – wojnie siedmioletniej i wojnie 1813 r.2. 

Najintensywniej zajmowano sięterenem północnych 
obrzeży Śląska, gdzie odnaleziono kilka obiektów inter-
pretowanych jako fortyfikacje polowe z okresu wojny 
trzydziestoletniej – redutę w Głuchowie, gm. Trzebie-
chów, koło Cigacic, dzieło kleszczowe koło wsi Czerwo-
nak, gm. Nowa Sól, redutę koło wsi Stany, gm. Nowa Sól, 
kolejnąw Ścieżynie Leśnej, gm. Bytom Odrzański oraz 
dzieło kleszczowe koło wsi Zwierzyniec, gm. Siedlisko. 
Obiekty te opisano w trzech publikacjach powstałych 
w pierwszej dekadzie XXI w.3. Zlokalizowano je w wyniku 
poszukiwań terenowych, a ich interpretacji i datowania 
dokonano na podstawie stosunkowo wąskiej bazy źró-
dłowej. Obecnie, po opublikowaniu wyników skaningu 
laserowego z programu ISOK, pojawiła się możliwość we-
ryfikacji odnalezionych wówczas obiektów. Tylko w jednej 
z tych lokalizacji – Ścieżynie Leśnej, naprzeciwko Siedli-
ska – zarejestrowane zostały obiekty, które identyfikować 
można jako relikty fortyfikacji polowych. Poza dużym, 
wielobocznym dziełem zarejestrowanym przed deka-
dą, w tej miejscowości znajdują się jeszcze dwa obiekty, 
które są potencjalnymi pozostałościami fortyfikacji polo-
wych. Nie negując militarnego charakteru tych pozostało-
ści, należy poddać pod wątpliwość datowanie umocnień 
odnalezionych w tej okolicy, dokonane przez badaczy 

2  Motyl 2003: 96–113, 2006: 9–17; Lewczuk 2003: 235–248; Śle-
dzik-Kamiński 2006: 271–276, 2011: 167–177; Małachowicz 2008: 
132–138; Czarnecki 2013: 38–46; Filipowicz 2014: 166–168.

3 Motyl 2003: 96–113, 2006: 9–17; Lewczuk 2003: 235–248.
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z początków XXI w. Bród pod Siedliskiem był bowiem 
często wykorzystywany nie tylko w okresie wojny trzy-
dziestoletniej (obóz armii szwedzkiej pod dowództwem 
Torstena von Stalhandskego, 1640)4, ale i co najmniej 
dwukrotnie w czasie wojny siedmioletniej – w 1759 r.5 
i 1760 r.6 , gdy wówczas stacjonowała tam obozem armia 
rosyjska. Pozostałych obiektów odnalezionych w trakcie 
badań w poprzedniej dekadzie po ich weryfikacji dzięki 
wynikom skaningu laserowego z programu ISOK w więk-
szości nie można uznać za fortyfikacje polowe; dotyczy to 
obiektów w Głuchowie, wsi Czerwonak i wsi Zwierzyniec. 
Wielkie wątpliwości odnośnie militarnego pochodzenia 
budzi również tzw. reduta koło wsi Stany. Wprawdzie 
obiekt ten jest otoczony wałem i ma plan czworoboczny, 
częsty w nowożytnej fortyfikacji, jednak jest pozbawiony 
istotnych elementów. Obiekty obronne zwykle bowiem 
posiadają fosy i przerwy w wale, w których znajdowa-
ło się wejście. Poza tym wał ma formę nasypu o stożko-
watym przekroju. Brak w jego strukturze śladów takich 
elementów, jak ławka strzelecka, przedpiersie, etc. Po-
nadto elementy tego obiektu – wielka rampa wjazdowa 
w południowym boku oraz prostokątna platforma wysta-
jąca przed bok północny – nie znajdują analogii w innych 
przykładach fortyfikacji. Możliwe, że obiekt ten ma me-
trykę dziewiętnastowieczną i powstał w trakcie budowy 
obwałowania Kanału Krzyckiego. Sugerować to może 
analiza historycznej kartografii. Na tzw. mapie pre-to-
pograficznej (Urmeßtischblatt) z 1824 r., u ujścia Kanału 
Krzyckiego nie zarejestrowano żadnego obiektu, podob-
nie jak i wału przeciwpowodziowego po wschodniej stro-
nie Odry, a także obwałowań samego kanału. W miejscu, 
w którym dziś stoi domniemana reduta, mapa z 1824 r. 
zarejestrowała jedynie nieduży folwark. Obwałowania 
obu rzek oraz „redutę” rejestrują dopiero plany topogra-
ficzne z drugiej połowy XIX w.7 Aby wyjaśnić wątpliwości 
związane z tym obiektem należałoby dokonać jego wery-
fikacji archeologicznej. 

Również w przypadku innego, obecnego już w dyskur-
sie naukowym,domniemanego polowego obiektu obron-
nego z okresu wojny trzydziestoletniej na Śląsku – obozu 
we Wrocławiu-Widawie – istnieją poważne wątpliwo-
ści8. Dotyczą one zarówno jego funkcji, jak i chronologii. 
Przede wszystkim obiekt ten ma nietypowy narys i profil 
wału, jak na nowożytną fortyfikację polową. Obiekt ma 
plan wydłużonego prostokąta z zaokrąglonymi struktu-
rami w narożnikach. Jedyny artykuł poświęcony temu 
zabytkowi opisuje te elementy jako basteje. Jako, że ba-
steje stosowane były głównie w XV w. i w XVI w., więc 
już istnienie tych elementów stawia pod znakiem zapy-
tania powstanie tej budowli w czasach wojny trzydziesto-

4 Motyl 2006: 11; Abelin 1745: 791.
5 von Lossau 1837: 433.
6  Groebe 1781: 319–320; Wernich 1760, T. 10: 477; von Valentini 

1821: 199; Seyfart 1761: 175.
7  Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (dalej: 

SBB SPK), sygn. N 729-2335 Neusalz. 
8 Śledzik-Kamiński 2006: 271–276.

letniej. Poza tym wątpliwości budzi również profil tego 
obiektu, dobrze znany dzięki archiwalnym inwentaryza-
cjom. Obiekt ten był otoczony wałem, który miał fosę od 
zewnątrz i od środka dzieła, a w przekroju wału nie dało 
się wyróżnić takich elementów, jak przedpiersie czy ława 
strzelecka,charakterystycznych dla nowożytnych fortyfi-
kacji polowych. Nie istnieją żadne wzmianki historyczne, 
które sugerowałyby istnienie w tym miejscu w okresie 
wojny trzydziestoletniej obozu warownego. Rafał Śle-
dzik-Kamiński w swoim opracowaniu naukowym zakłada, 
że ten obóz mógł powstać w 1647 r., podpierając swoje 
stwierdzenie cytatem z książki Jerzego Maronia, o założe-
niu obozu przez szwedzkie oddziały w tym roku na Psim 
Polu9. Trudno jednak uznać, że znajdujący się w Widawie 
obiekt mógłby być z utożsamiony z odległym o ok. 7,5 km 
Psim Polem. Tymczasem brak jednoznacznych danych do 
ustalenia ogólnej choćby chronologii obiektu. Niemieckie 
służby konserwatorskie sprzed 1945 r. nie były w stanie 
go datować, mimo że w tym okresie był jeszcze dobrze 
zachowany. W archiwalnej korespondencji urzędniczej 
jest określany jako „chronologicznie nieokreślony” albo 
„średniowieczny lub nowożytny” szaniec. Niemieckim ba-
daczom nie udało się tej chronologii ostatecznie uściślić 
i w roku 1943 obiekt został objęty ochroną po prostu jako 
„stara fortyfikacja”10. Ponadto do tej pory nie zarejestro-
wano w tym miejscu nowożytnych zabytków ruchomych – 
pocisków do broni strzeleckiej, guzików, czy monet, które 
mogłyby obiekt datować i przypisać mu funkcję militarną.

Ostatni z obiektów warownych przypisywany czasom 
wojny trzydziestoletniej, pojawiający się w dotychczaso-
wej literaturze, miał istnieć w okolicach Oławy. Wspo-
mniany już Rafał Śledzik-Kamiński w innym artykule 
wspomina o istnieniu na terenie Oławy obiektu warow-
nego na planie czteroramiennej gwiazdy. Fortyfikacja ta 
miała być ujęta w ewidencji zabytków województwa dol-
nośląskiego jako obóz wojskowy pod nr 12/37 AZP 83-31. 
Dzieło to miało mieć funkcję przyczółka mostowego i być 
związane ze szwedzką aktywnością fortyfikacyjną w tym 
mieście w latach czterdziestych XVII w.11 Twierdzeń tych 
nie da się jednak zweryfikować, bowiem we wskazanym 
w artykule miejscu nie ma śladu po formach terenowych, 
które mogłyby być obiektem warownym, a pod cytowa-
nym numerem ewidencji zabytków znajduje się inny 
obiekt. Historyczna kartografia, prezentująca fortyfikacje 
Oławy,wykazuje istnienie przedmościa w formie szańca 
na planie gwiazdy czteroramiennej na terenie obecnie 
gęsto zabudowanym, tuż przy istniejącym moście odrzań-
skim12. 

Poza wyżej opisanymi, w wyniku prowadzonych przez 
autora badań odnaleziono jedynie nieliczne relikty umoc-

  9  Śledzik-Kamiński 2006:
10   Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wydział Samorządowy 

Prowincji Śląskiej (dalej APWr, WSPŚ), sygn. 664. Za wskazanie 
tego cennego zespołu archiwalnego dziękuję panu Grzegorzowi 
Grajewskiemu. 

11 Śledzik-Kamiński 2011: 171.
12 Klawitter 1941: 77.
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Ryc. 1. Sulików (d. Schönberg), fortyfikacje 
wokół dworu (rys. N. Podruczny)
Fig. 1. Sulików (former Schönberg), fortifi-
cations of the manor house (drawing by  
N. Podruczny)

nień, które można powiązać z okresem wojny trzydziesto-
letniej. Jednym z nich jest nieduża czworoboczna reduta, 
której ślad odnaleziony został w okolicy Przełęczy Srebr-
nej w Górach Bardzkich. Ten nieduży obiekt o wymiarach 
boku ok. 40 m jest najprawdopodobniej związany z jed-
nym z okresów wojny trzydziestoletniej, w którym Prze-
łęcz Srebrna była obsadzana przez wojska walczących 
stron. Tak było w latach 1621, 1622, 1633 i 1634.13.

Kolejne dwa obiekty zarejestrowano na terenie Pogó-
rza Izerskiego. Pierwszy znajduje się w pobliżu Płóczek 
Dolnych koło Lwówka Śląskiego, drugi między Milęcicami 
a Wojciechowem,w pobliżu Lubomierza. Mają one formę 
niedużych czworobocznych redut. Ta w pobliżu Lwówka 
jest w pełni zachowana (czworobok o boku ok. 30 m), 
choć jej wały są dosyć mocno obsypane. Druga, w pobliżu 
Lubomierza, została w 2. połowie XX w. częściowo znisz-
czona przez kamieniołom14. Najprawdopodobniej obiek-
ty te są związane z pobytem w tych okolicach jesienią 
1640 r. generała majora Torstena von Stalhandskego15.

Najciekawszym z odnalezionych obiektów z okre-
su wojny trzydziestoletniej jest ufortyfikowany dwór 
w Sulikowie16 (ryc. 1). Obiekt ten jest nietypowym przy-
kładem fortyfikacji polowej. Jest to renesansowy dwór 
z zabudowaniami gospodarczymi, który około 1644 r. 
został otoczony wałem z pięcioma bastionami. Mimo 
tych fortyfikacji, dwór został po krótkiej obronie zdobyty 
przez wojska cesarskie17. Jego umocnienia zachowały się 
w bardzo dobrym stanie – istnieją czytelne trzy bastiony 
(pozostałe dwa jedynie w zarysie). W dwóch z nich zare-

13 Szczerepa 2010: 33–38.
14  Knie i Melcher 1830: 175;APWr, WSPŚ sygn. 727, teczka Geppers-

dorf, Kr. Löwenberg. k. 110–112.
15  Maroń 2000: 131–132; Theatrum Europaeum, 1643, T. 4: 255–

256; von Pufendorf 1688: 551–552; Latomi 1641: 32–33; Gottfried 
1745,T. 2: 756–757.

16   Geograficznie miejscowość ta należy już do Łużyc, mimo to zde-
cydowano się włączyć ją do powyższego zestawienia. 

17   Za pomoc w ustaleniu chronologii dziękuję panu dr Łukaszowi 
Tekieli, dyrektorowi muzeum w Lubaniu.

jestrować można zarówno wał, jak i przedpiersia, a także 
niewielkie fosbreje w barkach. 

Najważniejszym zespołem fortyfikacji polowych z te-
renu Śląska z okresu wojny trzydziestoletniej, który pozo-
staje jeszcze do odnalezienia, jest obóz wojsk cesarskich 
i szwedzkich pod Ścinawą. Był on zajmowany w 1632 r. 
i w 1633 r., zaś zaatakowany i zdobyty w czasie bitwy 11 
października 1633 r. Niestety nie ma szans na odnalezie-
nie jego reliktów w postaci własnej formy terenowej, ale 
lokalizacja miejsca, w którym został zbudowany jest moż-
liwa. Wspomniana bitwa posiadała dosyć dobre źródła 
kartograficzne. Na ich podstawie można wysnuć wniosek, 
że pozostałości tego obozu powinny znajdować w pobliżu 
mostu drogowego w Ścinawie18.

W odniesieniu do reliktów fortyfikacji z czasów pierw-
szej wojny śląskiej, do chwili obecnej nie udało się odna-
leźć żadnego obiektu. Wprawdzie wojna ta na terenie Ślą-
ska sprowadziła się do kilku oblężeń i jednej dużej bitwy, 
jednak odnalezienia fortyfikacji z czasu jej trwania nie na-
leży wykluczyć. Również w odniesieniu do drugiej wojny 
śląskiej nie udało się odnaleźć znacznej liczby umocnień 
polowych, mimo to należy wskazać dwa bardzo ciekawe 
obiekty. Chodzi o dzieła polowe związane z prowizorycz-
nym ufortyfikowaniem miasta Mieroszów w 1745 r.19. 
Wówczas na południe od tej miejscowości stała obozem 
armia pruska. Obóz miał charakter otwarty, jednak forty-
fikacjami umocniono miasteczko. Trzy szańce wzniesiono 
na wzgórzach na południe i północ od miasta, niewielkie 
dzieło polowe na obrzeżach. Poza tym miasto otoczone 
było ciągiem palisad. Największym dziełem był duży sza-
niec na planie gwiazdy pięcioramiennej, wzniesiony na 
wzgórzu do dziś noszącym miano Gwiezdne Szańce. Dwa 
mniejsze dzieła – na planie jaskółczego ogona – zbudo-

18  Więcej na ten temat: Täglichsbeck 1889.
19  Datowanie ante quem zapewnia Plan von dem Lager der Koni-

glich Preuss. Armee bei Friedland, SBB PK sygn. Da 15.112-1; da-
towanie post quem – Mapa Christiana Wredego odcinka granicy 
śląsko-czeskiej z 1742 roku. Widać na niej fragment okolic Miero-
szowa, jeszcze bez szańców; Lindner 1995: 85.
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wano na Górze Kościelnej. Jedno z nich zachowało się do 
dnia dzisiejszego (ryc. 2). Dzięki kronikom Mieroszowa, 
a także zachowanym planom archiwalnym wiadomo, że 
obiekty te były wykorzystywane również w czasie kolej-
nego konfliktu zbrojnego – wojny siedmioletniej20.  

Wojna siedmioletnia spowodowała powstanie znacz-
nie większej liczby fortyfikacji polowych od tych znanych 
z Mieroszowa. Jak już wspominano, najsłynniejszą for-
tyfikacją był obóz w Bolesławicach (ryc. 3). Wzniesiono 
tam kilkanaście silnych dzieł warownych, połączonych 
ze sobą ciągami zasieków i wilczych dołów.Broniły one 
skutecznie armię pruską przed atakiem połączonych sił 
rosyjskich i cesarskich. Obóz ten jest dobrze opisany i ma 
liczną ikonografię, jednak jego ślady nie zachowały się do 
dnia dzisiejszego. 

Inaczej jest w przypadku kolejnego, rozległego obozu 
warownego, a właściwie obozów armii cesarskiej przy 
Przełęczy Srebrnej oraz w okolicach Barda. Obozy te ist-
niały w tym miejscu w 1762 r., jednak ich zaczątki istniały 
już wcześniej. W literaturze są słabo odnotowane, moż-
na jednak odnaleźć tam sugestie, że były bardzo silnie 
ufortyfikowane. Z fortyfikacjami Srebrnej Góry wiąże się 
anegdota, zgodnie z którą król pruski Fryderyk II wizytu-
jąc okolice tego obozu dostał się pod ostrzał austriackiej 
artylerii z szańców srebrnogórskich, po czym wzburzo-
ny zapowiedział budowę w tym miejscu silnej twierdzy. 
Zapowiedź tę zrealizował w latach 1765–1786, budując 
twierdzę w Srebrnej Górze. 

Dla naszych rozważań zdecydowanie ważniejsze są 
umocnienia okolic Barda. Tamtejszy obóz składał się z kil-
kudziesięciu dzieł obronnych o różnym zarysie, nietwo-
rzących ciągłej linii. Zachowało się jedynie 13 dzieł z tych 
obwarowań w okolicach gór Lisiura i Brzeźnica (ryc. 4), 
pojedynczy obiekt na wzgórzu Jedlnik w okolicach Prze-

20 Werner 1883: 430, 436, 444 i 450.

łęczy Mikołajowskiej oraz pojedynczy obiekt na szczycie 
góry Stróżnik21.

Równie interesujące są fortyfikacje na północnym 
skraju Gór Sowich. Znajduje się tam kilka dzieł warow-
nych związanych z obozem armii cesarskiej, które były 
celem ataku wojsk pruskich w czasie bitwy pod Burkato-
wem. Dzieła te były zgodnie z opisami z epoki niezwykle 
silne (jeden z pruskich zdobywców tych szańców, wete-
ran i kronikarz wojny siedmioletniej, Tempelhoff okre-
ślił je nawet mianem najsilniejszych, jakie widział w tej 
wojnie), zaopatrzone były w zasieki, a niektóre z nich 
również w drewniane kazamaty22. W świetle powyższych 
ustaleń należy zauważyć, że ten okres wojny siedmiolet-
niej skalą i nasyceniem terenu fortyfikacjami polowymi 
porównać można dopiero z konfliktami XX w. 

Obozem, który odegrał znaczną rolę w wojnie sied-
mioletniej (choć nie jest tak sławny jak ten pod Bole-
sławicami), jest obóz armii pruskiej pod Pławną z lipca-
-września 1759 r. Początkowo Prusacy nie fortyfikowali 
swoich pozycji, gdyż w ciągu pierwszych trzech tygodni 
stacjonowała tam główna armia pruska i sama jej obec-
ność, a także dogodnie dobrany teren, wystarczyły do 
obrony. W miarę zmniejszania się sił pruskich, budowa-
no fortyfikacje, ostatecznie obóz zyskał formę ciągłej 
linii obronnej poprzedzonej zasiekami, a także kilkoma 
pojedynczymi dziełami obronnymi wzniesionymi na wy-
branych wzgórzach. Jest istotne, że aż dziewięć spośród 
tych dzieł oraz fragment linii zasieków (konkretnie forma 
terenowa będąca „podstawą” pod te zasieki) zachowało 
się do naszych czasów23 (ryc. 5).

Mówiąc o fortyfikacjach polowych z wojny siedmiolet-
niej na Śląsku nie należy zapominać o tych powstałych na 
terenie nizinnym. Najważniejszym do tej pory odkrytym 
obiektem jest obóz w Bonowie, gm. Bytom Odrzański. 

21 Podruczny i Przerwa 2010: 29–36; SBB SPK sygn. Db 1. 33 1930 b.
22 v. Tempelhoff 1801: 102. 
23 Podruczny i Filipowicz 2015: 137–150.

Ryc. 2. Mieroszów (d. Friedland), relikt dzie-
ła obronnego z 1745 roku (fot. G. Podruczny)
Fig. 2. Mieroszów (former Friedland), rema-
ins of the fortifications from 1745  
(photo by G. Podruczny)
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Ryc. 4. Bardo (d. Wartha), jeden z obiektów 
obronnych austriackiego obozu warownego 
z 1761 roku (fot. G. Podruczny)
Fig. 4. Bardo (former Wartha), remains of 
an of Austrian fortified camp from 1761 (photo 
by G. Podruczny)

Ryc. 3. Obóz warowny pod Bolesławicami (d. Bunzelwitz), gm. Bolesławiec, wg. Johanna Gottlieba Tielke
Fig. 3. Fortified camp near Bolesławice (former Bunzelwitz), community of Bolesławiec, after Johann Gottlieb Tielke
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Powstał on we wrześniu 1759 r., jako zabezpieczenie dla 
szczupłej armii pruskiej starającej się wymanewrować 
wojska rosyjskie, próbujące podejść pod twierdzę Gło-
gów w celu jej oblężenia. Armia pruska była nieliczna 
i jej żołnierze mieli niskie morale, spowodowane dwiema 
przegranymi bitwami z Rosjanami. Mimo to wybrana po-
zycja była na tyle silna, że Rosjanie nie odważyli się jej za-
atakować i odstąpili od marszu na Głogów. Obóz ten nie 
jest znany z archiwalnej kartografii24, jedynie ze wzmia-
nek w literaturze poświęconej wojnie siedmioletniej, 
a także w literaturze regionalistycznej25. Uwagę wśród 
jego dzieł obronnych zwraca wielka ośmioboczna reduta 
z majdanem o powierzchni aż 1 ha. Narys ten może być 
nietypowy, jednak jak najbardziej zgodny z sztuką for-
tyfikacyjną swojej epoki, czego doskonałym przykładem 
jest analogia znaleziona w podręczniku wirtemberskiego 
generała Nicolai26. Uwagę zwraca również nieduży kopiec 
umieszczony w geometrycznym centrum tej reduty. Bez 
badań archeologicznych nie da się jednoznacznie usta-
lić jego genezy, jednak można domniemywać, że był to 
kopiec obserwacyjny, gdyż wystawał ponad linię wałów. 
Wiadomo bowiem, że Fryderyk Wielki z tego miejsca 
zwykł oglądać okolice. Inna możliwa interpretacja tego 
kopca jest związana z kamieniem pamiątkowym, który 
w XIX w. został tam postawiony, być może na sztucznym 
podwyższeniu, którego śladem jest ów kopiec27. Ostatnia 

24   Był wprawdzie zinwentaryzowany; w katalogu berlińskiej Staats-
bibliothek są wpisy dotyczące czterech planów go przedstawia-
jących (sygn. Db 1.171181 oraz Db 1.171182 a, b i c), jednak nie 
zachowały się do dnia dzisiejszego. 

25  Zeichmann 2009: 265–266; Wernich 1760, T. 9: 416–417; Hempel 
i Seyfart 1760: 934–935;von Jordan 1987: 77.

26   Sammlung Nicolai der Württembergischen Landesbibliothek, 
Bd. 76: Abt. 22 ; Bd. 1 Fortification passagère – Redoutes, Forts, 
Lignes, s. 13r, http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz410325783 
(wgląd: 12.09. 2016).

27  von Jordan 1987: 77.

interpretacja jest związana ze wspomnianym już wzorem 
graficznym. Reduta, której projekt znajduje się w zbio-
rze generała Nicolai, posiadała w swoim wnętrzu okrą-
gły w planie schron, w postaci drewnianej konstrukcji 
obsypanej ziemią. Możliwe, że owa kolista struktura jest 
pozostałością po tego rodzaju obiekcie. Jednak zarówno 
genezę, jak i datowanie dzieł obronnych z okolic Bonowa 
powinny ustalić badania archeologiczne (ryc. 6).

Innym, ważnym dziełem polowym jest nieduże 
umocnione przedmoście w pobliżu Lubiąża. Obiekt ten 
położony jest na południowym brzegu Odry, kilkadzie-
siąt metrów na wschód od przyczółka istniejącego dziś 
mostu drogowego. Ma zarys wieloboczny, szyję otwartą 
w stronę Odry oraz bastion i dwa półbastiony w naroż-
nikach. Wały poprzedzone są fosą, czytelne jest przed-
piersie i gdzieniegdzie również ławy działowe. Obiekt ten 
najpewniej wzniósł austriacki korpus generała Laudona 
w 1760 r., jako ufortyfikowane przedmoście28 (ryc. 7).

Specjalnym przypadkiem są fortyfikacje polowe 
w okolicach Kamiennej Góry. Obóz ten był świadkiem 
bitwy pod Kamienną Górą w 1760 r. Mimo to nie moż-
na dobrze wydatować zachowanych do dnia dzisiejszego 
dziewięciu obiektów, gdyż w tym samym miejscu znaj-
dował się obóz wojsk pruskich z czasów kolejnego kon-
fliktu zbrojnego – wojny o sukcesję bawarską. Nie da się 
obecnie – i trudno będzie w przyszłości – określić jedno-
znacznie, z którego okresu pochodzą zachowane obiekty. 
W ustaleniu chronologii nie pomoże analiza form fortyfi-
kacji, bowiem te się nie zmieniły w ciągu 18 lat dzielących 
bitwę pod Kamienną Górą od wojnę o sukcesję bawar-
ską. Nie będzie to możliwe do ustalenia nawet w wyniku 
ewentualnych badań archeologicznych – datujące zabytki 
metalowe, takie jak guziki i inne elementy wyposażenia 
żołnierskiego również nie zmieniły się w tym czasie. Nie 
pomoże również analiza bogatych źródeł archiwalnych. 

28 Wernich 1760, T. 10: 477.

Ryc. 5. Oleszna Podgórska (d. Krummöls), 
gm. Lubomierz, jeden z obiektów obronnych 
pruskiego obozu warownego pod Pławną 
(d. Schmottseifen), gm. Strzelin z roku 1759 
(fot. G. Podruczny)
Fig. 5. Oleszna Podgórska (former Krum-
möls), community of Lubomierz, remains of 
a  Prussian fortified camp near Pławna (for-
mer Schmottseifen), community of Strzelin, 
from 1759 (photo by G. Podruczny)
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Plany bowiem prezentują w bardzo różny sposób fortyfi-
kacje polowe istniejące w tym miejscu w trakcie bitwy29. 
Podobne, niejednoznaczne informacje na temat tych 
obiektów przekazuje literatura krajoznawcza z przełomu 
XVIII i XIX wieków. Johann Adam Valentin Weigel w swo-
im opisie Śląska prezentuje dosyć precyzyjne datowa-
nia poszczególnych szańców z okolic Kamiennej Góry: 
według niego większość obiektów istniejących w tym 
czasie pochodziło z okresu wojny o sukcesję bawarską. 
Jego relacjom przeczą jednak inne wzmianki. Przykładem 
jest szaniec na górze Bania koło Janiszowa, który Weigel 
datuje na okres wojny o sukcesję bawarską, w innym źró-
dle – w haśle opisującym góry w okolicach Kamiennej 
Góry w encyklopedii Krünitza z 1794 roku – datowany 
jest na okres wojny siedmioletniej30 (ryc. 8).

Mówiąc o wojnie o sukcesję bawarską możemy jednak 
wskazać zespoły fortyfikacji ewidentnie powstałe w tym 

29 SBB: plany o sygnaturze DB 1.1390b i N 17858/1 do 6.
30 Weigel 1800: 25–29; Krünitz 1794: 258, hasło „Landeshut“.

okresie. W pobliżu Kamiennej Góry są to dwa zespoły – 
koło wsi Ogorzelec i w pobliżu wsi Kowalowa, niedaleko 
Mieroszowa. W pierwszej lokalizacji powstał obóz dla 
regimentu nr 33, który blokował niedaleką Przełęcz Ko-
warską. Obóz ten składał się z kilku różnej wielkości dzieł 
polowych, z których zachowało się tylko jedno – nieduża 
reduta w pobliżu samej przełęczy. Jest to dzieło wyjąt-
kowe, bowiem zachował się wokół niego ciąg wilczych 
dołów, które do dnia dzisiejszego zachowały własną for-
mę. Poza tym w majdanie reduty zachował się ślad po 
blokhauzie31 (ryc. 9).

Innym, równie ciekawym zespołem, jest obóz re-
gimentu von Tauentzien koło wsi Kowalowa, gm. Mie-
roszów. Obóz ten jest wyjątkowy nie z uwagi na stan 
zachowania (obiekty są ledwo czytelne), a na jakość ar-

31  Opisywany obóz warowny prezentują plany archiwalne przechowy-
wane w berlińskiej Staatsbibliothek, SBB SPK sygn. N 18870-1 do 9 
oraz Db1.6. Jedynie na tym ostatnim można zobaczyć redutę w oko-
licach Przełęczy Kowarskiej, zaopatrzoną w pas wilczych dołów.

Ryc. 6. Bonów-Sobolice (d. Bonau-Zöbel-
witz), gm. Bytom Odrzański, plan reliktów 
pruskich fortyfikacji polowych z 1759 roku 
(rys. N. Podruczny)
Fig. 6. Bonów-Sobolice (former Bonau-
-Zöbelwitz), community of Bytom Odrzański, 
Prussian field fortification from 1759 (drawing 
by N. Podruczny)

Ryc. 7. Lubiąż (d. Leubus), gm. Wołów, 
bastion austriackiego umocnionego przedmo-
ścia z 1760 roku (fot. G. Podruczny)
Fig. 7. Lubiąż (former Leubus), community 
of Wołów, a bastion of the Austrian bridge-
head from 1760 (photo by G. Podruczny)
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Ryc. 8. Kamienna Góra (d. Landeshut), 
jeden z szańców obozu warownego  
(fot. G. Podruczny)
Fig. 8. Kamienna Góra (former Landeshut), 
one of the ramparts of fortified camp (photo 
by G. Podruczny)

Ryc. 9. Przełęcz Kowarska, pozostałości 
wilczych dołów z 1778 roku (fot. G. Podruczny)
Fig. 9. The Kowary Pass (former Schmie-
deberger Paß), remains of wolf pits from 1778 
(photo by G. Podruczny)

chiwalnej inwentaryzacji z epoki. Zachowały się nie tyl-
ko plany dzieł obronnych, ale także schematyczne, lecz 
dokładne plany i przekroje czterech z tych dzieł. Jedno 
z nich – duży obiekt na planie stykających się rombów – 
miało formę wyjątkową jak na fortyfikacje polowe. Było 
otoczone ciągiem zasieków oraz wilczymi dołami. Miało 
fosę o stokach odzianych drewnianą okładziną, na której 
dnie założone były hiszpańskie kozły, a także infrastruk-
turę bytową dla żołnierzy – drewniane domki pośrod-
ku majdanu zaopatrzone w murowane piece. Miało to 
umożliwić niewielkiej załodze przetrzymanie trudów służ-
by wartowniczej, a także odparcie nagłego ataku wroga 
i utrzymanie fortyfikacji do nadejścia posiłków złożonych 
z żołnierzy zimujących na stałe we wsi32 (ryc. 10).

32   Obóz ten prezentują plany przechowywane w berlińskiej Staats-
bibliothek pod sygnaturami SBB SPK, Db 4.166 a-1, Db 4.166 a-2, 
Db 4.166 b-1, 2, 3, 4, 5, 6.

Wspomnieć należy również dwa kolejne zespoły for-
tyfikacji – pod Głubczycami, a także w okolicach wsi Do-
bieszów, gm. Głubczyce w Górach Opawskich. Miejsco-
wości te również zostały ufortyfikowane w omawianym 
okresie – silniej w przypadku Głubczyc, które stanowiły 
bazę magazynową dla armii pruskiej, słabiej w przypadku 
Dobieszowa33.

Kontynuując przegląd zarejestrowanych do tej pory 
reliktów fortyfikacji polowych z terenu Śląska, nale-
ży wspomnieć o fortyfikacjach budowanych w związ-
ku z konfliktem pomiędzy Prusami a Austrią w 1790 r. 
Spór ten został zażegnany środkami dyplomatycznymi, 
ale skutkował budową zespołu fortyfikacji polowych na 
obrzeżach Hrabstwa Kłodzkiego. Część z nich to obiekty, 
które należy uznać za dzieła stałe (murowane bądź też 
murowano-drewniane), ale kilka, zachowanych do dnia 

33  SBB SPK Db4.312-1, -2; Db 4 311-a, Db 4 311-b/1,2, 3- Db 4 311-
c/1,2 Db 4 311-d. 
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Ryc. 10. Kowalowa (d. Schmidtsdorf), gm. Mieroszów, plan obozu warownego z 1778, SBB SPK (Staatsbibliothek zu Berlin, 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sygn. Db 4.166b/5)
Fig. 10. Kowalowa (former Schmidtsdorf), community of Mieroszów, fortified camp from 1778, SBB SPK sign. Db 4.166b/5

Ryc. 11. Plan dzieła obronnego na Paździo-
rze (d. Hupprich) z 1790 roku, SBB SPK sygn. 
X 27360
Fig. 11. Plan of the field fortification on Paź-
dzior mountain (former Hupprich), from 1790. 
SBB SPK sign. X 27360

dzisiejszego, to dzieła stricte polowe. Dwa najbardziej 
znane to tzw. Czerwony Szaniec koło Czerwieńczyc, gm. 
Nowa Ruda – nieduża czworoboczna reduta, w pobliżu 
której zlokalizowana jest niewielka flesza, a także fort na 
górze Paździor. Ten drugi jest bardziej interesujący, bo-
wiem znane są jego projekty pokazujące zarówno ele-
menty zachowane (wał), jak i nie istniejące (szerokie za-
sieki), a także uzbrojenie wystawione na wały34 (ryc. 11).

Kolejny konflikt – wojna roku w latach 1806–1807 – 
przyczynił się do wzniesienia pewnej liczby umocnień 

34 SBB SPK Db1.96.

polowych, choć na mniejszą skalę niż podczas wojen 
siedmioletniej i wojny o sukcesję bawarską. Wiadomo 
o fortyfikacjach wznoszonych przez wojska napoleońskie 
(obóz pod Ząbkowicami oraz drugi, mniejszy pod Kłodz-
kiem), ale są także informacje o umocnieniach wznoszo-
nych doraźnie przez wojska pruskie. Z tych ostatnich naj-
ważniejsze są szańce obozu warownego, którego szturm 
i zdobycie zakończyło walki o Kłodzko35. Interesująca 
w kontekście jednego z zachowanych obiektów w Bar-
dzie jest informacja pochodząca z archiwalnej kartografii, 

35 Podruczny i Wichrowski 2009: 24–85.
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Ryc. 12. Obóz warowny z 1813 roku w okolicach Braszowic (d. Briesnitz), gm. Ząbkowice Śląskie, fragment tzw. mapy preto-
pograficznej (Urmeßtischblatt), karta Frankenstein (SBB SPK sygn. N 729-5466)
Fig. 12. Fortified camp from 1813, area of Braszowice (former Briesnitz), community of Ząbkowicie Śląskie, a fragment of 
a pre-topographic map SBB SPK sign. N 729-5466

Ryc. 13. Fosa jednego z dzieł obronnych obo-
zu z 1813 roku z okolic Braszowic (d. Briesnitz), 
gm. Ząbkowice Śląskie (fot. G. Podruczny)
Fig. 13. A ditch of one of the fortifications 
of the camp of Braszowice (Briesnitz), commu-
nity of Ząbkowicie Śląskie (photo by  
G. Podruczny)

o czterech szańcach polowych koło tej miejscowości. Jest 
bardzo prawdopodobne, że wieloboczne dzieło polowe 
na Pańskiej Górze koło Barda jest jednym z zarejestrowa-
nych na planie z 1807 r.36

Ostatni z interesujących nas konfliktów zbrojnych 
to wojna roku 1813. Podczas tego konfliktu prawie nie 
wznoszono fortyfikacji polowych na Śląsku. Jedynym, 
imponującym wyjątkiem, jest wielki obóz warowny pod 
Braszowicami, gm. Ząbkowice Śląskie. Budowany był na 
ewentualność porażki pruskiej armii w wojnie z Napole-
onem. Miała się w nim schronić cała armia, a także rekru-
ci, z których formowanoby kolejne oddziały. Z pierwot-
nie założonych 30 dzieł obronnych, zrealizowano jedynie 

36 SBB SPK Ea 5.8.

10. Warto podkreślić, że wszystkie zrealizowane dzieła 
obronne zachowały się w dobrym stanie do dnia dzisiej-
szego37 (ryc. 12–13).

Stan ochrony konserwatorskiej

Relikty fortyfikacji polowych związanych z tymi wojnami 
do tej pory były sporadycznie przedmiotem zaintereso-
wania służb konserwatorskich. Największym kompleksem 
fortyfikacji polowych objętych różnymi formami ochro-
ny zabytków są szańce między Bardem a Braszowicami. 
Wszystkie forty z obozu z 1813 r. są od lat sześćdziesią-

37 Małachowicz 2008: 132–137.
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tych XX w. chronione indywidualnymi wpisami do re-
jestru zabytków, w latach osiemdziesiątych dokonano 
ich inwentaryzacji38. W ewidencji zabytków znajdują się 
również niektóre obiekty w okolicach Barda. Abstrahując 
od jakości tych wpisów,są one niepełne. Powodem tego 
stanu rzeczy były trudności w odnalezieniu wszystkich 
zachowanych reliktów fortyfikacji polowych przed za-
stosowaniem LiDARu. W okolicach Braszowic do rejestru 
zabytków wpisany jest komplet dzieł powstałych w 1813 
r. Jednak uwagę osób prowadzących inwentaryzację przy-
kuły duże i dobrze zachowane obiekty z okresu wojen 
napoleońskich, zaś zachowany na szczycie góry Stróżnik 
gwiaździsty w zarysie szaniec z 1762 r. został przeoczo-
ny. Jest to bowiem obiekt tak słabo czytelny, że został 
„zdominowany” przez leżący o 200 m na wschód szaniec 
z 1813 r. Na terenie gór na północ od Barda do rejestru 
wpisanych jest tylko pięć obiektów. Dzięki skaningowi la-
serowemu opublikowanemu w ramach programu ISOK 
czytelnych jest ich 1539, z czego większość (14) to relikty 
austriackiego obozu z 1762 r., zaś jeden jest najpewniej 
pozostałością po dziele obronnym z 1807 r.40 Jak wi-
dać, nawet w przypadku, gdy miały już miejsce badania 
fortyfikacji polowych, które spowodowały objęcie ich 
ochroną, nie oznacza to, że można zaprzestać dalszych 
działań konserwatorskich. W pozostałych przypadkach, 
opisanych powyżej, zarówno inwentaryzacja istniejących 
obiektów, jak i objęcie ich ochroną, jest dopiero kwestią 
przyszłości41. 

Zagrożenia

Zagrożenia, które dotyczą fortyfikacji polowych nie są od-
mienne od tych, które zagrażają innym zabytkom o wła-
snej formie terenowej. Jednak dla pełnego obrazu wiedzy 
o nowożytnych fortyfikacji polowych na Śląsku należy je 
wymienić. 

Działalnością, która tradycyjnie w największym 
stopniu prowadzi do deformacji terenu jest górnictwo, 

38 Małachowicz 2008: 132–137.
39  Zestawienie zabytków nieruchomych woj. dolnośląskiego, stan 

na 30.09.2015, źródło: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogol-
ne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-
-nieruchomych/stan%20na%2030.09.2015/DLN-rej.pdf, (wgląd: 
21.10.2015): 244, 245, 247, 248.

40  Obiekty te, mimo że w większości nie były objęte ochroną bądź 
też ujęte w ewidencji konserwatorskiej, były znane i badane. Naj-
szerszy ich opis został wydany drukiem w 2013 roku w artykule 
powstałym na bazie referatu wygłoszonego jesienią 2012 r. na IV 
Srebrnogórskiej Konferencji Historycznej: Czarnecki 2013: 40–41.

41   Autor w trakcie pisania tekstu miał tylko ograniczony wgląd do 
dokumentacji wytworzonej w ramach AZP. Jedynie nieliczne 
obiekty zostały objęte wpisem – reduta na Przełęczy Kowar-
skiej, szańce kamiennogórskiego obozu warownego podobnie 
jak i szańce obozu pod Pławną. 

zwłaszcza odkrywkowe. Wydobycie kopalin łączy się ze 
zniszczeniem terenu, a co za tym idzie również wszelkich 
śladów po ludzkiej bytności, w tym zachowanych forty-
fikacji polowych. Szczególnie częstym rodzajem działal-
ności górniczej jest pozyskiwanie kamienia. W kontek-
ście zniszczeń fortyfikacji polowych należy wspomnieć 
niefunkcjonujące już kamieniołomy w Kamiennej Górze 
i koło Lubomierza – pierwszy zniszczył 2/3 szańca z ka-
miennogórskiego obozu warownego, drugi znaczny frag-
ment reduty z czasów wojny trzydziestoletniej. Również 
aktualnie działające kamieniołomy są czynnikiem stale 
zagrażającym fortyfikacjom, czego przykładem jest kopal-
nia gabra „Braszowice”, której działalność stale zagraża 
zniszczeniem trzem fortom z 1813 r.

Kolejnym zagrożeniem dla fortyfikacji polowych są 
inwestycje drogowe. Z uwagi na intensywnie rozbudo-
wującą się sieć dróg krajowych w Polsce zagrożenie to 
jest znaczne. W chwili obecnej udało się zarejestrować 
jednak jeden tylko przykład, jakim jest obwodnica Kłodz-
ka, która ma przebiegać przez teren dawnego obozu wa-
rownego.

Z uwagi na to, że większość zachowanych reliktów 
fortyfikacji polowych znajduje się na terenie zalesio-
nym, więc również prace leśne mogą być zagrożeniem 
dla umocnień polowych. Przykładem jest wspominana 
reduta z wilczymi dołami przy Przełęczy Kowarskiej. Za-
chowany do dnia dzisiejszego pas dołów istnieje jedynie 
na miejscu starodrzewu, na terenie świeżo posadzonej 
uprawy budkowej nie ma już wilczych dołów, najpewniej 
z powodu głębokiej orki leśnej, która usunęła te relikty. 

Ostatnią kategorią zagrożeń dla fortyfikacji polowych 
są nielegalne poszukiwania zabytków, najczęściej przy 
użyciu detektorów metalu. Oczywiście nie należy go ba-
gatelizować, bowiem „wyczyszczenie” z zabytków rucho-
mych dzieła polowego znacznie utrudnia jego naukowe 
badania, a zwłaszcza ustalenie chronologii jego powsta-
nia. Niemniej w trakcie prowadzonych badań zauważono 
znacznie bardziej niepokojące zjawisko, jakim są poszuki-
wania opali, które występują w podgórskich okolicach, na 
przykład wokół Lwówka i Oleszny Podgórskiej. Zniszcze-
nia, jakich dokonują kopacze opali, są znaczne, zwłaszcza 
w fizycznej strukturze zachowanego do tej pory dzieła 
obronnego. Dobrym przykładem są zarejestrowane przez 
autora zniszczenia dwóch szańców obozu w Pławnej oraz 
reduty w pobliżu Płuczek Dolnych koło Lwówka Śląskiego. 

Powyższy tekst należy traktować wyłącznie jako zarys 
problematyki. Nie są ostateczne ani spis zachowanych 
obiektów obronnych – gdyż autor nie przedstawił tych 
fortyfikacji, co, do których nie udało się przeprowadzić 
prac weryfikujących w postaci kwerend w literaturze hi-
storycznej i archiwalnych – ani spis obiektów objętych 
którąś z form ochrony, ani też katalog zagrożeń. Wszystko 
to będzie treścią działalności badawczej autora tego tek-
stu w następnych latach. 
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Grzegorz Podruczny

Early modern field fortifications in Silesia.  
Introduction to research and heritage protection

Summary

During the early modern period seven large military conflicts 
took place in Silesia. Each led to the construction of field for-
tifications. Despite existing of rich literature about this wars, 
the topic of field fortifications connected with them have been 
rather poorly researched. Most of the published papers con-
cerning the history of field fortifications is focused on the pe-
riod of the Thirty Years’ War in middle Oder region and Lower 
Silesia. However, the thesis proposed by earlier researchers do 
not stand up to to modern critisism. The author of this paper 
found several other objects from that time – in the area of Owl 
Mountains (Silver Pass), near Płuczki Dolne and in Sulików. Far 
more field fortifications found by the author of this paper are 
connected with the time of the Silesian Wars. They are in the 

neighbourhood of Mieroszów, Bardo, Burkatów, Pławna Dolna, 
Bonów, Lubiąż and Kamienna Góra. Near of the last mentioned 
site also relics of fortification from the time of the War of the 
Bavarian Succession have been found. The unique object is 
a relic of a redoubt surrounded with the belt of trou de loup 
(wolf pits). One of the best preserved complexes of field forti-
fications from Silesia is a group of 10 large forts in the area of 
Braszowice, from the year 1813. This complex is also the only 
one, which is enlisted in the Polish register of objects of cultural 
heritage. Nevertheless this complex in endangered by growing 
quarry. Quarries, mines, road infestations and forestry are most 
dangerous threat for relics of field fortifications in Silesia.
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Fort w Beniaminowie –  
problematyka zagospodarowania i ochrony  

jedynego ocalałego fortu linii Zegrze – Wawer
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Jednym z ciekawych obiektów dziedzictwa militarnego 
znajdującego się na terenie powiatu legionowskiego jest 
fort położony w Beniaminowie (gmina Nieporęt). Jest 
to jedyny ocalały obiekt obronny linii Zegrze – Wawer. 
Poniżej zostanie przedstawiona problematyka obecnego 
sposobu zagospodarowania obiektu, która prowadzi do 
jego regularnego niszczenia. Autorzy, po uprzednim prze-
prowadzeniu kwerendy archiwalnej i badań powierzch-
niowych, opracowali postulaty konserwatorskie na pod-
stawie obserwacji i przedstawionej analizy SWOT.

W 1873 r. Tajna Rada Cesarstwa Rosyjskiego zdecydo-
wała o otoczeniu europejskiej części Rosji rzędem twierdz 
na linii Wisły, Narwi i Biebrzy. Ważnym elementem tego 
założenia miała stać się twierdza zaporowa w Zegrzu. Jej 
zadaniem była obrona wschodniego przedpola twierdzy 
Modlin i przeprawy przez Narew. Twierdza stanowiła 
punkt wypadowy w kierunku Prus Wschodnich. W 1895 
r. uzyskała zdolność bojową1. Trzy lata później, w 1898 r., 
powrócono do wcześniejszych planów, zakładających wy-
budowanie linii obronnej, która składać się miała z sze-
ściu dzieł. Razem z przeszkodami wodnymi Wisły i Narwi 
oraz okolicznymi mokradłami, miała zamknąć od północ-
nego wschodu teren umocniony twierdzami: Warszawa, 
Modlin i mniejszym obiektem militarnym – Zegrze. Linia 
Zegrze – Wawer była tworzona w sposób bardzo powol-
ny, głównie z uwagi na niedostateczne środki finansowe. 
Budowę rozpoczęto z opóźnieniem w 1901 r. w trzech 
miejscowościach: Beniaminowie, Kawęczynie i Wawrze. 
Pozostałych fortów ze wspomnianej linii umocnień nie 
wzniesiono (ryc. 1).

Pierwszy etap budowy fortu w Beniaminowie został 
ukończony w 1904 r. Wtedy to uzyskał on zdolność bo-
jową. Obiekt zawierał całkowicie zrealizowane elementy 
czoła i barków. Nie miał natomiast koszar i elementów 
ziemnych w szyi. Całe założenie, powstające według pro-
jektu generała Konstantego Iwanowicza Wieliczko, dosto-
sowano do kształtu powierzchni terenu2 (ryc. 2).

Prace nad fortem zostały przerwane na skutek wojny 
rosyjsko-japońskiej, która trwała w latach 1904–1905. 
Fort uzbrojony był w stanowiska artylerii różnego kalibru, 

1  Boguszewski 2000: 57–63.
2  Gruszecka 1994: 89–90.

które uzupełniały stanowiska ciężkich karabinów maszy-
nowych Maxim kalibru 7,62 mm.

W asymetrycznym załamaniu fortu znajdowała się ka-
poniera przeciwskarpowa, połączona poterną ze schro-
nem w wale czołowym. Analogiczne połączenie z wałem 
miały dwie pozostałe kaponiery. Poterna centralna bie-
gnie od koszar szyjowych, przecina dziedziniec i kończy 
się w wale prawego czoła w pobliżu schronów pogo-
towia. Znajduje się tam pozostałość studni fortecznej. 
Schrony zawierały windy do podawania pocisków. W bar-
kach umieszczono skazamatowane tradytory (obecnie 
wysadzone)3 (ryc. 3).

Koszary szyjowe znacząco wyróżniają się swoim klasy-
cyzująco–manierystycznymi detalami architektoniczny-
mi, zbliżonymi w swym charakterze do włoskich budowli 
militarnych, rzadko spotykanymi w fortach rosyjskich. 
Zawierają one 20 półkoliście sklepionych izb, w których 
stacjonowała załoga fortu. W każdym z ogrzewanych 
i wentylowanych pomieszczeń mieszkało około dwu-
dziestu – trzydziestu żołnierzy. Prycze były odchylane od 
ścian. W izbach widoczny jest ślad po bardzo wąskim ko-
rytarzyku, który według jednej z hipotez miał służyć do 
podsłuchiwania rozmów, a co za tym idzie również spraw-
dzania morale żołnierzy i wykrywania ewentualnych an-
tyrosyjskich nastrojów. Inną prawdopodobną wersją jest 
jego wykorzystanie jako kanału wentylacyjnego. Łaźnie 
i latryny umieszczone zostały po bokach koszar. Sam fort 
posiadał elektryczność i telefon (ryc. 4–6). 

Fort obsadzały trzy kompanie z 2 Zegrzyńskiego Pułku 
Piechoty Fortecznej. Ich zakwaterowanie stanowiły znaj-
dujące się w Białobrzegach (nazywanych od pobliskiego 
fortu Beniaminowem), murowane koszary, oddalone 
o około 2 km od umocnienia. Zostały one oddane do 
użytku w 1908 r. i były jedną z ostatnich dużych inwesty-
cji budowlanych Zarządu Inżynieryjnego fortecy zegrzyń-
skiej4. Budowy fortu nigdy nie ukończono. W związku 
z decyzją o kasacji twierdz, został on rozbrojony w 1913 r.

Dnia 7 sierpnia 1915 r. fort w Zegrzu został zdobyty 
przez Niemców. Doprowadziło to do zamknięcia pierście-
nia okrążenia Twierdzy Modlin. Jednostki rosyjskie wy-

3  Boguszewski 2000: 61.
4  Szczepański 1998: 81–84.
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Ryc. 1. Fragment niemieckiej mapy H 32 Warszawa -Nord z 1919 r.; widoczna linia kolejki wąskotorowej do fortu w Beniamino-
wie (źródło: www.mapywig.org)
Fig. 1. Part of German map H 32 Warszawa -Nord of 1919 showing the narrow gauge railway to the fort at Beniaminów (sour-
ce: www.mapywig.org)

Ryc. 2. Projekt fortu w Beniaminowie we-
dług generała Konstantina Iwanowicza Wielicz-
ko (źródło: www.forty.waw.pl)
Fig. 2. Draft of the fort at Beniaminów by 
Gen. Konstantin Ivanovich Velichko (source: 
www.forty.waw.pl)

cofały się z koszar w Białobrzegach, wysadzając również 
część fortu w Beniaminowie. Ostatecznie obiekty te zosta-
ły zajęte przez Niemców prawdopodobnie 8 sierpnia 1915 
r.5 Niemcy zbudowali do Beniaminowa kolejkę wąskotoro-
wą, która łączyła się z linią kolejki Zegrze – Wawer (ryc. 7).

5  Szczepański 1998: 81–84.

22 lipca 1917 r. w białobrzeskich koszarach został 
utworzony obóz dla oficerów Legionów Polskich, którzy 
odmówili przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Au-
stro-Węgier. W obozie przebywali oni do października 
1918 r. Wśród internowanych znajdowali się między in-
nymi Stefan Rowecki, Felicjan Sławoj Składkowski i Ste-
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Ryc. 3. Fort w Beniaminowie w obrazowaniu 
LiDAR (źródło: Geoportal.gov)
Fig. 3. The fort at Beniaminów in the LiDAR 
imaging (source: Geoportal.gov)

fan Starzyński. Natomiast podoficerowie znajdowali się 
w obozie w Szczypiornie.

Fort, ze względu na swoją lokalizację bezpośrednio 
na linii walk, był wykorzystywany logistycznie i bojowo 
w 1920 r. przez walczące tu oddziały polskie. W czasie 
sierpniowych walk fort wchodził w skład drugiej linii 
obrony przedmościa warszawskiego. Był on obsadzony 
oddziałami z 48 pułku piechoty. Stałą łączność z obsa-
dą fortu zapewniał wydzielony z 3 szwadronu „Huzarów 
Śmierci” specjalny, wzmocniony pluton policyjny w sile 
35 konnych.6

W 1939 r. fort spełniał głównie funkcję schronu dla 
ludności Beniaminowa i okolic. Tutaj chronili się oni przed 
ostrzałem i bombardowaniami. Po II wojnie światowej 
należał do jednostki wojskowej w Białobrzegach. Na 
jego terenie przeprowadzano ćwiczenia z materiałami 
wybuchowymi i gazem łzawiącym, były tu też magazyny 
i pomieszczenia gospodarcze. Fosa zamieniała się powoli 
w dzikie wysypisko śmieci, ale w samą porę udało się za-
kończyć ten proceder i uprzątnąć jego teren.

W 1990 r. pojawił się inwestor, który chciał w izbach 
koszar szyjowych prowadzić pieczarkarnię. Do sfinalizo-
wana tych zamierzeń nie doszło, jednak biznesmen zdą-
żył zamurować pustakami część przejść między izbami 
oraz wiele otworów okiennych.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych XX w., fortem zainteresował się prof. dr hab. inż. 
Andrzej Gruszecki.7 Spopularyzował on informacje o tym 
obiekcie wśród władz lokalnych i mieszkańców. Dzięki 
jego staraniom fort został wpisany do rejestru zabytków 
w 1991 r. jako obiekt zabytkowy w granicach wału for-
tecznego ze strefą ochronną wokół wału o szerokości 

6  Dąbrowski i Topolewski 2000.
7   Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, któremu przewodniczył prof. 

A. Gruszecki, w latach 1997–1999 prowadziło rejestrację karto-
graficzną i opisową obiektów militarnych; por. Molski 2003: 15.

50 metrów.8 Budowla została oznaczona odpowiednimi 
tablicami informacyjnymi. Niestety, były one regularnie 
niszczone.

Obecnie teren jest własnością prywatnego właścicie-
la. Organizowane są tu rajdy off-road. Osoby szukające 
ekstremalnych wrażeń, poruszają się po terenie fortu sa-
mochodami terenowymi, motocyklami i quadami. Nie-
stety często nie mają świadomości historycznych warto-
ści obiektu. W ten sposób przyczyniają się do degradacji 
nasypów osłonowych oraz wałów, drążąc w nich koleiny, 
które stopniowo tworzą ubytki dochodzące nawet do 
4 m szerokości i 2 m głębokości. Niszcząc zieleń porasta-
jącą budowle oraz obsypując nasypy i wały, odsłaniają jej 
konstrukcje, tym samym narażając je na szkodliwe dzia-
łanie czynników atmosferycznych. Liczne trasy dla wyżej 
wymienionych pojazdów pokryły cały teren zabytku. 
Obecnie przypomina on bardziej poligon doświadczalny, 
niż militarny obiekt chroniony prawem (ryc. 8–11). Osob-
ną kwestią są organizowane tu spotkania miłośników pa-
intballu. Ślady po tego rodzaju aktywności widoczne są 
na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych w postaci licz-
nych kolorowych plam po farbie. Występuje tu również 
znaczna ilość graffiti i napisów wydrapanych na murach, 
które w znacznym stopniu wpływają negatywnie na wra-
żenie wizualne. W wyniku tych działań ten nieruchomy 
obiekt zabytkowy popada w ruinę (ryc. 12).

W celu lepszego zaprezentowania postulatów kon-
serwatorskich, w tym również odpowiedniej adaptacji 
obiektu zabytkowego, przeprowadzono dla fortu ana-
lizę SWOT. Analiza ta pozwala na rozpoznanie zarówno 
słabych stron, jak i atutów obiektu oraz przedstawienie 
zagrożeń i potencjalnych szans dalszego rozwoju obiek-
tu. Dzięki temu możliwe jest utworzenie strategii działań 
właściciela poprzez dokładne planowanie dalszego roz-

8   Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków 
1991.
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Ryc. 4. Fort w Beniaminowie Koszary szyjo-
we zniszczone przez wojska carskie (S. Skład-
kowski, Beniaminów) 
Fig. 4. The Fort at Beniaminów. Barracks 
destroyed by the tsarist troops (S. Składkow-
ski, Beniaminów) 

Ryc. 5. Fort w Beniaminowie. Koszary szyjo-
we obecnie (fot. K. Zdeb i K. Szostek)
Fig. 5. The Fort of Beniaminów. The bar-
racks today (photo by K. Zdeb and K. Szostek)

Ryc. 6. Fort w Beniaminowie. Rysunek przedstawiający fragment elewacji koszar szyjowych (rys. L. Dalecki)
Fig. 6. The Fort at Beniaminów. Figure showing the detail of the facade of the barracks (drawing by L. Dalecki)
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Ryc. 7. Beniaminów. Pociąg towarowy na 
wybudowanej przez Niemców linii kolejki wą-
skotorowej (ryc. S. Składkowski) 
Fig. 7. Beniaminów. Freight train built by 
the Germans on the narrow-gauge railway line 
(S. Składkowski, Beniaminów) 

Ryc. 8. Fort w Beniaminowie. Samochód 
terenowy na schronie pogotowia  
(fot. M. Melanowicz)
Fig. 8. Th Fort at Beniaminów. Off-road car 
on the emergency shelter  
(photo by M. Melanowicz)
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Ryc. 9. Fort w Beniaminowie. Koszary szy-
jowe – uszkodzenia nasypu ziemnego i świeże 
ślady opon (fot. K. Zdeb i K. Szostek)
Fig. 9. The Fort at Beniaminów. Damaged 
embankment of the barrack – fresh tire tracks 
(photo by K. Zdeb and K. Szostek)

Ryc. 10. Fort w Beniaminowie. Koszary 
szyjowe, uszkodzenia nasypu ziemnego, świe-
że ślady opon (fot. K. Zdeb i K. Szostek)
Fig. 10. The Fort at Beniaminów. Damaged 
embankment of the barrack – fresh tire tracks 
(photo by K. Zdeb and K. Szostek)

Ryc. 11. Fort w Beniaminowie. Koszary 
szyjowe, uszkodzenia nasypu ziemnego, świe-
że ślady opon (fot. K. Zdeb i K. Szostek)
Fig. 11. The Fort at Beniaminów. Damaged 
embankment of the barrack – fresh tire tracks 
(photo by K. Zdeb and K. Szostek)
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woju obiektu, które jednocześnie nie będzie negatywnie 
oddziaływać na substancję zabytkową.9

Do mocnych stron obiektu należą jego położenie 
w malowniczym krajobrazie, a dostęp do obiektu jest 
ułatwiony ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo dro-
gi. Fort wyróżnia ciekawa architektura z detalami klasy-
cyzująco-manierystycznymi na koszarach szyjowych. Ma 
on również bogatą historię. Warto również nadmienić, 
że ocalała znaczna część zabudowań tego założenia mi-
litarnego.

Słabymi stronami obiektu są: złe zabezpieczenie te-
renu i brak ochrony przed wandalami. Fort jest również 
źle zagospodarowany turystycznie. Ponadto obiekt jest 
zagrożony wandalizmem takim, jak graffiti i paintball oraz 
nieustanne niszczenie obiektu poprzez rajdy off-road.

Szansami dla poprawy stanu obiektu i jego lepszego 
zagospodarowania są jego różnorodne walory: historycz-
ne, naukowe, informacyjne, sentymentalne oraz wartości 
przyrodnicze otoczenia. Kolejną możliwością jest wyko-
rzystanie potencjału edukacyjnego, który może stanowić 

9  Więcej na ten temat: Zajadacz i Śniadek 2008: 50–52.

ciekawy element wycieczek dla uczniów szkół i miłośni-
ków fortyfikacji.

Ciekawą alternatywą dla wykorzystania fortu do celów 
turystycznych jest rozwiązanie zaprojektowane w 2015 
roku na Politechnice Śląskiej. Przy wsparciu Biura Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków, powstała praca inżynierska 
Pauliny Marchlik Adaptacja i rozbudowa fortu Beniami-
nów na centrum hotelowo-konferencyjne10. Przed rozpo-
częciem prac nad projektem wzięto pod uwagę inne przy-
kłady adaptacji podobnych budowli na cele użyteczności 
publicznej. W projekcie rozważono także zagospodaro-
wanie terenu wraz z wytyczeniem szlaków komunikacyj-
nych. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej fasady 
jako najlepszego nawiązania do pierwotnego wyglądu 
obiektu, z poszanowaniem tradycji i historii. Cały projekt 
obejmuje powierzchnie 6786 m2. Całość założenia funk-
cjonalnego została podzielona na sześć stref. Pierwsza 
z nich to pokoje hotelowe. Kolejna to sale konferencyj-
ne i biznesowe. Z nimi łączy się strefa gastronomiczna, 
w tym restauracja i bar. Dwie ostatnie strefy to pomiesz-
czenia techniczno-administracyjne (ryc. 13).

10  Więcej na ten temat: Marchlik 2015.

Ryc. 12. Fort w Beniaminowie. Graffiti na 
ścianie schronu pogotowia (fot. K. Szostek)
Fig. 12. The Fort at Beniaminów. Graffiti on 
the wall of the emergency shelter (photo  
by K. Szostek)

Ryc. 13. Projekt Adaptacja i rozbudowa 
fortu Beniaminów na centrum hotelowo-konfe-
rencyjne (oprac. inż. arch. Paulina Marchlik)
Fig. 13. The project Adaptation and deve-
lopment of the fort at Beniaminów as a hotel 
and conference center (elaborated by archi-
tect Paulina Marchlik) conference center (desi-
gned by architect Paulina Marchlik)
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Fort może zostać zagospodarowany jako siedziba 
organizacji i instytucji kultury oraz oświaty. Na jego te-
renie mogą być organizowane imprezy plenerowe i ka-
meralne, a także może stać się miejscem wypoczynku 
mieszkańców okolicy i turystów.  Sam fort odpowiednio 
odnowiony i oddany do użytku  publicznego może stać 
się elementem promocji mikroregionu, zwłaszcza w po-
łączeniu z pozostałymi umocnieniami znajdującymi się 
dookoła Warszawy.11 Inną możliwością byłoby wykorzy-
stanie fortu jako miejsca rekonstrukcji historycznych. Fort 
zajmuje duży, przestronny obszar dający wiele możliwości 
wykorzystania obiektu bez jego degradacji tak, aby długo 
służył społeczeństwu, świadcząc o historii okolicy.12 Ko-

11  Por. także Musiak 2013: 175; Łach 2003: 109–110.
12  Por. Wysocki 2003: 173.

nieczna jest natychmiastowa reakcja organów konserwa-
torskich i zaniechanie negatywnych praktyk szkodzących 
zabytkowi.

Epilog

Autorzy artykułu zainteresowali sprawą dewastacji fortu 
w Beniaminowie Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich – Oddział w Warszawie. Wspólnie z lokalną or-
ganizacją – Nieporęckim Stowarzyszeniem Historycznym, 
została przeprowadzona wizja lokalna. Jej efektem było 
złożenie u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków zawiadomienia o niszczeniu i uszkodzeniu za-
bytku. W momencie przygotowywania tego artykułu do 
druku, prowadzone są czynności w tej sprawie.
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Konrad Szostek and Katarzyna Zdeb

Fort at Beniaminów – problems of maintenance and protection  
of the last survived fortification of the Zegrze – Wawer line

Summary

The paper presents the history of the tsarist Russian fort at Be-
niaminów (community of Nieporęt), which is a last survivor of 
the fortification line Zegrze –Wawer. This text presents the cur-
rent state of maintenance and degradation of the site observed 
by the authors during the fieldwork. The authors pointed out 
conservation requirements on the base of observation and 
a SWOT analysis.

The first phase of construction of the fort at Benjaminów 
was completed in 1904. The building was designed by General 
Konstantin Ivanovich Velichko, adapted to the shape of the 
ground surface. Fort was of  modern construction. Barracks in-
side are significantly distinguished by classic details, similar in 
character to the Italian military structures. 

Now, the area of the fort belongs to a private owner. Off-
road rallies are being organised there. People seeking extreme 
sensations driving there off-road vehicles, motorcycles and 
quads. Unfortunately, they are not often aware of the historical 
value of the object. In this way, they contribute to the degrada-
tion of the defense ramparts, making ruts, reaching up to 2 m 
wide and 1.5 m deep. Another issue are activities of paintball 
enthusiasts. They have made also a considerable amount of 
graffiti and inscriptions on the walls significantly degrading 
a general appearance of the fort.

Translated by Konrad Szostek





 

Trwałe zmiany w krajobrazie Mazur  
na przykładzie Giżyckiej Pozycji Polowej
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Giżycka Pozycja Polowa powstała w okresie I wojny świa-
towej. Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to umocnienie 
stałe, a jednak w jej skład wchodzą również trwałe obiek-
ty. Sama pozycja jest rozległa, bo zamyka obszar od Jezio-
ra Śniardwy po Stręgiel i od Jeziora Dejguny po Ryńskie. 
Zachowane i wysadzone Punkty Oporu tej pozycji ilustru-
ją rozmiar przedsięwzięcia, stanowiąc ślad wielkiej wojny 
na Mazurach. Wpisały się też trwale w mazurski krajo-
braz. Do naszych czasów zachowały się jedynie betonowe 
i kamienne obiekty oraz mocno zatarte formy ziemne. 
Odnajdywane w terenie relikty tej pozycji pozwalają tylko 
fragmentarycznie odsłaniać jej tajemnice. Celem niniej-
szego opracowania jest ukazanie zmian, które dokona-
ły się w krajobrazie kulturowym w wyniku budowy tej 
pozycji. Zanim jednak zapoznamy się z pozostałościami 
pozycji, warto poznać okoliczności jej powstania.

Przed wybuchem 1 wojny światowej na obszarze wo-
kół Wielkich Jezior Mazurskich był rozbudowany system 
fortyfikacji stałych tworzonych wokół twierdzy Boyen 
w Giżycku1. Stanowiły go umocnienia wśród jezior (Pozy-
cja Jezior Mazurskich), przy liniach kolejowych (Giżycko, 
Mikołajki i Ruciane Nida) i powstałe krótko przed Wielką 
Wojną – Szczycieńska Pozycja Leśna i fortyfikacje prze-
smyku giżyckiego (Inselgelende)2. Wszystkie te umocnie-
nia wykorzystywały naturalne warunki obronne terenu 
Wielkich Jezior Mazurskich. Nie były one jednak wystar-
czające do obrony w okresie wojny, więc konieczne było 
wznoszenie dodatkowych fortyfikacji polowych. Działa-
nia takie były podejmowane zależnie od długości frontu 
i głębokości jego obrony. Umocnienia polowe wznoszono 
jako schronienia żołnierzy, stanowiska strzeleckie i arty-
leryjskie z systemem komunikacji drożnej, wąskotorowej 
kolei polowej i łączności telefonicznej. Z początkiem woj-
ny fortyfikacje polowe budowano zgodnie z ustalonymi 
odgórnie zasadami3, jednak działania wojenne wymusza-

1   Biskup 1996a: 335–348, 1977: 17–25; Biskup et al. 1997: 2–9, 19–
20; Fuglewicz 1990; Kempa 1999, 2016; Rużewicz 2006: 17–32; 
Szczotko 1998; Żywiczyński 2003, 2005: 23–24.

2   Biskup 1996b, 1997: 25; Biskup et al. 1997: 9–12, 20–21; Rużewicz 
2006: 33–41; Żywiczyński  2005: 24–29.

3  Przepisy o umocnieniach polowych 2006.

ły dostosowanie się do warunków terenu i działań zbroj-
nych. Doświadczenie z prowadzonych działań obronnych 
i ofensywnych było na bieżąco przekładane na stosowane 
rozwiązania. 

Sprawdzianem wartości obronnej umocnień wokół 
Wielkich Jezior Mazurskich były walki toczone w czasie 
I wojnie światowej (ryc. 1). Do Prus Wschodnich wdar-
ły się wojska carskie. Wojska niemieckie zgromadzone 
wokół twierdzy giżyckiej zostały zepchnięte do obszaru 
pomiędzy Giżyckiem, Mikołajkami, Rynem i Kamionka-
mi Wielkim, gdzie podjęły skuteczną obronę. Po klęsce 
2 Armii gen. Aleksandra Wasiliewicza Samsonowa pod 
Stębarkiem koło Olsztyna, znanej jako bitwa pod Tan-
nenbergiem, oddziały zwycięskiej 8 Armii gen. Paula von 
Hindenburga skierowały się przeciwko 1 Armii gen. Paula 
von Rennenkampfa, która zatrzymała się na linii pomię-
dzy twierdzą królewiecką a giżycką, i 10 Armii gen. Wa-
silija Fługa rozwiniętej pomiędzy 1 i 2 Armią. W wyniku 
„letniej bitwy nad jeziorami Mazurskimi” 8–15 września 
1914 r. i prowadzonej kontrofensywy, wojska carskie zo-
stały wyparte poza granice Prus Wschodnich4. 

Te doświadczenia z walk w rejonie Wielkich Jezior 
Mazurskich miały wpływ na decyzję gen. Ericha von Lu-
dendorffa, szefa sztabu 8 Armii niemieckiej w Prusach 
Wschodnich, o budowie pozycji obronnej wokół jezior5 
(ryc. 2). Powstała wówczas pozycja polowa, składająca 
się z Punktów Oporu usytuowanych na wszystkich prze-
smykach pomiędzy jeziorami: od wschodu na linii jezior 
Śniardwy – Tyrkło – Buwełno – Wojnowo – Kruklin – Goł-
dopiwo – Pozezdrze – Stręgiel i od zachodu na linii jezior 
Dejguny – Dobskie – Iławskie – Guber – Ryńskie. Umoc-
nienia podzielono na front wschodni (dwa odcinki), za-
chodni i pozycję tyłową. Liczba wybudowanych Punktów 
Oporu jest różnie podawana w literaturze – od 58 do 70.

Analizując stosowane wówczas rozwiązania można 
stwierdzić, że w skład Punktu Oporu (Stützpunkt) wcho-
dziły rowy strzeleckie ze stanowiskami strzeleckimi, 

4  Kempa 1998, 2005; Łach 2005.
5   Biskup 1996: 8, 1997: 25–26; Biskup et al. 1997: 14; Kempa 2005: 

63. Rużewicz 2006: 54–61; 
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Ryc. 1. Umocnienia wokół Jezior 
Mazurskich przed wybuchem 1 wojny 
światowej (oprac. A. Żywiczyński)
Fig. 1. Fortifications surrounding the 
Mazurian Lakes before the Great War 
(elaborated by A. Żywiczyński)

w tym dla karabinów maszynowych, rowy i łącznikowe, 
punkty obserwacyjne i schronienia dla załogi. Wzmocnie-
nia ścian rowów, stanowiska i ukrycia zagłębiane w zie-
mi, były wykonywane z ogólnie dostępnych materiałów 
(drewno, kamień, ziemia) (ryc. 3). 

W listopadzie 1914 r., w wyniku wycofania się 8 Armii 
niemieckiej pod dowództwem gen. Otto von Below na li-
nię Jezior Mazurskich, wojska carskie pojawiły się ponow-
nie w tym rejonie. Była to 1 Armia carska gen. Paula von 
Rennenkampfa i 10 Armia carska pod dowództwem gen. 
Fadieja Siwersa. Tym razem wyparto je z Prus Wschod-
nich w lutym 1915 r., po zwycięskiej „bitwie zimowej nad 
Jeziorami Mazurskimi” (7–15 lutego) 10 Armii niemiec-
kiej pod dowództwem gen. Hermanna von Eichhorna i 8 
Armii niemieckiej.6 

Po tych walkach większość istniejących polowych 
punktów oporu wzmocniono fortyfikacjami stałymi 
(od wiosny 1915 r.), tworząc tym samym nową pozy-
cję obronną zwaną Giżycką Pozycją Polową (Lötzener 

6  Kempa 2005: 68–71.

Feldstellung)7 (ryc. 4). Tym razem powstało 38 Punktów 
Oporu (PO) na froncie wschodnim (odcinek południowy, 
północny i odcinek tyłowy) oraz 12 na froncie zachodnim. 
W skład Punktów Oporu wchodziły schrony piechoty dla 
80 żołnierzy, schrony pogotowia dla 40 żołnierzy, war-
townie dla 20 żołnierzy i schrony obserwacyjne artyle-
rii. Przeważnie w skład jednego punktu oporu wchodziły 
dwa schrony piechoty, jeden schron pogotowia i wartow-
nia. Tylko w części punktów oporu frontu wschodniego 
umieszczono dodatkowo schrony obserwacyjne artylerii, 
łącznie 255. 

Rozlokowanie schronów wynikało z ukształtowania te-
renu. Całość wbudowana była w istniejący pas przeszkód, 
stanowiska w formie rowów strzeleckich i system rowów 
łącznikowych. Gotowość bojową pozycji utrzymywano 
do 1917 r., kiedy to ustały walki na wschodzie. Potrzeby 
frontu zachodniego wymusiły demontaż sieci łączności 
kablowej i umocnień ziemnych. Po wojnie ziemno-drew-

7   Biskup 1996b: 8, 1997: 25–26; Biskup et al. 1997: 14; Kempa 2005: 
72–74; Rużewicz 2006: 54; Żywiczyński 2005: 29–30.
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niane budowle uległy z czasem likwidacji, zwłaszcza na 
rekultywowanych terenach rolnych. W okresie między-
wojennym przed Giżycką Pozycją Polową wzniesiono 
linię powtarzalnych bojowych schronów różnych typów 
nazwaną Giżyckim Rejonem Umocnionym (GRU). Wów-
czas omawiana pozycja polowa stała się uzupełnieniem 
GRU o schrony bierne. 

W czasie działań II wojny światowej Giżycka Pozycja 
Polowa nie odegrała istotnej roli. Wycofanie się Niem-
ców ze wschodniej części Prus Wschodnich pod naporem 
Armii Czerwonej, tym samym z pozycji wokół Wielkich 
Jezior Mazurskich, nastąpiło w styczniu 1945 r. na rozkaz 
gen. Friedricha Hossbacha, dowódcy 4 Armii niemieckiej. 
Interesujące nas fortyfikacje w większości oddano bez 
walki8. Rosjanie, świadomi obronnych możliwości tych 
umocnień, zniszczyli większość Punktów Oporu – w ca-
łości ocalało zaledwie sześć.

Obecnie rozległa pozycja jest nadal czytelna w krajo-
brazie Mazur (ryc. 5). Są to najczęściej wzgórza pokryte 

8  Dieckert i Grossmann 2011: 75, 88, 142.

wysoką roślinnością. Wnętrza tych zagajników kryją be-
tonowe bloki przeważnie zburzonych budowli. Wędrówki 
po takich miejscach nie należą do bezpiecznych. Pomi-
mo, że trudne do odnalezienia są Punty Oporu znajdują 
się w kompleksach leśnych, jednak tam właśnie można 
odczytać ukształtowanie umocnienia i jego powiązanie 
z systemem drożnym i innymi Punktami. Pełny system 
obronny stanowił system rowów strzeleckich, rowów 
łącznikowych i ziemianek, powiązany z Punktami Oporu 
oraz baterie artyleryjskie, znajdujące się  zwykle ok. 300 
m za Punktami. Ważnym elementem był system komuni-
kacyjny: drogi gruntowe, mosty i polowe linie kolejowe. 
Dopełnieniem pozycji są zachowane betonowe schrony 
central telefonicznych i betonowe skrzynki telefoniczne 
linii rozciągniętych za pozycją do kilku kilometrów, któ-
re można odnaleźć wśród drzew. Znacznie trudniej jest 
wypatrzeć pozostałości ziemne po rowach strzeleckich 
i łącznikowych, polowych liniach kolejowych, ziemian-
kach i bateriach artyleryjskich. 

Same Punkty Oporu, z nielicznymi wyjątkami, są zapo-
mniane i rzadko odwiedzane. Wycieczka do zachowanego 

Ryc. 2. Umocnienia wokół Jezior Ma-
zurskich zbudowane przed wybuchem 1 
wojny światowej wraz z liniami fortyfika-
cji polowych zbudowanymi na potrzeby 
obronnych w czasie jej trwania  
(oprac. A. Żywiczyński)
Fig. 2. Fortifications surrounding the 
Mazurian Lakes built before The Great 
War and field fortification lines built du-
ring World War 1 (elaborated by  
A. Żywiczyński)
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Ryc. 3. Stützpunkt (ze zbiorów Jarosława 
Chorzępy)
Fig. 3. Stützpunkt (from Jarosław Chorzę-
pa’s collection)

Ryc. 4. Giżycka Pozycja Polowa  
(oprac. A. Żywiczyński)
Fig. 4. Giżycko Field Position  
(elaborated by A. Żywiczyński)
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Ryc. 5. Widok ogólny przykładowego Punk-
tu Oporu (fot. A. Żywiczyński)
Fig. 5. A Resistance Point overview (photo 
by A. Żywiczyński)

Ryc. 6. Wnętrze jednej z komór  
(fot. A. Żywiczyński)
Fig. 6. Chamber interior (photo  
by A. Żywiczyński)

umocnienia, zwłaszcza nie rozbudowywanego w okresie 
międzywojennym i wojennym, pozwala na uświadomie-
nie sobie skali całego przedsięwzięcia, jego rozmachu 
i nakładów nakładów finansowych.

Jeden z zachowanych Punktów Oporu znajduje się on 
na terenie leśnym i dzięki wycinkom prowadzonym przez 
Lasy Państwowe jest dobrze eksponowany. Schrony są 
głęboko posadowione i doskonale ukryte, mało widocz-
ne nawet ze stosunkowo bliskiej odległości. W skład tego 
Punktu Oporu wchodzą cztery schrony, wszystkie w ujed-
noliconej konstrukcji betonowej, wylane na blasze falistej 
typu „H”. Pomieszczenia mają przekrój wycinka koła (ryc. 
6). Na splantowanym wierzchołku, od czoła Punktu Oporu 
wybudowano wartownię i schron pogotowia. Wartownia 
jest budowlą jednoprzestrzenną na planie prostokąta z la-
biryntem pojedynczego wejścia, ze strzelnicą (bez wkładki 
pancernej) na wprost wejścia do komory wartowni (ryc. 
7). Przed wartownią, w bok od niej, ulokowano schron 
pogotowia (ryc. 8). Jest to już budowla dwukomorowa 
z korytarzem o dwóch wejściach. Do obu obiektów pro-
wadzą zejścia z poziomu gruntu. Dwa schrony piechoty 
umieszczono na przeciwstoku, blisko siebie. Zachowały 
się drogi prowadzące do obu schronów od drogi leśnej 

oraz drogi łączące oba schrony. Ośmiokomorowe schro-
ny zbudowano w dwóch typach: z kuchnią lub izbą opa-
trunkową (ryc. 9). Wzdłuż komór poprowadzono korytarz 
z pięcioma wejściami i ośmioma strzelnicami bez wkładek 
pancernych. W obrębie omawianego Punktu Oporu nie 
zachowały się rowy strzeleckie, ani system rowów łączni-
kowych. Wprawdzie nie wzniesiono tutaj schronu obser-
watora artylerii, ale warto o nich wspomnieć. Były to jed-
nokomorowe schrony w dwóch odmianach: z peryskopem 
w stropie lub z wbetonowaną w występ ściany czołowej 
kopuła pancerną, zbudowaną tylko w jednym schronie. 

Całą leśną pozycję uzupełniało 60 schronów łączności 
dwóch typów: „central” i „skrzynek” łączności. Centrale 
to dwukomorowe schrony z wejściem i korytarzem na 
osi lub jednokomorowe z labiryntem wejścia (ryc. 10). 
Skrzynki łączności to betonowe formy nazywane przez 
leśników „kapliczkami”.

Niestety nie udało się ustalić projektowanej infra-
struktury artyleryjskiej obwodu. Jednak w pobliżu opisy-
wanego Punktu Oporu widoczne są inne ciekawe obiekty. 
Pierwszą jest kamienny most wybudowany przez sape-
rów. Następne budowle to dwukomorowy schron cen-
trali, a obok czytelne, prostokątne wkopy w skarpę oraz 
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Ryc. 8. Schron Pogotowia  
(fot. A. Żywiczyński)
Fig. 8. Medical shelter (photo  
by A. Żywiczyński)

Ryc. 9. Schron piechoty  
(fot. Adam Żywiczyński)
Fig. 9. Infantry shelter  
(photo by A. Żywiczyński)

Ryc. 7. Wartownia (fot. A. Żywiczyński)
Fig. 7. Guardhouse (photo  
by A. Żywiczyński)
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Ryc. 10. Jednokomorowy schron łączności 
(fot. A. Żywiczyński)
Fig. 10. Single chamber communication 
shelter (photo by A. Żywiczyński)

Ryc. 11. Nasyp ziemny kolei polowej (fot. 
A. Żywiczyński)
Fig. 11. Field rail earthen embankment 
(photo by A. Żywiczyński)

ziemny nasyp (ryc. 11), sugerujący miejsce rozładunkowe 
polowej kolejki wąskotorowej. 

Omówiony Punkt Oporu wraz z budowlami otoczenia 
jest oczywiście skromnym, ale wymownym wycinkiem, 
przybliżającym pierwotny schemat całej pozycji.

Optymistyczne jest, że pomimo niszczącego upływu 
czasu, penetracja obszarów leśnych przynosi obiecujące 
rezultaty. Zwłaszcza duże możliwości daje użycie do ba-

dań danych z lotniczego skanowania laserowego, co po-
zwala na opracowanie graficzne wszystkich zachowanych 
elementów i wyrysowanie ich na mapie. Można założyć, 
że w nieodległym czasie będziemy dokładniej znali tę 
obronną pozycję wpisaną w mazurski krajobraz, a tym 
samym uświadomimy sobie skalę przekształceń dokony-
wanych dla potrzeb obronnych w działaniach 1 wojny 
światowej na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich.
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Adam Żywiczyński

Permanent changes to the Mazuria landscape  
based on the example of the Giżycko Field Position

Summary

Early World War I hostilities in the Eastern Prussia tested 
the military value of fortifications built before the Great War 
around Great Mazurian Lakes. After the first, so-called “Sum-
mer Mazurian Lakes Battle” (8–15.09.2014) an additional 
defensive position was built: from the East, on the line of 
lakes Śniardwy – Tyrkło – Buwełno – Wojnowo – Kruklin – 
Gołdipiwo – Pozezdrze – Stręgiel and from the west on the line 
of lakes Dejguny – Bobskie – Iławskie – Guber – Ryńskie. Posi-
tion that came to existence at that point consisted of 58 to 70 
Resistance Points situated in every isthmus between the lakes. 
They were erected using stone, wood and earth.

After so-called “Winter Mazurian Lakes Battle” (7–
15.02.1915) the position was rebuilt, creating 38 Resistance 
Points on the eastern front and 12 on the western front, re-
inforced with permanent fortifications. The Resistance Points 
consisted of infantry shelters for 80 soldiers, medical shelters 
for 40 soldiers, guard-houses for 20 soldiers and artillery watch 

shelters. Altogether there were 255 shelters. All that comple-
mented with artillery batteries, communication shelters and 
field narrow-track rail lines. The military value of the position 
was maintained until 1917. In the interwar period, a line of 
repetitive military shelters of various types was erected before 
the Giżycko Field Position. It received the name of the Giżycko 
Reinforced Area (GRA). During the World War II a considerable 
part of it was destroyed and its buildings are now picturesque, 
but dangerous ruins in the Mazurian landscape. However, 
wherever the positions remain, one can substantially and safely 
get acquainted with the defensive forms of the time, their ter-
rain positioning, roads, rail and radio communication construc-
tions. Apart from the undeniable cognitive values, the position 
visible in the Mazurian scenery is a little-known showplace and 
a substantial part of The Great War’s history.

Translated by Błażej Żywiczyński
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Zanikanie fortyfikacji polowych

Jacek Wysocki
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Fortyfikacje polowe, to wykonywane w krótkim czasie, 
przy pomocy ograniczonych środków technicznych urzą-
dzenia ochronne mające zapewnić osłonę i ochronę 
obrońcom danego terenu, a niekiedy także napastnikom. 
Wykonywane w warstwach powierzchniowych ziemi, są 
realizowane w formie pojedynczych zagłębień, lub ich ze-
społów (różnej wielkości), czasem zabezpieczonych także 
od góry, oraz systemu rowów (transzei) różnej głęboko-
ści i szerokości, w zależności od przeznaczenia. Te wkopy 
były zabezpieczane często szalunkami lub konstrukcjami 
drewnianymi, a w XX w. były także podejmowane próby 
użycia elementów metalowych i betonowych.

Należy zauważyć, że fortyfikacje polowe były budowa-
ne w miejscach ważnych strategicznie (czy tylko taktycz-
nie), ale zwykle na potrzeby jednej konkretnej kampanii. 
Po jej zakończeniu najczęściej traciły one znaczenie i sta-
wały się zbędne, a nawet niepożądane. Trzeba dodać, że 
zakładany cel taktyczny, czy operacyjny, w momencie bu-
dowy fortyfikacji był celem nadrzędnym przekreślającym 
dotychczasowe funkcje danego terenu, ale po zakończeniu 
kampanii właśnie te wcześniejsze funkcje stawały się na 
powrót nadrzędne i często w krótkim czasie kładły kres ist-
nieniu fortyfikacji polowych. Stawało się tak, gdy teren był 
intensywnie użytkowany w silnie wyspecjalizowany spo-
sób, warunkujący kształt jego powierzchni, a dodatkowym 
atutem mogło być uzasadnione ekonomicznie i społecznie 
przywrócenie tego sposobu użytkowania. Zatem jeśli te-
ren był przed działaniami wojennymi użytkowany rolniczo, 
natychmiast po ich zakończeniu starano się powrócić do 
tej funkcji ze względu na priorytet produkcji żywności, 
niezbędnej dla wszystkich i w każdych warunkach (ryc. 1).

Zatem, tereny rolne, które miały użytkownika, były 
„natychmiast sprzątane”, czyli starano się przywrócić 
areałom rolnym ich wcześniejszy wygląd, co przekreślało 
sens istnienia wszelkich rowów, zagłębień, innych kon-
strukcji, a także obiektów, w obrębie pola ornego. 

W tym przypadku „zanikanie”, a w zasadzie „znikanie” 
wiąże się z szybką i zdecydowaną interwencją człowieka 
i często w związku z tym czas istnienia tych obiektów był 
bardzo krótki, a ich ślady pozostają jedynie w postaci cha-
rakterystycznych przedmiotów ruchomych. 

Dlatego też, w trakcie prac badawczych bardzo trud-
no na polach ornych odnaleźć ślady tych fortyfikacji. Nie 

sprawdza się tu nawet skanowanie laserowe, a jedynie 
niekiedy różnice w zabarwieniu gruntu lub roślinności 
na powierzchni terenu widoczne są podczas  obserwacji 
lotniczych dokumentowane fotografiami.

Nieco inna sytuacja ma miejsce w przypadku obsza-
rów, które przed ufortyfikowaniem były nieużytkami, lub 
terenami leśnymi (ryc. 2).

Nieużytek, zwykle pozostawał nieużytkiem, a zmiany, 
które zaszły w jego obrębie na skutek ufortyfikowania, 
nie miały wpływu na charakter „nieużytkowania”, a nawet 
czasem jeszcze je pogłębiały. Dlatego też najczęściej forty-
fikacje polowe na nieużytkach zachowują się i podlegają 
powolnemu procesowi „starzenia się”, czyli destrukcji na 
skutek działania sił natury: wahania temperatury, opady, 
sukcesja naturalna roślinności, działalność zwierząt ko-
piących i ryjących, czasem także w wyniku większych lub 
mniejszych ingerencji człowieka takich jak: pozyskiwanie 
drewnianych, metalowych lub betonowych elementów 
fortyfikacji, wyrzucanie śmieci, gruzu, odpadów rolniczych.

Fortyfikacje polowe podlegają także niekiedy innym 
procesom niszczenia, związanym z naturalnym użytkowa-
niem przez człowieka nieużytków jak na przykład wybie-
ranie piasku lub żwiru do celów gospodarczych. Dlatego 
też proces zaniku przebiega tu nieco wolniej i w sposób 
bardziej „naturalny”, ale jednocześnie mogą występo-
wać różne dziwne zniekształcenia pierwotnych struktur. 
Struktury te, często są gorzej widoczne z powietrza, ze 
względu na zarośnięcie zielenią niską i wysoką, są jednak 
dość dobrze czytelne na obrazach als, jak również łatwe 
do zidentyfikowania w trakcie prospekcji terenowych. 
Prawdopodobnie może także przynieść ciekawe efekty 
badawcze, analizowanie znajdujących się w ich obrębie 
artefaktów, związanych chronologicznie i funkcjonalnie 
z reliktami ziemnymi. Jednak najczęściej, na skutek dzia-
łalności „detektorystów” zajmujących się poszukiwaniem 
skarbów, dla badaczy zajmujących się historią fortyfikacji 
i wojskowości,  prawie nic już nie zostało do odkrycia. 
Należy także podkreślić, że obszary nieużytków najczę-
ściej są stosunkowo niewielkie i zwykle na ich terenie 
znajduje się tylko fragment większej całości fortyfikacji 
polowej w postaci gniazda, czy punktu oporu, wprzę-
gniętego pierwotnie w liniowy i głębiej rozbudowany 
pas umocnień.
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Ryc. 1. Zniszczony betonowy schron z I woj-
ny światowej, zachowany na dawnej linii for-
tyfikacji polowej – okolice Nataci Wielkiej, gm. 
Nidzica (fot. J. Wysocki)
Fig. 1. Eroded concrete bunker from World 
War I, retained in the former line of the field 
fortifications – vicinity of Natać Wielka, com-
munity of Nidzica (photo by J. Wysocki)

Ryc. 2. Ślad transzei na nieużytku  
(fot. J. Wysocki)
Fig. 2. A trace of a military trench in waste-
land (photo by J. Wysocki)

Te nieużytki z reliktami fortyfikacji ziemnych, często 
znajdujące się w miejscach interesujących krajobrazowo 
jako punkty widokowe, co jest strategicznie zrozumiałe, 
były zostawione w spokoju stały przez kilkadziesiąt lat XX 
w. Jednakże zmiany ustrojowe i własnościowe jakie zaszły 
w końcu XX i na początku XXI w., spowodowały pojawie-
nie się dla tych terenów nowych zagrożeń, związanych 
przede wszystkim z procesami modernizacyjnymi i urba-
nizacyjnymi realizowanymi w terenie otwartym. Te ekspo-
nowane obszary, czy też miejsca, zwykle nie są chronione 
żadnymi aktami prawnymi. Nie jest nimi zwykle zaintere-
sowany konserwator zabytków WUOZ ze względu na zbyt 
małe wartości historyczne (ustawa o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami1), nie przejawia zwykle zaintereso-
wania także konserwator przyrody (RDOŚ), ze względu na 
brak (lub brak rozpoznania) wymagających ochrony zbio-
rowisk lub obiektów przyrodniczych (ustawa o ochronie 
przyrody2, ustawa o ochronie środowiska3), także nie są 
w sferze zainteresowania ochroną ze strony gminy (usta-

1   Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397)

2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)

3   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)
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wa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4, 
ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmoc-
nieniem narzędzi ochrony krajobrazu5), traktowane raczej 
jako potencjalne tereny inwestycyjne niż jako obszary do 
ochrony i działań rewitalizacyjnych (ryc. 3).

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja obiektów fortyfikacji 
polowej (ziemnej) znajdujących się na terenach leśnych. 
Lasy zajmują zwykle duże obszary, w związku z czym w ich 
obrębie mogą się znaleźć zarówno długie odcinki, jak 
i głębokie rozwinięcia dawnych linii fortyfikacji polowych. 

Lasy ze względu na wyjątkowy status tych terenów 
(najczęściej były własnością królewską, a potem pań-
stwową – rządową), posiadają bardzo stabilne granice 
między terenami leśnymi i nieleśnymi (rolniczymi). Jest to 
tak zwana „granica polno-leśna”, ustalana w momencie 
lokacji osadnictwa na poszczególnych terenach leśnych, 
a następnie wytyczana i skrupulatnie pilnowana zarówno 
przez osadników jak i służbę leśną.

Lasy ze względu na specyfikę tej gałęzi gospodarki, nie 
podlegają zbyt wielkim i gwałtownym przekształceniom 
terenu6. Nawet jeśli w lasach zbudowano jakieś fortyfi-
kacje, wykonano prace ziemne, to po zakończeniu dzia-
łań wojennych stały się one w lesie zbędne, ale także nie 
było konieczności natychmiastowego ich usuwania, gdyż 
wiązało by się to z kolejnymi dodatkowymi ingerencjami 
w strukturę lasu. 

Pozostały te z ostatniej wojny i te sprzed stu lat i te 
z wojen XVIII i XIX w., i te starsze pamietające czasy śre-
dniowiecza – nawet wczesnego, a także starożytne sięga-
jące tysiąca lat przed naszą erą (ryc. 4).

Takie nagromadzenie na terenach leśnych reliktów 
osadnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem fortyfika-

4   Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443)

5   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r., o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 
z dnia 10 czerwca 2015 r. poz. 774)

6  Jutrzenka-Trzebiatowski 1999: 84 i n.

cji, związane jest ze sposobami gospodarowania w la-
sach. Po stosunkowo nie długim okresie preferowania 
monokultur leśnych, związanych z wyrębami zupełnymi 
i następnie koniecznością przygotowania nowych upraw 
przy pomocy ciężkiego sprzętu, który niszczył wszystko, 
co znalazło się pod lemieszem pługa, powrócono do go-
spodarki bardziej zbliżonej do naturalnej, polegającej na 
wykonywaniu wyrębów selektywnych i jednoczesnym 
ciągłym dosadzaniu młodego drzewostanu. Powoduje 
to konieczność dosadzania ręcznego bez stosowania głę-
bokiej orki. Sprzyja to zachowaniu istniejących leśnych 
zbiorowisk florystycznych i faunistycznych i jednocześnie 
zachowaniu istniejących w obrębie obszaru leśnego róż-
norodnych struktur ziemnych, które nie zostają zniszczo-
ne i zniwelowane. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że 
te większe prace (wyręby, zrywki, orki pod nowe uprawy) 
odbywają się w lesie raz na kilkanaście, lub kilkadziesiąt 
lat, podczas gdy na terenach rolniczych prace związane 
z uprawą ziemi są wykonywane co najmniej dwa razy 
w ciągu jednego roku. 

Dodatkowym walorem sprzyjającym przetrwaniu 
struktur ziemnych na terenach leśnych jest sama przyro-
da. Istniejące w lesie wszystkie piętra, od mchów i poro-
stów poprzez runo, krzewinki, krzewy, aż po drzewa róż-
nych gatunków i w różnym wieku, powodują stabilizację 
i ochronę powierzchni struktur ziemnych, które dzięki 
temu w o wiele mniejszym stopniu podlegają erozji na 
skutek działania czynników naturalnych (grawitacja), at-
mosferycznych (temperatura, opady, wiatr), działalności 
organizmów żywych (wykroty, jamy, nory). Na terenach 
leśnych również ludzie spoza sfery gospodarki leśnej, 
muszą ograniczyć wszelkie formy działalności, poza tymi 
najbardziej pierwotnymi (zbieractwo, łowiectwo, re-
kreacja).  Sprzyja to  zachowaniu i przetrwaniu reliktów 
wcześniejszej działalności człowieka w postaci pozostało-
ści fortyfikacji ziemnych, nie tylko polowych w rozumie-
niu podanym wyżej, ale także starszych niż nowożytne, 
charakteryzujących się podobnymi cechami w zakresie 

Ryc. 3. Zachowany w lesie betonowy schron 
z dawnej linii fortyfikacji polowej – Siódmak, 
gm. Szczytno (fot. J. Wysocki)
Fig. 3. Siódmak, community of Szczytno – 
the concrete shelter being a part of the old 
field fortification line, which was preserved in 
the woods (photo by J. Wysocki)
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konstrukcji i struktury materiałowej. Warto także zwrócić 
uwagę na fakt, że na terenach leśnych w związku z ich 
charakterem biocenotycznym ma miejsce zjawisko cią-
głego  przyrastania humusu zwykle przeważającego nad 
procesami destrukcji i niwelacji form przestrzennych 
zarówno wypukłych jak i wklęsłych, na skutek erozji po-
wierzchniowej i kumulacji7 (ryc. 5).

Splot wszystkich wskazanych wyżej czynników, powo-
duje, że na terenach leśnych mamy do czynienia z ogrom-
ną liczbą obiektów kulturowych o własnych formach kra-
jobrazowych pochodzących z różnych okresów dziejów. 
Pominiemy tu formy terenowe związane z obrządkiem 
pogrzebowym, pozostając jedynie przy fortyfikacjach.

Właściwie wszystkie rodzaje fortyfikacji podlegają po-
dobnym procesom fizycznym, w związku z tym ich stan 
zachowania powinien być porównywalny8. 

Jednakże należy brać także pod uwagę różnice wyni-
kające ze zróżnicowania materiałowego, czyli właściwości 
skały, która posłużyła do budowy takiej struktury. Zakła-

7  Kasprzycka et al. 1999: 155–173.
8  Okęcki 1981.

damy oczywiście, że w każdym przypadku fortyfikacji 
polowej (ziemnej) użyto materiału znajdującego się na 
miejscu. Budując wał ziemny wybrano nań ziemię znaj-
dującą się wcześniej przed podstawami wału, w wyniku 
czego oprócz walu powstają zagłębienia przywałowe 
(fosy), które następnie ulegają mniej więcej w tym sa-
mym stopniu procesowi destrukcji co wał, jednakże fosy 
są zamulane (kumulacja materiału), a wał jest rozmywa-
ny (erozja powierzchniowa). Nie jest w tym przypadku 
ważne, czy jest to zagłębienie transzei z II wojny świato-
wej, czy rów przeciw konnicy z linii obrony Hindenburga 
z I wojny światowej, czy fosa późnośredniowiecznego 
gródka stożkowatego, czy zagłębienia przywałowe wcze-
snośredniowiecznego wału podłużnego, czy też system 
wałów i fos z grodziska cyplowego z wczesnej epoki żela-
za, a nawet epoki brązu.

Przy takich samych warunkach środowiskowych stan 
zachowania będzie różnicowany przez przede wszystkim 
materiał i czas.

Jeśli chodzi o materiał to o wiele szybciej nastąpi 
proces destrukcji w przypadku gdy całe działanie będzie 
miało miejsce na terenie o podłożu piaszczystym.  Może 

Ryc. 4. Zachowany fragment rowu prze-
ciwkawaleryjskiego z fortyfikacji liniowej (linia 
Hindenburga) na nieużytku w okolicach Olsz-
tynka (fot. J. Wysocki)
Fig. 4. The preserved portion of the military 
trench against cavalry, being a part of the so-
-called Hindenburg fortification line on waste-
land in the vicinity of Olsztynek (photo  
by J. Wysocki)

Ryc. 5. Transzeja z I wojny światowej wko-
pana w wał podłużny wczesnośredniowiecz-
ny – Wały, gm. Nidzica (fot. J. Wysocki)
Fig. 5. Wały, community of Nidzica; a mi-
litary trench from World War I dug into the 
longitudinal Early Medieval earthwork (photo 
by J. Wysocki)
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nawet mieć znaczenie, czy jest to piasek pochodzący 
z sandru, czy też z kemu, chociaż te aspekty jak się wyda-
je nie podlegały dotychczas procesom badawczym.

O wiele wolniej natomiast przebiegał będzie proces 
destrukcji wału zbudowanego ze skały ilastej lub glinia-
stej i to zarówno w strefie niwelacji jak i akumulacji.

Pewien wpływ szczególnie na prędkość przebiegu po-
czątkowych faz destrukcji może mieć fakt użycia do bu-
dowy umocnienia dodatkowych materiałów w postaci 
drewna lub kamieni. Konstrukcje mają oczywiście wpływ 
spowalniający proces niwelacji, ale w przypadku drewna, 
jeśli nie jest spalone, to niekiedy mogą także przyspieszać 
niwelacje na skutek butwienia (ryc. 6).

Jednakże zasadniczym czynnikiem destrukcji jest czas. 
Zwykle stan zachowania obiektu, wskazuje dość jedno-
znacznie jego chronologię. Im fortyfikacja starsza, tym jej 
forma nabiera łagodniejszych kształtów i staje się coraz 
delikatniejsza.

Na podstawie obserwacji stanu zachowania obiektów 
fortyfikacyjnych z różnych okresów, znajdujących się na 
terenach leśnych, można skonstatować, że w takim śro-
dowisku mogą przetrwać jako czytelne w terenie ślady 
fortyfikacji ziemnych mające nawet około trzech tysięcy 
lat. Są to jednak ślady tak delikatne, że detekcja następu-
je raczej w wyniku analizy zobrazowań LSL, które są wska-
zówką dla prospekcji terenowej weryfikującej obiekty. 
Jednak pełna weryfikacja następuje zwykle w trakcie ba-
dań wykopaliskowych, w trakcie których następuje szcze-
gółowe rozpoznanie charakteru fortyfikacji. Najczęściej 
w przypadku tych najstarszych, na terenach Pojezierza 
Iławskiego, okazywało się, że są one pozostałością sys-
temu rowów (fos) wykopywanych jako odcinające teren 
cyplowatego majdanu grodu od pozostałej wysoczyzny.9

  9   Obserwacje poczynione w trakcie realizacji projektu Katalog gro-
dzisk Warmii i Mazur, finansowanego przez Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki, w latach 2012–2016 pod kierunkiem prof. 

Część obiektów archeologicznych fortyfikacji ziemnej 
znajdujących się na terenach otwartych, a także niektóre 
na terenie lasów, została zaewidencjonowana przez ar-
cheologów już na przestrzeni ubiegłych dwóch stuleci. 
Prace weryfikacyjne realizowane w ciągu ostatnich pięć-
dziesięciu lat doprowadziły do znacznej redukcji liczby 
tych obiektów w ewidencji. Prawdopodobnie w części 
jest to spowodowane unicestwieniem niektórych na 
skutek niszczącej działalności człowieka10 i sił przyrody. 
Niektóre obiekty zostały jednak z pewnością źle rozpo-
znane jako archeologiczne, gdy tymczasem w trakcie ba-
dań okazały się strukturami naturalnymi. 

Jednocześnie upowszechnienie starszych (aerofoto-
grafia)  i wprowadzenie nowych (LSL)11 metod detekcji, 
doprowadza aktualnie do powiększania zasobu obiek-
tów z fortyfikacjami ziemnymi na terenie całego kraju, 
w szczególności właśnie na obszarach leśnych, gdzie 
rozpoznawane są i weryfikowane obiekty dotychczas nie 
znane, a pochodzące z różnych okresów chronologicz-
nych. Skaning laserowy nie daje możliwości datowania 
poszczególnych struktur zabytkowych. Konieczna jest 
do tego prospekcja terenowa, weryfikująca ich istnienie 
w terenie, powiązana z próbami odszukania metodami 
powierzchniowymi artefaktów datujących te struktury. 
Niekiedy przynosi to pożądane skutki, jednakże w więk-
szości przypadków do datowania tych obiektów, koniecz-
ne są sondażowe badania wykopaliskowe. Powinno stać 
się to standardowym elementem archeologicznych ba-
dań weryfikacyjnych obiektów fortyfikacyjnych,  poprze-
dzającym bezpośrednio ich wpis do rejestru zabytków 
odpowiedniego województwa. Wpis taki powinien z ko-
lei być początkiem procesu zarządzania dziedzictwem12, 

Zbigniewa Kobylińskiego przez Instytut Archeologii UKSW; Koby-
liński 2013: 225–234.

10  Szymański 1976: 106.
11  Orlicka–Jasnoch 2012: 53–79.
12  Wysocki 1999b: 145–153.

Ryc. 6. Fragment dobrze zachowanej linii 
okopów w lesie (fot. J. Wysocki)
Fig. 6. Detail of a well-preserved line of 
military trenches in the forest (photo  
by J. Wysocki)
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włączającego do opieki i zarządzania różne podmioty 
życia społecznego, od właścicieli (zarządców) obiektów 
i terenów, poprzez samorządy lokalne, organizacje poza-
rządowe i poszczególnych obywateli.

Nieco inne warunki i możliwości detekcji zabytkowych 
obiektów fortyfikacyjnych oferuje aerofotograficzna 
metoda detekcji13. W tym przypadku zwykle mamy do 
czynienia z obrazem powierzchniowego śladu po nie ist-
niejących już (zniwelowanych) fortyfikacjach, manifestu-
jącego się na powierzchni gruntu w postaci wyróżników 
roślinnych lub, rzadziej, gruntu o innej barwie. W takim 
przypadku także niezbędna jest weryfikacja terenowa, 
oraz penetracja powierzchniowa w celu odkrycia na 
powierzchni artefaktów datujących obiekt14. Jest to jed-
nak, zadanie o tyle trudniejsze, że zwykle na powierzch-

13  Kobyliński et al. 2012: 11–41.
14  Górny, Przybyszewska i Wysocki 2005: 237–240.

ni pola nie ma śladów tych fortyfikacji, zatem trudno 
także o odkrycia na powierzchni zabytków ruchomych. 
W takim przypadku, sondażowe archeologiczne badania 
weryfikacyjne są jeszcze bardziej niezbędne, niż w przy-
padku detekcji LSL. Mają one służyć nie tylko pozyskaniu 
materiału datującego, ale także ostatecznej weryfikacji 
terenowej rzeczywistego istnienia reliktów fortyfikacji 
ziemnych w postaci warstw kulturowych znajdujących się 
pod współczesną powierzchnią gruntu. Daje to rzeczy-
wiste podstawy do podejmowania przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków działań administracyjnych w celu 
objęcia ochroną bierną (wpisem do rejestru zabytków) 
takiego obiektu, oraz programowania działań w zakresie 
zarządzania dziedzictwem15, włączających do procesu 
ochronnego różne podmioty życia społecznego.

15  Wysocki 1999a: 10–24.
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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. O zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu  
(Dz. U. z dnia 10 czerwca 2015 r.poz. 774)
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Vanishing field fortifications

Summary

Field fortifications are protective constructions designed to 
provide cover and protection for defenders of a specific area, 
constructed in a short time with limited technical means. These 
fortifications were built in strategically important locations, but 
usually only for the needs of only one particular campaign. Af-
ter their completion, they usually lose their meaning and be-
come unnecessary and even undesirable.

Agricultural areas, which were in use, were immediately 
cleared, in order to restore their earlier appearance, which usu-
ally lead to the destruction of any ditches and other structures, 
and objects within arable land. In this case, the “vanishing”, or 
actually “disappearance” is associated with a quick and deter-
mined human intervention and often, therefore, the lifetime of 
these features was very short, and their traces remain only in 
the form of a dispersion of relevant artifacts.

Unfertile areas and, wastelands, were simply returned to 
their “primary function” and the changes that have taken place 
due to the construction of the fortification, had no impact on 
the nature of the “non-use”. Therefore, the most frequently 
the field fortifications have survived in wastelands and remain 
subject to the slow process of “aging” or destruction due to 
forces of nature, and sometimes also due to the human inter-
ference. Also sometimes they were subject to other processes 
of destruction associated with natural use of human wasteland. 
Hence, they are often less visible from the air, due to forest 
or bush canopy, but they are fairly easy to read in the ALS im-
ages, as well as easy to identify during the field reconnaissance. 
Wastelands with relics of fortifications, that are often located 
in interesting landscapes usually are not protected by any laws 
and are thus exposed to modern investment activities.

The situation is different in case of earthen field fortifications 
located in forested areas. Forests cover large areas and usually 
within them even long military ditches survive. Forests are usu-
ally not subject to great and rapid transformations of the terrain. 
In cases where fortifications were constructed or other earth-
works were made, after the end of war they became useless, but 
there was no immediate need to remove them, because it would 
require additional interference in the structure of the forest.

Dissemination of the older (aerial photography) and the 
introduction of new (ASL) detection methods, currently 
enlarges the resource of features of earthen fortifications 
throughout the country, especially just in forest areas, where 
features not yet known from different chronological periods 
have been recognized and verified,. Laser scanning does not 
allow for dating of historic structures. It is necessary there-
fore to combine it with the field prospection, in verifying 
their existence in the area, linked with attempts by means of 
systematic surface collection to find artifacts that date these 
structures. Most often the dating of these features requires 
test excavations, which should become a standard element of 
the archaeological verification tests of fortification features, 
immediately preceding the entry of the site into the register 
of protected monuments. Such an entry should in turn be 
the beginning of the process of heritage management. Other 
opportunities to detect the historic fortification is offered by 
aerial reconnaissance. In this case, we usually have to deal 
with the image of the surface trace of the no longer exist-
ing fortifications, manifested on the surface of the soil in the 
form of crop-marks, or, less frequently, the soil of a different 
colour. In this case also it is necessary to verify the feature 
in the field, and to collect the surface artefacts to discover 
finds dating the feature. In this case, the test excavations are 
even more necessary than in the case of detection by means 
of analysis of the ALS data, because they serve not only the 
acquisition of the dating material, but also the conclusive 
field verification of the actual existence of relics of the for-
tifications in the form of cultural layers beneath the modern 
ground surface, which provides firm arguments for action 
undertaken by the provincial conservation service to protect 
the site, and for the programming of heritage management 
activities, including the various stakeholders in the heritage 
management processes.

Translated by Zbigniew Kobyliński  
and Louis Daniel Nebelsick
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Pierwotne cele badawcze projektu „Reduta Ordona”, re-
alizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w latach 2010–2015 sprowadzały się do odnalezienia 
i zbadanie reliktów szańca nr 54 z okresu Powstania Li-
stopadowego, znanego jako Reduta Ordona1. Lokaliza-
cja tego obiektu budziła od lat wątpliwości historyków. 
Poddawano przede wszystkim w wątpliwość prawidłowe 
usytuowanie pomnika z roku 19372 (ryc. 1). Rozrastający 
się projekt miał na celu nie tylko określenie rzeczywistej 
lokalizacji słynnej Reduta Ordona, archeologiczne zbada-
nie obiektu, interdyscyplinarne opracowanie wyników 
badań i ich publikację3 ale także działania konserwator-
skie i edukacyjne.

We wrześniu 1831 r., na rozsławionej wierszem Ada-
ma Mickiewicza reducie nr 54 miała miejsce dramatyczna 
obrona polskiej załogi przed nacierającymi, przeważają-
cymi liczebnie wojskami carskimi. Poległo tam wówczas 
ponad 600 polskich i rosyjskich żołnierzy. Miejsce to stało 
się symbolem porażki Powstania Listopadowego, bo de 
facto upadek Reduty Ordona oraz – w dniu następnym – 
poddanie Warszawy, były początkiem końca powstania4. 

Wydaje się, że na szańcu 54 i na samym Ordonie cią-
żyło brzemię tamtych wydarzeń oraz pomyłek zawartych 
w utworze Mickiewicza5. Do niedawna lokalizowano 
redutę w okolicy dzisiejszej ulicy Mszczonowskiej, czyli 

1    W roku 2010 r. Burmistrz Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy zwró-
cił się do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 
z propozycją przeprowadzenia sondażowych badań archeologicz-
nych, mających na celu potwierdzenie lokalizacji reduty nr 54 
w miejscu wskazywanym przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfi-
kacji; Komorowski 2014: 9–14; Brzeziński 2014: 7–8.

2   Zdrojewski 2006: 97–109; Fuglewicz 2006: 112; Borkowski 2014: 
15–24.

3   Opracowanie wyników badań otrzymało wsparcie w ramach 
projektu Opracowanie wyników badań archeologicznych „Dzieła 
nr 54”, tzw. Reduty Ordona i wydanie dwóch tomów publikacji 
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach Priorytetu Dziedzictwo Kulturowe – 
Ochrona zabytków archeologicznych (Umowa nr 989/14/FPK/NID) 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (Umo-
wa nr 3/KP/KP-DU-II./D/14).

4   Ostatni akt powstania po upadku Warszawy analizuje N. Kasparek 
(2009: 50).

5  Borkowski 2015a: 19–36.

administracyjnie na Woli (ryc. 2)6. Ordon – uśmiercony 
bohatersko przez Mickiewicza – tak naprawdę przeżył. 
Nie dowodził obroną szańca, a jedynie komenderował 
jego artylerią; dowódcą reduty był major Ignacy Do-
brzelewski7. Ordon nie wysadził osobiście składu amu-
nicji, wydał tylko rozkaz jej wysadzenia, zgodny zresztą 
z ówczesnymi instrukcjami wojskowymi lub też wybuch 
nastąpił zgoła przypadkowo8. Ciężko poparzony, trafił do 
niewoli carskiej9, z której dość szybko został zwolniony 
i wyemigrował z kraju.

Reduta nr 54, znana później jako Reduta Ordona, 
w systemie obrony Warszawy podczas Powstania Li-
stopadowego była najdalej na południowy-zachód 
umiejscowionym punktem obrony. Obecnie miejsce to 
znajduje się w centrum Warszawy, na terenie dzielnicy 
Ochota, w pobliżu ronda Zesłańców Syberyjskich i Dwor-
ca Zachodniego PKP i PKS, pomiędzy ulicami Na Bateryjce 
a Alejami Jerozolimskimi. Sąsiaduje z centrami handlo-
wymi. Część terenu reduty zajęta jest przez pas drogowy 
Alei Jerozolimskich.

Od kilku lat trwała internetowa dyskusja na temat lo-
kalizacji sławnej Reduty Ordona. Część historyków i mi-
łośników historii uważała, że usytuowany przy ul. Msz-
czonowskiej pomnik reduty znajduje się w niewłaściwym 
miejscu.10 Właśnie te wątpliwości doprowadziły do rozpo-

  6   Jej położenie było i jest znane z planu umocnień Warszawy 
w 1831 roku przygotowanego przez płk. Marcina Klemensow-
skiego, wówczas głównego kwatermistrza wojsk Królestwa Pol-
skiego. W momencie podejmowania decyzji o lokalizacji pomnika 
planów tych nie wykorzystano.

  7  Borkowska i Borkowski 2015: 407.
  8  Strzeżek 2015b: 318–319.
  9  Borkowski 2015a: 25.
10   Bezpośrednio po zdobyciu Warszawy przez wojska rosyjskie 

w 1831 r. władze okupacyjne przeprowadziły likwidację większo-
ści umocnień drewniano-ziemnych, planując wybudowanie for-
tyfikacji murowanych. Przez wiele lat w literaturze i świadomości 
pokutowała błędna lokalizacja reduty nr 54. Umiejscowiono ją 
za torami dawnej kolei warszawsko-wiedeńskiej. Odsłonięcia 
symbolicznego głazu dokonano 28 listopada 1937 r. Wcześniej, 
w 1847 r., na polecenie cara Mikołaja I, w pobliżu wzniesiono 
obelisk upamiętniający zwycięstwo wojsk rosyjskich nad „zbun-
towanymi Polakami” (Nadolski 2013: 243).
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Ryc. 1. Fotografia kamienia pamiąt-
kowego ustawionego w roku 1937 na 
cześć obrońców Reduty Ordona. Naro-
dowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-U-7282
Fig. 1. Photo of the memorial stone 
set in 1937 in honour of the defenders 
of Ordon’s Redoubt. National Digital 
Archives ref. 1-U-7282

częcia przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w War-
szawie badań przy ul. Na Bateryjce, czyli na Ochocie11.

Analiza danych kartograficznych ze źródeł polskich 
i rosyjskich wzmocniła wątpliwości co do lokalizacji szań-
ca nr 54, ale dała także podstawę do wytypowania  miej-
sca poszukiwań. Prawdopodobny rejon znajdował przy 
jednej z głównych ulic Warszawy – Al. Jerozolimskich12. 

11  Komorowski 2014: 9–10.
12   Plany i mapy Warszawy i okolic z 2. poł. XIX w. wskazują lokali-

zację reduty stosunkowo dokładnie. Pozostałości reduty zacho-
wały się dzięki obowiązującym w latach 1883–1911 przepisom, 
zakazującym zabudowy na tyłach pasa fortyfikacji zewnętrznych 
aż do wału Lubomirskiego. Teren byłego szańca nr 54 znajdował 
się na bezpośrednim zapleczu Fortu Szczęśliwice, przez co wy-
łączony był z zabudowy i użytkowany jedynie rolniczo. Pierwsi 

Poszukiwania w terenie rozpoczęto od badań geomorfo-
logicznych oraz badań geofizycznych lokalnej wyniosłości 
terenu, na której spodziewano się odnaleźć pozostałości 
szańca (ryc. 3). Ze względu na silne zaburzenia pierwot-
nego układu warstw oraz zanieczyszczenie terenu, nie-
zbędne było zweryfikowanie wyników na drodze kilku 
sondaży archeologicznych. 

mieszkańcy powstałej ulicy Na Bateryjce zbudowali swoje domy 
w 1912 r. (Zdrojewski 2006: 10). Dlatego na planie Warszawy 
W.H. Lindleya (1890/1999) z 1890 r. widać układ działek odwzo-
rowujący pierwotny przebieg wałów lub raczej fosy reduty nr 54; 
droga polna, która przekształciła się w ul. Na Bateryjce, biegnie 
na zachód od domniemanych pozostałości reduty, a w jej na-
zwie znajduje się odwołanie do historycznego szańca (Borkowski 
2014: 15; 2015c: 106–108).

Ryc. 2. Fragment mapy Warszawy 
z roku 1874, z uwidocznioną lokalizacją 
reduty nr 54, reprint: Plany i Mapy War-
szawy 1832–1944. Warszawa: Biblioteka 
Narodowa 1999
Fig. 2. Detail of a map of Warsaw 
from 1874, showing the location of the 
redoubt No. 54, reprint: Plany i Mapy 
Warszay 1832–1944. Warszawa: Biblio-
teka Narodowa 1999
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Badania geomorfologiczne wskazały, że obecne pozo-
stałości wyniesienia terenu wystają o ok. 7 m nad najbliż-
szą okolicę13. W przeszłości wysokość tego wzniesienia była 
znacznie większa. Koreluje się to bardzo dobrze z obecno-
ścią pierwszych śladów materialnych pobytu grup ludzkich 
na obszarze późniejszej Reduty Ordona. W trakcie badań 
archeologicznych w sezonie 2013 r. odkryto zespół narzę-
dzi i odpadków krzemiennych pochodzący z okresu mezoli-
tu. Interpretacja układu stanowisk schyłkowych społeczno-
ści łowiecko-zbieraczych wskazuje, że wybierali na miejsca 
swoich obozowisk wyraźnie dominujące nad otoczeniem 
wzgórza pochodzenia polodowcowego lub wydmowego14. 

Bezpośrednie okolice Reduty Ordona położone są na ła-
godnym wzniesieniu terenu, na wysokościach w przedziale 
ok. 111–116 m n.p.m., przy czym niewielka kulminacja za-
znacza się w okolicach zabudowań po prawej (północnej) 

13  Dzierżyk i Krajcarz 2014: 31–54.
14  Paczkowski 2014: 137–144.

stronie ulicy Na Bateryjce. Ten elipsoidalny pagórek ma 
podstawę o długości około 35 m. Powierzchnia omawiane-
go terenu łagodnie nachyla się w kierunku południowym 
i wschodnim, a na długości 400 m deniwelacje sięgają 7 m, 
co, jak na równinny charakter tego niewielkiego fragmentu 
miasta, jest zaskakująco dużą wartością (ryc. 4)15.

Badania archeologiczne rozpoczęły się w 2010 r.16. 
Miały one początkowo ograniczony zakres, bowiem teren 

15   Umiejscowienie reduty nr 54 w systemie fortyfikacji uwzględniało 
układ wysokościowy terenu, a nie tylko odległości od innych for-
tyfikacji. T. Strzeżek (2011: 12) przytacza słowa autora ostateczne-
go planu fortyfikacji płk. Klemensa Kołaczkowskiego, odnoszące 
się do usytuowania reduty nr 54: „na lewo od Woli w odległości 
1000 sążni od kościoła znajduje się pagórek dość wzniesiony na 
którym założyłem redutę zamkniętą nr 54, formy nieregularnej, 
lecz do miejscowości zastosowanej, z profilem bardzo wyniosłym. 
Przeznaczyłem to dzieło na 600 ludzi i na 7 armat. Kazałem opali-
sadować rowy i opasać stoki potrójnym rzędem wilczych dołów. 
Szyja w formie bastionowej, mieściła w sobie bramkę”.

16  W. Migal 2014: 55–59.

Ryc. 3. Szkic prezentujący atak na Warszawę 6 i 7 września 1831 r. Atlas de cartes et de plans pour servir al’intelligence de 
l’ histoire de l’insurrection du peuple polonais. R.O. Spazier, Lipsk 1833. Reprint ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie: GEODETA Sp. z o.o. Warszawa 2010
Fig. 3. Sketch showing the assault on Warsaw on the 6th and 7th of September 1831. Atlas de cartes et de plans pour servir 
al’intelligence de l’ histoire de l’insurrection du peuple polonais. By R.O. Spazier, Leipzig 1833. Reprinted from collections of the 
Central Archives of Historical Records in Warsaw: GEODETA Ltd. Warsaw, 2010
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Ryc. 4. Fragment szkicu do mapy prezentującej szturm Warszawy. Rapport adressé à sa majesté l’empereur Nicolas Premier 
par la Commandant en chef de l’armée active field-marechal prince de Varsovie Comte Paskévitch d’Erivan. Varsovie. Rosyjskie 
Państwowe Archiwum Historyczne, Petersburg, А.О. Гернет. Копия рапорта И.Ф. Паскевича и др. документы о подавлении 
польского восстания 1831 г.,  zbiór nr 847
Fig. 4. Detail of a sketched map showing the assault on Warsaw. Rapport adressé à sa majesté l’empereur Nicolas Premier par 
la Commandant en chef de l’armée active field-marechal prince de Varsovie Comte Paskévitch d’Erivan. Varsovie. Russia National 
Historical Archive, Sankt Petersburg, А.О. Гернет. Копия рапорта И.Ф. Паскевича и др. документы о подавлении польского 
восстания 1831 г.,  file no 847

podzielony jest na wiele działek, należących do licznych 
właścicieli i użytkowników. W związku z tym do badań 
przeznaczono jedynie teren należący do dzielnicy Ochota. 
Pozostałości umocnień ziemnych Reduty Ordona w znacz-
nej mierze zostały zniszczone przez amatorskie, choć pro-
wadzone w zadziwiająco systematyczny sposób, działania 
rabunkowe. Rozmachu przeprowadzonych przez nich prac 
pozazdrościć by mogła niejedna placówka naukowo-ba-
dawcza. Wieść o właściwej lokalizacji Reduty Ordona 

przed archeologami dotarła do poszukiwaczy pamiątek 
historycznych. Po amatorach na teren reduty wkroczyli 
zawodowi rabusie i handlarze militariami, niszcząc obiekt 
przy użyciu koparek i samochodów ciężarowych17.

Możemy wyróżnić trzy zasadnicze fazy niszczenia re-
duty. Na zdjęciach wykonanych w 1945 r. wyraźnie widać, 
że jedynie północno-wschodni skraj reduty uległ zniszcze-

17  M. Migal 2014: 81–94.
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Ryc. 5. Zdjęcie satelitarne terenu Redu-
ty Ordona z czerwca 2008 roku. Wyraźnie 
widoczny wkop rabunkowy (Google Earth, 
18.10.2016)
Fig. 5. Satellite image of the Ordon’s Redo-
ubt made in June 2008. The robber´s trench is 
clearly visible (Google Earth, 18.10.2016)

niu z powodu zabudowy wolnostojącej. Najprawdopo-
dobniej zniszczeniu uległa całkowicie północna kurtyna, 
wraz z częścią barku wschodniego.

Największe zniszczenia wiążą się z rozwojem infra-
struktury miejskiej, czyli budową Alei Jerozolimskich. In-
westycja ta realizowana była w latach 1970–1973, przy 
czym nie zadbano należycie o ochronę obecnej tam sub-
stancji historyczno-archeologicznej18. Całkowitemu znisz-
czeniu uległa wówczas większa część reduty – czoło, bark 
północny i zachodni oraz fragment barku wschodniego. 
Z informacji ustnej jednego z okolicznych mieszkańców 
wynika, że podczas ówczesnych prac natrafiono na liczne 
szczątki ludzkie, co potwierdzałoby przebieg fortyfikacji.

Trzecia, chyba najbardziej tragiczna faza, rozpoczęła 
się prawdopodobnie pod koniec XX w. i trwała aż do roku 
2010. W wyniku systematycznego rabunku praktycznie 
całkowitemu zniszczeniu uległ ocalały dotychczas bark 
południowy, wraz z częścią przyległych wilczych dołów. 
W momencie rozpoczęcia badań archeologicznych znisz-
czonych było przynajmniej 90% wilczych dołów oraz 99% 
fosy19 (ryc. 5). 

Ponadto na obszarze reduty eksplorowano także 
piasek, który w tym rejonie jest istotnie dobrej jakości. 
Rejon wszystkich tych wybierzysk szybko zamienił się 
w nielegalne wysypiska śmieci. Zachowana obecnie po-
wierzchnia szańca to ok. 75 arów. Badaniami objęto do 
tej pory obszar ok. 32 arów20.

Pierwszy etap prac polegał na badaniach nieinwazyj-
nych z zastosowaniem metod: elektrooporowej, magne-
tycznej oraz poszukiwań z wykorzystaniem detektorów 
metali. Badania geofizyczne dały podstawę do wytycze-
nia wykopów sondażowych, które przyniosły pierwsze 
informacje o przeszłości badanego terenu. Lokalizacja 
wykopów sondażowych opierała się również na analizie 
dostępnych źródeł historycznych, w postaci planów po-

18   http://warszawa.wikia.com/wiki/Aleje_Jerozolimskie (dostęp 
15.09.2015).

19  M. Migal 2014: 85.
20   Uwzględniając badania Państwowego Muzeum Archeologicznego 

z lat 2010, 2011, 2013 oraz firmy Pracowni Archeologiczno-
Konserwatorskiej Natfarri z roku 2015 (Jaskuła 2015).

chodzących z epoki. Odnalezione zabytki jednoznacznie 
wiązały się z okresem Powstania Listopadowego. Były 
to guziki z mundurów wojsk carskich 17. biełozierskiego 
pułku piechoty, który atakował tylko szaniec nr 5421, kule 
kartaczowe oraz karabinowe. Niektóre z odkrytych struk-
tur interpretowane mogły być jako pozostałości fosy22. 

W roku 2011 założone zostały dwa wykopy, w celu 
weryfikacji struktur zidentyfikowanych w poprzednim 
sezonie. W toku prac wykopaliskowych ustalona została 
sekwencja niwelacji terenu po 1831 r., a także odnale-
ziono lej po wybuchu granatu artyleryjskiego. Kolejne 
zabytki: odłamki granatów artyleryjskich, kartacze oraz 
guziki mundurowe 18. ołoneckiego pułku piechoty (pod-
czas szturmu na Warszawę atakował tylko szaniec nr 54), 
rozwiały wątpliwości (ryc. 6); odnaleziono miejsce bitwy 
o Redutę Ordona23. 

Badania samego szańca, przeprowadzone w roku 2013, 
objęły obszar 30 arów24. Pozwoliło to na rozpoznanie ukła-
du reliktów fortyfikacji. W trakcie badań zidentyfikowa-
no wszystkie elementy fortyfikacji. Były to: linie wilczych 
dołów, fosa, podstawa wału, a także jedna z prochowni. 
Rozpoznany został nie tylko sam układ obiektów, ale także 
fazy ich zasypywania od samego dnia szturmu25. Mimo 
ogromnego stopnia zniszczenia stanowiska, ujawnionego 
w trakcie badań archeologicznych, możliwe jest ustalenie 
przebiegu najważniejszych elementów fortyfikacyjnych. 
Na podstawie fragmentarycznie uchwyconego przebiegu 
udało się wyznaczyć i zadokumentować fosę reduty od 
strony południowo wschodniej. Ustalono wzajemne rela-
cje odległości fosy, wału i przedpola z systemem tzw. wil-
czych dołów. Układ tych ostatnich pozwolił na umiejsco-
wienie narożnika południowego fortyfikacji, umożliwiając 
precyzyjne ulokowanie całej reduty na planie miasta, co 
sprawiało trudności od wielu lat. Udało się także zlokali-
zować jedną z dwóch prochowni reduty (ryc. 7).

21  Uljanow 2015: 332; Zdrojewski i Krajewski 2015: 192–195.
22  Migal i Więcek 2011: 3–7.
23  Borkowski 2015c: 108–112
24  W. Migal 2014: 55–80; Migal i Paczkowski 2015: 37–152.
25  Migal i Paczkowski 2015; Migal i Paczkowski w niniejszym tomie.
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Ryc. 6. Warszawa – Reduta Ordona Guziki 
18 ołonieckiego pułku piechoty i 17 biełozier-
skiego pułku piechoty po i przed konserwacją 
(fot. M. Kowalewski)
Fig. 6. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Soldier’s button of the 18th Olonets Infantry 
Regiment and 17th Belozersk Infantry Regi-
ment after and before consevation  
(photo by M. Kowalewski)

Nasza wiedza o budowie ziemnych fortyfikacji na po-
czątku XIX w. opierała się na instrukcjach wojskowych 
skierowanych do inżynierów zajmujących się organizowa-
niem tych prac26. Badania wykopaliskowe zweryfikowały 
szereg teoretycznych zapisów. Wynikało to z dostosowa-
nia kształtu fortyfikacji do warunków geomorfologicznych 
terenu27 oraz pośpiechu w budowie, spowodowanego 
zbliżającym się nieprzyjacielem28. Nie wiemy np. czy wał 
osiągnął zakładaną wysokość 4 metrów, ale otaczająca go 
fosa z pewnością nie została dokończona. Nie zakończo-
no także kopania wilczych dołów na przedpolu fortyfika-
cji. Zgodnie z planami powinny istnieć trzy rzędy dołów, 
wykopano jednak tylko dwa i ponadto nie umieszczono 
w nich zaostrzonych pali. Takich niespodzianek było bar-
dzo wiele i dostarczyły one materiału do rzeczywistych 
rekonstrukcji historycznych29. Były także impulsem do 
poszukiwań archiwalnych. 

W połowie odkrytych wilczych dołów znalezione 
zostały szczątki żołnierzy poległych w bitwie. Były to 
pochówki wspólne dla żołnierzy obu stron. Razem ze 
szczątkami odkryto elementy umundurowania, wyposa-
żenia wojskowego i uzbrojenia. Wyjątkowo zachowały się 
przedmioty wykonane z surowców organicznych: kaszkie-
ty, buty i ładownice (ryc. 8). 

26  Prądzyński 1986.
27  Strzeżek 2011: 12.
28  Strzeżek 2015a: 87–88.
29  Strzeżek 2015b: 291–296.

Pozyskano ogółem ponad 2300 zabytków, m.in. przed-
mioty z surowców organicznych: ładownice, kaszkiety, 
buty i fragmenty mundurów30, a także metalowe elemen-
ty umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia31: szable, 
bagnety, elementy zamków karabinowych, okucia broni32 
(ryc. 9), biżuterię, monety33, plomby34 i całe lub we frag-
mentach kule oraz inne pociski artyleryjskie35 i z broni 
ręcznej36. Kilka zabytków wykonanych zostało z kruszców 
(np. sześć złotych dukatów prawdopodobnie należących 
do rosyjskiego oficera) i szkła. Osobną kategorię stanowią 
przedmioty osobiste znalezione przy szczątkach ludzkich, 
w tym dewocjonalia37.

Szczątki ludzkie poddane zostały badaniom antropolo-
gicznym i palepatologicznym, mającym na celu określenie 
wieku, kondycji fizycznej, a także przyczyn śmierci. W su-
mie udało się oznaczyć szczątki ok. 120 żołnierzy (ryc. 10). 
Silna fragmentacja materiału, pochodzącego w szczegól-
ności z wtórnych skupisk kości (pozostawionych przez 
okradających groby poszukiwaczy militariów), pozosta-
wia w tym zakresie pewien margines błędu. Szczegóło-
wa analiza wieku zmarłych wykazała, że w przeważają-
cej liczbie pochowano tam młodych mężczyzn w wieku 

30  Grupa 2014: 133–136; Grupa, Grupa i Nowak 2015: 247–255.
31  Mechliński 2014: 223–240.
32  Mechliński 2015: 201–216.
33  Widawski 2014: 201–210.
34  Borkowski, Grajpel i Widawski 2015: 237–246.
35  Borkowski i Mechliński 2014: 171–186.
36  Krajewski 2014: 145–170.
37  Tomalska 2015: 177–188.
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Ryc. 7. Rekonstrukcja położenia Reduty Ordona (zaznaczony przebieg fosy i podwójna linia przebiegu wilczych 
dołów) w stosunku do obecnej zabudowy terenu, na podstawie zachowanych elementów odkrytych w trakcie ba-
dań archeologicznych (oprac. M. Paczkowski) 
Fig. 7. Reconstruction of the Ordon’s Redoubt position (the course of the moat marked and the course of the 
wolf pits – with a double line) in relation to the current land development, based on the preserved elements disco-
vered during the archaeological excavations (elaborated by M. Paczkowski)
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iuvenis/adultus (18–30 lat), dużo mniej było szczątków 
w wieku późny adultus (30–35 lat). Można zatem założyć, 
że mamy tu do czynienia głównie z szeregowymi żołnie-
rzami. W przeanalizowanym materiale zidentyfikowano 
jedynie siedmiu mężczyzn zmarłych w wieku maturus 
(40–50 lat) i trzech w wieku późny maturus (50–55 lat), 
których należy łączyć z rosyjską lub, co bardziej prawdo-
podobne, z polską kadrą podoficerską i oficerską38.

W trakcie analiz paleopatologicznych udało się ustalić 
przyczyny śmierci oraz zidentyfikować liczne wcześniejsze 
urazy i ślady przebytych operacji, a także określić niedo-
bory w diecie żołnierzy39. Pracownia Antropologiczna 
Państwowego Muzeum Archeologicznego pobrała mate-
riał kostny – zęby – ze szczątków ludzkich pochodzących 
z badań. Pozyskane próbki miały służyć przeprowadze-
niu analizy DNA. Po wspomnianej ekstrakcji fragmentów 
kostnych szkielety zostały w pewien sposób zdekomple-
towane. Zaistniała zatem konieczność wykonania kopii 
uzębienia pobranego do analizy genetycznej w Pracowni 
Kopii PMA. Wykonane kopie mały służyć zadośćuczynie-
niu wymogom norm etycznych i powinny być obowiąz-
kowym uzupełnieniem szkieletów po procesie pobierania 
próbek ludzkich szczątków. 

Przedmioty zabytkowe wydobyte w trakcie badań 
wykopaliskowych zostały poddane specjalistycznej kon-
serwacji w pracowniach Państwowego Muzeum Arche-

38  Stanaszek 2014: 95–114.
39  Stanaszek et al. 2015: 153–178.

ologicznego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu40. 

Pozostawione przy zwłokach elementy uzbrojenia 
i mundurów związane były prawdopodobnie z utratą 
przez nie właściwości użytkowych. Mundury były w strzę-
pach, natomiast uzbrojenie zniszczone. Zabytki wykona-
ne z surowców organicznych wymagały precyzyjnych 
działań już od momentu ich odkrycia (ryc. 11). 

Duże powierzchnie skórzanych ładownic czy kaszkie-
tów wymuszały na prowadzących badania dodatkową 
ochronę naturalnej struktury. Każdy z tych obiektów 
posiadał elementy metalowe, a także pozostałości nici – 
dratwy,  mocującej je na powierzchni skóry. Przedmioty 
składające się ze złożonych struktur, wykonanych z od-
miennych surowców, są w materiałach archeologicznych 
największym wyzwaniem dla konserwatorów41.

Zespół 48 naukowców polskich i rosyjskich, pracują-
cych przez dwa lata – 2014–2015 – opracowywał wyniki 
badań. Powstało 39 opracowań naukowych obejmują-
cych wiele różnych aspektów: od wykopalisk archeolo-
gicznych, budowy fortyfikacji, poprzez poszczególne ka-
tegorie zabytków, wyniki badań antropologicznych, do 
opracowań historycznych i literackich42. 

40  Weker 2014: 115–124; Grupa, Grupa i Nowak 2015: 247–255.
41   Grupa 2014: 133–135; Weker 2014: 120–124; Grupa, Grupa i No-

wak 2015: 247–255.
42   Opracowanie wyników badań otrzymało wsparcie w ramach 

projektu Opracowanie wyników badań archeologicznych „Dzieła 
nr 54”, tzw. Reduty Ordona i wydanie dwóch tomów publikacji 
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-

Ryc. 8. Warszawa – Reduta Ordona. Skó-
rzana ładownica i wojskowy but po wstępnej 
konserwacji (fot. W. Weker)
Fig. 8. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Leather pouch and military boot after prelimi-
nary cleaning (photo by W. Weker)
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Ryc. 9. Warszawa – Reduta Ordona. Bączek przedni woj-
skowego karabinu wz. 1826, zamek skałkowy typu francu-
skiego używany przez wojsko rosyjskie, przed konserwacją. 
Bagnet wz. 1828 i powstańcza szabla znaleziona na reducie 
54 po konserwacji (fot. M. Kowalewski)
Fig. 9. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. Front lug band of 
a Russian Pattern 1826 military rifle. Flintlock of the French 
type used in Russian weapons before conservation. Pattern 
1828 bayonet, and  insurgent sabre found at the Redoubt 54, 
after conservation (photo by M. Kowalewski)

Znajdowane podczas badań wykopaliskowych pociski 
i fragmenty pocisków artyleryjskich pochodzą z czterech 
źródeł: ostrzału rosyjskiego przed i w czasie szturmu, 
wsparcia ogniowego w ostatniej fazie szturmu, wybuchu 
amunicji lub pozostawionych resztek amunicji polskiej 
oraz ostrzału pozycji rosyjskich wewnątrz i przed zdobytą 
redutą 5443 (ryc. 12).

dzictwa Narodowego w ramach Priorytetu Dziedzictwo kulturo-
we – Ochrona zabytków archeologicznych (Umowa nr 989/14/
FPK/NID) oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego (Umowa nr 3/KP/KP-DU-II./D/14).

43   Borkowski i Mechliński 2014: 171–181; Borkowski 2015b: 370–375.

Reduta Ordona leży w bezpośrednim sąsiedztwie ob-
szarów zurbanizowanych. W związku z tym znalezione 
w trakcie badań archeologicznych monety odzwierciedla-
ją obieg monetarny centralnej Polski ostatnich czterystu 
lat. Są to głównie drobne nominały wykonane z miedzi 
lub niskopróbnego srebra, w słabym stanie zachowania. 
Najstarszą zarejestrowaną w warstwach podpowierzch-
niowych monetą jest szeląg ryski Zygmunta III, wybity 
prawdopodobnie w 1618 r., najmłodszą zaś 1 złoty po-
chodzący z 1929 r.44. Odrębną grupę stanowi unikato-
wy zespół sześciu dukatów holenderskich, niewątpliwie 

44  Widawski 2014: 201–202.
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Ryc. 10. Warszawa – Reduta Ordona. Plan 
wilczego dołu ze szczątkami ludzkimi  
(fot. W. Migal)
Fig. 10. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Plan of a wolf pit with human remains (photo 
by W. Migal)

Ryc. 11. Warszawa – Reduta Ordona. Po-
bieranie do konserwacji pakietu zawierające-
go materiał organiczny (fot. W. Migal)
Fig. 11. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Collection of a package containing organic 
material for conservation (photo by W. Migal)

związany z Powstaniem Listopadowym, losami reduty, jej 
obrońców i zdobywców45 (ryc. 13).

Podczas prac archeologicznych prowadzonych na te-
renie reduty nr 54 – Reduty Ordona przez Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w latach 2010–
2013, spośród kilku tysięcy odnalezionych zabytków po 
bitwie z 6 września 1831 r., znaczną część, bo aż kilkaset 
sztuk, stanowiły guziki mundurowe obu walczących ar-
mii – polskiej i rosyjskiej. Praca nad identyfikacją, konser-
wacją, analizą kontekstu oraz interpretacją wydobytych 
z ziemi guzików wojskowych pokazuje, jak ważne są ba-
dania interdyscyplinarne specjalistów z różnych dziedzin 
wiedzy, w tym przypadku archeologii i historii46. Źródła 
historyczne – dokumenty archiwalne opisujące wydarze-

45  Widawski 2014: 202–207.
46  Zdrojewski 2014: 211–222; Zdrojewski i Krajewski 2015: 189–200.

nia z 6 września 1831 r. przedstawiały konkretne infor-
macje dotyczące pułków, które brały udział w obronie47. 
Pozyskane podczas prac badawczych guziki pozwoliły na 
uszczegółowienie także w tym aspekcie. Interesującym 
wynikiem badań jest potwierdzenie, że w obronie dzieła 
nr 54 uczestniczył pododdział z batalionu saperów. Takie 
sugestie były wysuwane przez niektórych historyków, ale 
nie zyskały dotąd powszechnej akceptacji48.

Inną, niezwykle liczną grupą militariów, były kule 
z ręcznej broni palnej. Zbiór pozwolił nie tylko na okre-
ślenie typów broni używanej przez walczące strony, ale 
wnikliwa analiza traseologiczna pozwoliła na zrekonstru-
owanie technologii wykonywania pocisków ołowianych, 

47   Strzeżek 1996: 56–63, 2011: 33–52, 2015a: 300–303, 315–326 
(tam dalsza obfita literatura).

48  Strzeżek 2015b: 300.
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Ryc. 12. Warszawa – Reduta Ordona. Artyleryjski granat przed konserwacją, odłamek granatu po konserwacji, pełna kula 
armatnia przed konserwacją i puszka kartaczowa z kartaczami po konserwacji (fot. M. Kowalewski) 
Fig. 12. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. Artillery shell before conservation, splinter of artillery shell after conservation, full 
cannonball before conservation and grapeshot box and balls after conservation (photo  
by M. Kowalewski)

a także sposobów postępowania z nimi przez żołnierzy 
w trakcie przygotowywania ładunków49 (ryc. 14).

Wśród wielu militariów związanych z działaniami wojen-
nymi, jakie miały miejsce 6 września 1831 roku na terenie 
szańca nr 54, odnaleziono także niewielkie przedmioty wy-
konane ze skał krzemiennych, służące do mechanicznego 
uzyskiwania iskier – skałki. Są to odpowiednio uformowa-
ne, zestandaryzowane płytkowate wytwory, obrysem płasz-
czyznowym nawiązujące do prostokąta, kwadratu, trapezu 
lub stanowiące ich formy pośrednie, stosowane w broni 

49  Krajewski 2014.

palnej odprzodkowej50. Interesującym elementem znalezisk 
z Reduty Ordona są skałki oprawione w koperty ołowiane, 
„taśmowe-zębate” oraz „podkowiaste”51 (ryc. 15). 

W trakcie prac na stanowisku Reduta Ordona w latach 
2010–2011 i 2013 odnaleziono ponad 100 przedmiotów 
ołowianych zidentyfikowanych jako plomby. Niezwykle 
istotną cechą plomb ołowianych jest ich swoista „ulot-

50  Libera 2015: 217–230.
51   Ich obecność umożliwiała przede wszystkim ustabilizowanie 

krzemiennego przedmiotu w szczękach kurka, istotne w chwili 
uderzenia kurka o metalowe krzesiwo. Jednocześnie koszulka ni-
welowała nierówności (podgięcie i/lub wybrzuszenie) płaszczyzny 
spodniej skałki.
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Ryc. 13. Warszawa – Reduta Ordona. Ro-
syjski dukat z roku 1829 (fot. M. Kowalewski)
Fig. 13. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Russian ducat from 1829 (photo by M. Kowa-
lewski)

Ryc. 14. Warszawa – Reduta Ordona. Oło-
wiane kule karabinowe (fot. M. Kowalewski)
Fig. 14. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Lead rifle bullets (photo by M. Kowalewski)

Ryc. 15. Skałki w koszulkach z Reduty Ordona  
(fot. M. Kowalewski)
Fig. 15. Flints in sheaths from the Ordon’s Redoubt  
(photo by M. Kowalewski)
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ność” w realiach historycznych. To odróżnia je od pieczęci 
i innych znaków związanych trwale z dokumentem. Ze-
brane plomby powstały w okresie od pierwszej połowy 
XIX w. prawdopodobnie do pierwszej połowy XX w. Moż-
na wśród nich wydzielić grupy plomb celnych, zabezpie-
czających oraz handlowych52. 

Drobne przedmioty kultu religijnego, określane 
mianem dewocjonaliów lub sakramentaliów, takie jak 
medaliki, krzyżyki czy różańce, mimo że były bardzo 
powszechne, nie stały się dotychczas przedmiotem sys-
tematycznych badań. Dewocjonalia znalezione na terenie 
Reduty Ordona tworzą zespół o różnej proweniencji lecz 
o zbliżonym czasie powstania. To niezwykłe świadectwo 
naszej historii. Jeśli nawet nie są wybitnymi dziełami 
sztuki, trudno nie dostrzec i nie docenić ich niezwykłej 
wartości historycznej i emocjonalnej. Są to bowiem za-
bytki pochodzące ze znanego z literatury i romantycznej 
poezji fragmentu naszej historii, niemi świadkowie trage-
dii, jaka się rozegrała w tym miejscu53 (ryc. 16).

Poza bezpośrednimi wynikami badań archeologicz-
nych, projekt „Reduta Ordona” obejmował szereg opra-
cowań historycznych z dziedziny historii ogólnej, historii 
wojskowości, fortyfikacji, a także historii literatury54 i bio-
grafistyki55, a nawet historii… kinomatografii56. Powstały 
m.in. opracowania: dawnych map, planów i raportów 
wojskowych z okresu szturmu Warszawy57, wytwórczości 
broni białej i broni palnej z okresu wojny polsko-rosyj-
skiej58, artylerii polskiej i rosyjskiej w szturmie na Warsza-
wę59, korpusu rakietników Wojska Polskiego60, budowy 

52  Borkowski, Grajpel i Widawski 2015: 237–246.
53  Tomalska 2015: 186–187.
54  Zbrzeźniak 2015.
55   Borkowska i Borkowski 2015; Zbrzeźniak i Swędrowski 2015; Fe-

duszka 2015.
56  Rowińska 2015.
57  Borkowski 2014, 2015c.
58  Dąbrowski 2014; Mechliński 2014, 2015.
59  Borkowski, Mechliński 2014; Matuszewski 2014.
60  Borkowski 2015b.

fortyfikacji Warszawy przed i w czasie Powstania Listo-
padowego61, relacji historycznych i odniesień biograficz-
nych Mickiewicza, Ordona i Garczyńskiego62, szturmu 
na redutę nr 54 w dniu 6 września 1831 r. w świetle ba-
dań archeologicznych63, sytuacji wojskowej i politycznej 
w przededniu szturmu Warszawy64, czy udziału pułków 
rosyjskich w szturmie Warszawy65.

„Reduta Ordona” to pierwszy archeologiczny projekt, 
poświęcony obiektowi ziemnemu z pierwszej połowy XIX 
w., obejmujący tak wiele dziedzin naukowych. Powstały 
dwa tomy publikacji wyników badań, zawierające pełne 
tłumaczenie na język rosyjski oraz streszczenia w języku 
angielskim.

Badania prowadzone przez Państwowe Muzeum Ar-
cheologiczne na stanowisku archeologicznym Reduta 
Ordona w Warszawie można w odbiorze społecznym 
porównać jedynie do wykopalisk w Biskupinie w okresie 
międzywojennym. Jednym i drugim towarzyszyły ogrom-
ne emocje społeczne, przy czym w przypadku Reduty Or-
dona miejsce „Prasłowian” zajęli bohaterowie z czasów 
Powstania Listopadowego66.

Bohaterska obrona Reduty Ordona została utrwalona 
w świadomości historycznej i patriotycznej wszystkich 
Polaków poprzez nie tylko relacje historyczne, ale przede 
wszystkim dzieła malarskie J. Kossaka i A. Grottgera oraz, 
oczywiście, znany wszystkim wiersz Adama Mickiewicza. 
Odkrycie rzeczywistego miejsca usytuowania reduty nr 
54 oraz ujawnienie pozostałości militarnych i szczątków 
żołnierzy poległych w trakcie obrony stało się powodem 
ogromnego zainteresowania społeczeństwa, nie tylko 
lokalnego, sposobem upamiętnienia niezwykle symbo-
licznego miejsca67. 

61  Ochman 2014.
62  Borkowski 2015a 
63  Migal i Paczkowski 2017, w niniejszym tomie.
64  Swędrowski 2015.
65  Ulianow 2015.
66  Brzeziński 2015: 7–10.
67  Kunert 2015.

Ryc. 16. Ikony z Reduty Ordona  
(fot. M. Kowalewski)
Fig. 16. Icons from the Ordon’s Redoubt 
(photo by M. Kowalewski)
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Ponad wszelką wątpliwość Reduta Ordona spełnia de-
finicję miejsca pamięci zawartą w dokumentach MKiDN68, 
w których pod pojęciem „miejsce pamięci” rozumie się:
• miejsce spoczynku ofiar działań zbrojnych oraz ofiar 

zbrodni;
• miejsce związane z działaniami prowadzonymi na 

rzecz obrony lub odzyskania pełnej niepodległości 
przez Rzeczpospolitą Polską.
W miejscowym planie zagospodarowania dla dzielnicy 

Ochota m. st. Warszawy ustanowiona jest strefa ochrony 
archeologicznej związanej z obszarem Reduty Ordona. 

Na podstawie wniosku Stowarzyszenia Naukowego 
Archeologów Polskich Oddział w Warszawie Mazowiec-
ki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem 
nr 571/2014 z dn. 14.11.2014 r. wszczął postępowanie 
w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych wo-
jewództwa mazowieckiego zachowanego fragmentu pola 
bitwy, tj. pozostałości po umocnieniach wojennych War-
szawy z czasów Powstania Listopadowego oraz cmenta-
rza wojennego zwanego w terminologii wojskowej Redu-
tą (dziełem) nr 54, w pamięci Polaków zakorzenioną pod 
nazwą „Reduta Ordona”69. W efekcie badań i starania 
środowisk społecznych teren Reduty Ordona został wpi-
sany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków do rejestru zabytków jako miejsce historycznej 
bitwy z 1831 roku70.

68   MKiDN dokumenty programowe rok 2015, Dziedzictwo kulturo-
we, Miejsca Pamięci Narodowej: http://mkidn.gov.pl/pages/stro-
na-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/
dziedzictwo-kulturowe/miejsca-pamieci-narodowej.php (dostęp 
18.10.2016).

69   https://www.facebook.com/snapwarszawa/photos/ a.3721449
29545764.88253.358427690917488/735984253161828/?type-
=1&theater (dostęp 18.10.2016).

70   Dzieło Fortyfikacyjne nr 54 (Reduta) – pozostałość po umocnie-
niach obronnych Warszawy, Miejsce Walk Stoczonych 6 wrze-
śnia 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 
1830 – październik 1831) zostało wpisane do rejestru zabytków 
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
decyzją z 16 listopada 2015 roku. MWKZ uznał Redutę za cenny 
zabytek „z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe. 
W uzasadnieniu czytamy m.in., że jest to również cmentarz po-
ległych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz szturmujących 
Redutę Rosjan, a także świadectwo zdarzenia bardzo ważnego 
dla tożsamości Narodu Polskiego”. Decyzja MWKZ Nr 1202/2015 
z dn. 16.11.2015 r. Jednakże właściciele działek, na których te-
renie znajduje się część Reduty, zaskarżyli tę decyzję, wskazując 
na uchybienia w procesie. Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego przyznał im rację – uchylił decyzję o wpisie Reduty do 
rejestru zabytków i nakazał ponownie rozpatrzyć całą sprawę. 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z 16 
listopada 2015 r. wpisał do rejestru zabytków „Dzieło Fortyfi-
kacyjne nr 54 (Reduta) – pozostałość po umocnieniach obron-
nych Warszawy, Miejsce Walk Stoczonych 6 września 1831 roku 
w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 1830 – paździer-
nik 1831)”. Decyzja ta została zaskarżona do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przez strony postępowania – w su-
mie 8 podmiotów. Po rozpatrzeniu odwołań, 19 lipca br. mini-
ster uchylił w całości decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i przekazał mu sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. Powodem takiej decyzji były błędy popełnione 

Projektowi „Reduta Ordona” towarzyszyło i towa-
rzyszy ogromne zainteresowanie społeczne. Stąd liczne 
publikacje popularne, audycje radiowe i telewizyjne, 
prezentacje wystawiennicze znalezisk oraz wystąpienia, 
odczyty i referaty uczestników71.

Projekt obejmował także przygotowanie trzech wystaw 
promocyjnych oraz zajęć dydaktycznych (2015–2016): 
• Medycyna w Królestwie Polskim – na podstawie wy-

ników badań antropologicznych, paleopatologicznych 
oraz dokumentów; prezentowana w siedzibie PMA 
w Warszawie, styczeń – kwiecień 2015 r.; 

• W poszukiwaniu Reduty Ordona oraz Reduta Ordona 
na nowo odkryta – odkrycia archeologiczne na Re-
ducie Ordona; prezentowana m.in. w siedzibie PMA 
w Warszawie, we dworze historycznym Strzyżew k. 
Sochaczewa, w Muzeum Zbrojowni Zamek w Liwie, 
w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy; prezen-
tacja od lutego 2015 do lutego 2016 r.;

• Znaleziska z Reduty Ordona  – wydobyte w trakcie 
wykopalisk zabytki i ich konserwacja; prezentowana 
w siedzibie PMA w Warszawie, otwarta w ramach kon-
ferencji Sztuka Konserwacji i trwająca od kwietnia do 
czerwca 2015 r. 
Obecnie trwają przygotowania do wystawy podsumo-

wującej Projekt „Reduta Ordona” w siedzibie PMA – Ar-
senale Warszawskim (ryc. 17–18).

Promocja wydawnictw książkowych72 miała miejsce na 
Targach Książki Historycznej w grudniu 2015, Międzyna-

przez poprzedniego MWKZ, które mogłyby spowodować brak 
skutecznej ochrony konserwatorskiej w przyszłości. Komunikat 
w sprawie ochrony „Reduty Ordona” http://www.mkidn.gov.
pl/pages/posts/komunikat-w-sprawie-ochrony-bdquoreduty-
ordonardquo-6507.php (dostęp 18.10.2016). 

Po rozpatrzeniu sprawy, w dniu 12 września 2016 r. MWKZ 
wydał ponowną decyzję, wpisującą do rejestru zabytków nieru-
chomych województwa mazowieckiego: „miejsce walki stoczo-
nej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 
listopada 1830 – październik 1831) wraz z reliktami umocnienia 
obronnego – dzieła fortyfikacyjnego nr 54”. Decyzja MWKZ Nr 
1256/2016 z dn. 12.09.2016 r.

71   W poszukiwaniu Reduty Ordona (W. Borkowski), Badania arche-
ologiczne na Reducie Ordona (W. Migal), Tajemnice reduty Or-
dona (W. Borkowski); Znaleziska ręcznej broni palnej na Reducie 
Ordona (M. Mechliński), Co robił aptekarz w Arsenale? (M. Turos), 
Korpus Rakietników Królestwa Polskiego w obronie Warszawy 
1831 (W. Borkowski). Prezentacje odbyły się w siedzibie PMA 
w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Areszcie Śledczym na 
Mokotowie w Warszawie, Muzeum Historyczno-Archeologicz-
nym w Elblągu, Muzeum Zamku w Kwidzynie, Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej – Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką i Muzeum Ar-
cheologicznym w Gdańsku. Odkrycie reliktów Reduty Ordona 
w roku 2013 uzyskało II miejsce w głosowaniu internetowym na 
najciekawsze odkrycie historyczne roku. Tom I opracowania wy-
ników badań archeologicznych na Reducie Ordona uzyskał presti-
żową nagrodę PRO MEMORIA, przyznawaną przez Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, zaś tom II otrzymał drugą nagrodę 
w konkursie na najważniejsze wydarzenie muzealne roku 2015 
„Wierzba” w kategorii „Najlepsza publikacja”. Sam Projekt „Re-
duta Ordona” w tym samym konkursie uzyskał pierwszą nagrodę 
w kategorii „Projekt otwarty”. 

72  Warszawskie Materiały Archeologiczne t. 11 i t. 12–13.
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Ryc. 17. Pokazy i zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Reduta Ordona” (fot. A. Żórawska i W. Borkowski)
Fig 17. Shows and educational programs in the framework of the “Ordon’s Redoubt” project (photo by A. Żurawska  
and W. Borkowski)

rodowych Targach Książki – w maju 2015 oraz Targach 
Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wypo-
sażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek. DZIEDZICTWO – 
w październiku 2016 r.

Na wniosek zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 
w nowelizacji miejscowego planu zagospodarowania wy-
dzielono części zachowanej Reduty Ordona przeznaczo-
ne na usytuowanie skweru pamięci z zaznaczonym małą 
architekturą i zielenią miejską przebiegiem umocnień 
reduty oraz zlokalizowanym na tym terenie pawilonem 
ekspozycyjnym73.

73   Pierwsza wzmianka o prawidłowej lokalizacji Reduty Ordona zo-
stała opublikowana w 2006 r. (Zdrojewski 2006), ale już jesienią 
2005 r. informacje dotarły do Oddziału Warszawskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Fortyfikacji (Fuglewicz 2006: 112). W listopadzie 
2005 TPF złożyło wniosek do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Północnych o ustano-
wienie strefy ochrony archeologicznej w rejonie prawdopodob-

W roku 2014 Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warsza-
wy zwrócił się do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
z prośbą o rozpisanie konkursu wśród studentów na pro-
jekt zagospodarowania placu miejskiego przy ul. Na Ba-
teryjce, zawierający elementy  upamiętnienia bitwy. Na 
podstawie dokumentacji z badań archeologicznych oraz 
specjalnie przygotowanej przez PMA prezentacji arche-
ologiczno-historycznej w Pracowni Projektowania Pro-
duktu, pod kierunkiem prof. ASP Grzegorza Niwińskiego 
powstały interesujące koncepcje projektowe74. Zawie-
rają one strefy: rekreacyjno-usługową oraz historyczną. 
W tej pierwszej, obsadzonej zielenią, wkomponowane 

nej lokalizacji pozostałości Reduty Ordona, „ustanowienia sposo-
bu zagospodarowania terenu reduty i jej otoczenia, właściwego 
dla tej rangi miejsca pamięci narodowej […] z mauzoleum miesz-
czącym prochy poległych” (Fuglewicz 2006: 113). 

74  Owczarczak i Kuśmierczuk 2014.
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Ryc. 18. Wystawy i wykłady promocyjne zorganizowane w ramach projektu Reduta Ordona (fot. W. Borkowski)
Fig. 18. Displays of the archaeological finds, talks and presentations in the framework of the “Ordon’s Redoubt” project  
(photo by W. Borkowski)

Ryc. 19. Wizualizacja jednego z projektów zagospodarowania placu miejskiego w rejonie Reduty Ordona  
(oprac. J. Owczarczak i A. Kuśmierczyk, Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy)
Fig. 19. Visualisation of one of the projected designs for an urban square near the Ordon’s Redoubt (elaborated  
by J. Owczarczak and A. Kuśmierczyk, the Ochota-District of the City of Warsaw)
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są elementy architektoniczne nawiązujące do umocnień 
reduty. W części historycznej wyeksponowane są relikty 
oryginalnego szańca, miejsca ekspozycji in situ zabytków 
militarnych oraz przestrzeń do celebracji i rekonstrukcji 

wydarzeń historycznych (ryc. 19). Można mieć nadzieję, 
że te lub podobne rozwiązania zagospodarowania prze-
strzeni miejskiej powstaną na jednym z najbardziej sym-
bolicznych miejsc stolicy.
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Wojciech Borkowski

Archaeological and historical project “Reduta Ordona”

Summary

The “Redoubt of Ordon” project, implemented by the State Ar-
chaeological Museum in 2010–2015, was aimed not only at de-
termining the actual location of the famous Ordon’s Redoubt, 
archaeological examination of the object, interdisciplinary de-
velopment of research results and their publication, but also 
conservation and educational activities.

Redoubt No. 54  in the defense system of Warsaw dur-
ing the November Uprising was the defense point located 
furthest southwest. Currently, this site is located in the city 
center of Warsaw. Remains of earthen fortifications of the 
Ordon’s Redoubt were largely destroyed by amateur robbery 
activities.

The first stage of works, in 2010–2011, consisted of non-
invasive tests using electro-resistance, magnetic methods and 
searches using metal detectors. Geophysical surveys provided 
the basis for demarcation of survey excavations, which brought 
first information about the past of the studied area. The survey 
of the same site carried out in 2013 covered the area of 30 
ares. This allowed to recognize the layout of fortifications rel-
ics. During the research, all elements of the fortifications were 
identified. These were: lines of wolf pits, moat, foundation of 
the embankment, as well as one of the powder magazines. In 
the half of discovered wolf pits have been found the remains of 

soldiers killed in battle. They were burials common to soldiers 
of both sides. A total of over 2,300 artefacts were recovered, 
including items from organic raw materials: pouches, caps, 
shoes and fragments of uniforms, as well as metal elements of 
uniforms, weapons and equipment.

A team of 48 Polish and Russian scholars working in 
2014–2015 carried out an archaeological research project. In 
addition to the results of archaeological research, the project 
“Reduta Ordona” included a number of historical studies in the 
field of general history, military history, fortifications, as well as 
the history of literature and biographies, published in volumes 
11 and 12–13 of the Warsaw Archaeological Materials.

As a result of research and efforts of social circles, the Or-
don’s Redoubt area was entered by the Monument Conservator 
of the Masovian Voivodeship in the register of monuments as 
a place of the historic battle of 1831. The project “Reduta Or-
dona” was accompanied by huge public interest. Hence the nu-
merous popular publications, radio and television programs as 
well as presentations and lectures and papers of participants. 
During its implementation three promotional exhibitions and 
a number of didactic classes were prepared.

Translated by Andrzej Leligdowicz
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w świetle stratygrafii wilczych dołów
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Wstęp

Przystępując do prac wykopaliskowych, zastanawialiśmy się 
w jaki sposób – jako archeolodzy – możemy uzupełnić ob-
raz bitwy o Redutę Ordona przedstawiany przez historyków. 
Po zakończeniu badań okazało się, że w przypadku Reduty 
Ordona archeologia rzuciła nowe światło na wydarzenia z 6 
września 1831 r. Celem artykułu jest właśnie połączenie wy-
ników analizy archeologicznej z danymi dostępnymi zarów-
no z przekazów historycznych, jak i z instrukcji wojskowych. 

Zgodnie z metodyką badań archeologicznych, korzy-
staliśmy z innych niż historycy źródeł – w omawianym 
przypadku z różnorodnych śladów, które pozostały po 
bitwie, przekształconych przez późniejsze wydarzenia. 
Elementy fortyfikacji ziemnej, takie jak wilcze doły, fosa, 
podstawa wału, oraz prochownia1, z których część za-
chowała się wraz z wypełniskami, stanowią wyjątkowy 
układ stratygraficzny  w archeologii. Zachowane struk-
tury stanowią bowiem zapis dosyć dobrze znanych wy-
darzeń historycznych. Niestety część tych struktur zosta-
ła bezpowrotnie zdewastowana2. Zachował się jednak 
niezniszczony odcinek wilczych dołów (ryc. 1). Ziemne 
wypełniska tych obiektów pozwalają na porównywanie 
ich profili. Umożliwia to badaczowi dokonanie pewnych 
uogólnień dotyczących ich charakteru i wskazania czasu 
kiedy poszczególne materialne pozostałości bitwy zna-
lazły się wewnątrz. Badany przez nas fragment dzieła 
nr 54 pozwala przeanalizować materialne ślady, które 
pozostały po krótkim epizodzie z dziejów Powstania Li-
stopadowego, jakim była obrona reduty (ok. 24 godzin), 
a także okres jej budowy nie przekraczający kilku tygodni. 
Najwyraźniej widoczne jest to w wilczych dołach, gdzie 
wypełniska akumulowały się w sposób bardzo dynamicz-
ny, w przeciągu jednej doby. Analizując ich stratygrafię, 
a także przestrzenny rozkład znalezionych w tych obiek-
tach artefaktów, staraliśmy się dostrzec jakie świadectwa 
poszczególnych faz  bitwy pozostały czytelne w materiale 
zabytkowym i były dostępne do analizy.

Wypełniska widoczne były w trzech elementach kon-
strukcji szańca: w wilczych dołach, w fosie, a także w pro-

1  Migal i Paczkowski 2015: 148.
2  M. Migal 2014: 82; W. Migal 2014: 69; Migal i Paczkowski 2015: 149.

chowni3. W wilczych dołach zasypiska dają największe 
możliwości badań porównawczych i analiz, gdyż jest to 
zespół aż 26 analogicznych pod względem funkcji i kon-
strukcji obiektów, pomiędzy którymi występują liczne 
podobieństwa i różnice. W powiązaniu ze znajdowanymi 
elementami wyposażenia oraz różnorodnymi i czytelny-
mi warstwami, daje to możliwość analizowania zarówno 
pojedynczych obiektów jak też umiejscowienia wystę-
pujących w nich warstw jako epizodów bitewnych. Cały 
zaś zespół pomaga w syntetyzowaniu wniosków i rzuca 
nowe światło na przebieg starcia. Niezwykle ważne jest 
również, że obiekty zostały szybko „zapieczętowane” – 
zasypane zaraz po bitwie i nie dokonywano tam później 
żadnych ingerencji.

Artykuł jest próbą powiązania obserwacji sekwencji 
warstw w obiektach i analizy występujących  tam znale-
zisk z opisem historycznym dotyczącym wydarzeń lub – 
patrząc na rzecz z drugiej strony – próbą opisania warstw 
za pomocą źródeł historycznych. Tekst niniejszy został po-
dzielony na trzy główne części, zgodne z wieloaspektową 
analizą porównawczą dotyczącą: 

1. przedstawienia źródeł z epoki w postaci instrukcji 
i analiz dotyczących zaleceń, jak budować, bronić i zdo-
bywać umocnione szańce ziemne;

2. przedstawienia przebiegu zdarzeń rekonstruowa-
nych przez historyków z punktu widzenia materialnych 
pozostałości po bitwie;

3. przedstawienia danych archeologicznych w sposób 
umożliwiający powiązanie ich ze źródłami pisanymi.

Źródła

1. Źródła archiwalne – instrukcje i analizy 
z epoki4

W dalszej części omówione zostaną kolejno:
a. konstrukcja linii wilczych dołów; 

3  Migal i Paczkowski 2015: 52–54, 131, 144–145.
4   W tej części uwzględniamy instrukcje Józefa Kosińskiego z roku 

1820, Ignacego Prądzyńskiego z roku 1825 (niewydaną), Filipa Me-
ciszewskiego z roku 1825 oraz Józefa Paszkowskiego z roku 1830.
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Ryc. 1. Warszawa – Reduta Ordona. Plan stanowiska z zaznaczonymi elementami budowy szańca oraz zadokumentowane 
zniszczenia (oprac. M. Paczkowski i W. Migal)
Fig. 1. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). Site plan showing structural elements of the earthwork and damage recorded 
(elaborated by M. Paczkowski and W. Migal)

b. modelowa taktyka/sposób zdobywania umocnień 
ziemnych;

c. podstawowe terminy artyleryjskie.

1a. Konstrukcja linii wilczych dołów

Instrukcja Józefa Kosińskiego z 1820 r., opisuje wilcze 
doły w następujący sposób5: 

„Ażeby iak naydłużey narazić nieprzyiaciela na ogień 
z szańcu, i przyprowadzić go do nieporządku, kopią się 
przed rowem w odległości od 10 do 20 kroków lub też 
i bliżey, trzy rzędy okrągłych, lub też czworobocznych 
dołów, ieden rzęd na przeciw odstępów drugiego czy-
li w szachownicę. Głębokość tych dołów bywa od 6 do 
7 stóp, wierzchni zaś otwór FU od 7 do 8 stóp; ściany 
ich schodzą się w punkcie X w kształcie przewróconego 
stożka. Wewnątrz tych dołów wkopują się stojące pale, 
ażeby w takow wskoczyć nie było można. Z wykopaney 
z dołów tych ziemi, sypią się na płaszczyznach znayduią-
cych się pomiędzy dołami, ostrokończate kupki T, dla za-

5  Kosiński 1820: 36–37.

pobieżenia ażeby nieprzyiaciel na takowych usadowić się 
nie mógł. Tym sposobem urządzone doły, nazywają się 
wilczemi dołami (trous de loup), lecz kopanie tych dołów 
nader iest trudne, gdyż w takim ostro zakończonym dole, 
ieden tylko stać może robotnik, i to bardzo nie wygodnie” 
(ryc. 2a).

Ignacy Prądzyński w swoim dziele ukończonym w roku 
1825, niestety nieopublikowanym opracowanym i wyda-
nym drukiem dopiero w roku 19866, o wilczych dołach 
pisał następująco7: 

„Wilczy dół (trou de loup) powinien mieć u wierzchu 
5–6 stóp średnicy, 2 stopy u dołu 4–5 stóp głębokości; 
w środku wbija się pal zakończony, w ogóle do 5 stóp 
długi. Wilcze doły zakładają się w szachownicę; wykre-
ślają się najprzód trójkąty równoboczne mające 20 stóp 
podstawy. Każdy wierzchołek trójkąta i środek każdego 
jego boku jest środkiem wilczego dołu. Gdy potrójna linia 
wilczych dołów okrąża narożnik, doły zewnętrzne muszą 
robić się obszerniejsze jak pokazuje figura. Toż samo na 

6  Prądzyński 1986: 11
7  Prądzyński 1986: 142
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odwrót, gdy wilcze doły czynią kąt wklęsły. Ziemia z nich 
pochodząca rozkłada się w odstępach pod przykrym 
spadkiem, przez co powiększa się głębokość dołów. […] 
Wilczych dołów zakłada się trzy rzędy przed stokiem, cza-
sem jeden rząd w rowie. Najlepiej zakładać je w ziemi 
tęgiej, w piasku wcale nie można” (ryc. 2b).

Z kolei instrukcja Filipa Meciszewskiego z 1825 r. wil-
cze doły opisuje następująco8: 

„Korzystniey iest w suchym gruncie zamiast przedrowu 
nieprzyiacielowi  za ochronę służyć mogącego pokopać 
pod ogniem szańcu na końcu stoku oddzielne doły, w li-
nii ieden obok drugiego, wilczemi dołami zwane. Środki 
ich dają się o 9 do 10 stóp od siebie odległe wykopują 
się zaś w kształcie przewróconego stożka, 5 głębokie; ich 

8  Meciszewski 1825: 125–127.

wierzchnia średnica ma 5 do 6 stóp a spodnia od 24 do 
30 cali. Można ich kilka dać rzędów w szachownicę wten-
czas nieprzyjaciel bez zarzucenia kilkunastu zbliżyć się do 
szańca nie zdoła. Zwyczay układania w odstępach wilczych 
dołów, ziemi z nich wydobytey iest szkodliwy, iakkolwiek 
bowiem zwiększa ich głębokość, lecz i padwyższa o parę 
stóp ich brzegi, co przeto tylko przy szańcach znaczney 
wyniosłości miejsce mieć może. Ziemia z nich pochodząca 
do nasypu użytą, lub rozrzuconą bydź powinna; aby strza-
ły stoiących  między dołami nieprzyiaciół, z strzałami szań-
ca co do swey nad poziom wysokości nie równały się. Na 
dnie wilczych dołów wkopuje się pal 8’ długi u wierzchu 
ostro w tróygran zaciesany, 3 do 4 cali średnicy maiący, 
o 5 do 6 cali niżey ich brzegu, dla zakrycia go od strzałów 
działowych ustawiony. Pale te przeszkadzaią wsunąć się 
do dołów tym, co zasłonić się od ognia z szańcu pragną. 

Ryc. 2. Konstrukcja wilczych dołów: a – według instrukcji J. Kosińskiego (1820, tabl. II fig. 20); b –  według instrukcji I. Prądzyń-
skiego (1986, tabl. XIII. ryc. 130); c – według instrukcji F. Meciszewskiego (1825, tabl. X, ryc. 68); d–zgeneralizowany przekrój 
przez wilcze doły oraz fosę z zachowaniem skali na podstawie badań archeologicznych (oprac. M. Paczkowski i W. Migal)
Fig. 2. Construction of a trou de loup: a – described as in the artillery manual of J. Kosiński (1820, plate II, fig. 20); b – accor-
ding to the instructions of I. Prądzyński (1986, plate XIII, fig. 130); c – described as in the manual of F. Meciszewski (1825, plate 
X, fig. 68); d – generalised section through trou de loup features and the ditch, to scale taken from the archaeological fieldwork 
(elaborated by M. Paczkowski and W. Migal)
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[…]. Wilcze doły nayskuteczniey przeciw ieździe używają 
się dla piechoty nie są tyle strasznemi iak się z pierwszego 
rzutu oka zdaje, są trudne do roboty bo u spodu wązkie, 
z tey przyczyny nie mogą bydź głębokie; są łatwe do prze-
bycia, skoro bowiem nieprzyiaciel o nich się dowie, deski 
do ich nakryciaz sobą bierze, do czego nawet kilka karbi-
nów w poprzek położonych posłuży; pomimo tego nawet, 
nie wielka dla nieprzyiaciela strata że kilku ludzi w nie 
wpadnie, bo wydobydź się z nich nie zbyt iest trudno.

Dół wymiaru opisanego nie maiąc iak około 72 stóp 
sześciennych bryłowatości, może bydź przez iednego ro-
botnika (więcey przy iednym dole pracować nie może) 
w przeciągu iednego dnia zupełnie ukończonym, rachuiąc 
w to i osadzenie pala na dnie iego” (ryc. 2c). 

1b. Zdobywanie umocnień ziemnych 

Ignacy Prądzyński o szturmowaniu fortyfikacji otoczonych 
przez wilcze doły pisał następująco9: 

„Punkta ataku obiorą się w miejscach, gdzie warow-
nie są najsłabsze, gdzie ich wykończenie było zaniedbane 
i nie są wykończone, gdzie się załoga najmniej pilnuje, 
gdzie przystęp jest najłatwiejszy, gdzie się przybliżyć moż-
na pod taką zasłonę. Na koniec na punta ataków obiorą 
się części umocnienia narożne nie mające obrony bocznej 
lub słabą  tylko. Gdzie można – ich szyje.

[…] Atak rozpoczną działa, które się zaprowadzą jak 
najbliżej umocnień, stosując się do ich donośności. […] 
Pękający granat w szańcu dużo nieładu robi na jego posa-
dzie, częstokroć szczuplej i bez żadnego schronu, granaty 
potłuką ostropale i ostrokoły, chociaż i zakryte; ugodziw-
szy w spadek zakopią się i wysadzeniem wyłomy porobią. 
Co wszystko wiele ułatwi wstęp na wierch przedpiersia.

Bateryje zaprowadzą się przeciw punktom mającym 
być atakowanymi. Czoła, linie przydłuższe zajmą się 
z przedłużenia albo nawet i z tyłu. Kilka dział składają-
cych jedną bateryją będzie strzelało bez nazbyt wielkiego 
pośpiechu, a celnie i bez przerwy; wszystkie powinny dla 
prędszego skutku w jedno miejsce godzić. Zacząwszy raz 
ogień, nie należy go przerywać aż do chwili rzeczywistego 
ataku, dlatego ażeby nieprzyjaciel nie miał czasu do przy-
wrócenia u siebie porządku tym ogniem nadwerężonego, 
aby nie miał czasu do naprawy porobionych szkód. […].

Dwie do trzech godzin ognia z dział w dostatecznej 
liczbie, stosownie zaprowadzonych i przyzwoicie usłużo-
nych, powinny znacznie skutkować i bardzo ułatwić zdo-
bycie. Są jednak przypadki, w których podobny ogień nie 
jest koniecznie potrzebnym, np. gdy dzieło z samej ziemi 
usypane żadnymi przeszkodami nie jest wzmocnione, 
albo gdy atak dzieje się w nocy, podczas której strzały 
nie są bardzo skuteczne […].

Aby zniweczyć ogień dział odpowiadających naszym, 
użyje się oprócz artyleryi rozsypanych strzelców, wybra-
nych pomiędzy najcelniej strzelającymi. Ci, korzystając 
z wszelkich ukryciów, na jakie trafią, przybliża się do wa-

9  Prądzyński 1986: 292–298

rowni i wezmą na cel kanonierów, którym szczególnie 
na ławach wiele zaszkodzą, zdołają oni czasem bateryją 
z usługi pozbawić. […].

Za nadejściem wyznaczonej chwili da się do rzeczy-
wistego ataku umówiony znak. Będzie to pewna liczba 
strzałów armatnich w miejscu, na którym dotąd nie strze-
lano, wypuszczenie rac, zapalenie dużego ognia. Za da-
niem tego znaku działa umilkną, a kolumna przeznaczona 
do ataku. Czekająca już jak być może najbliżej w ukry-
ciach, podwójnym krokiem naprzód wyruszy.

Z pożytkiem jednak będzie, gdy zostaną działa nie mo-
gące szkodzić atakującej kolumnie, które swego ognia nie 
poprzestaną np. na skrzydłach ataku dla jego zabezpie-
czenia i trzymania w natężeniu uwagi nieprzyjaciela albo 
na punktach, z których by zajmowały z boku i z tyłu część 
umocnień atakowaną. […].

Przed kolumną pójdzie mała przednia straż, kilku lub 
kilkunastu wybranych ludzi, a zaraz za nimi oddział robot-
ników przez oficera inżynierów prowadzony, a przezna-
czony do uprzątania wszelkich przeszkód. Każdy robot-
nik będzie niósł narzędzie stosowne do przeszkód, które 
wypadnie uprzątać, a na które szczegółowo następujące 
podają się sposoby:

[…] Ostropale zburzą się działami zwłaszcza strzałami 
czołgającymi i granatnikowymi, wytną się siekierą albo 
wyciągną z ziemi, jeżeli nie są bardzo utwierdzone. 

[…] Ostrokoły rozbiją się działami, siekierami; stoją-
ce na ustępie ściągną do rowu, te zaś które są w rowie, 
pierwsi ludzie co się do niego spuszczą, postawią na skar-
pie, ażeby służyły za drabiny. 

[…] Wilcze doły pokryją się deskami albo płotami. 
Można je wyminąć, idąc za dnia pojedynczo i bardzo 
ostrożnie. Przez wilcze doły można także utworzyć drogę, 
zasypując ich kilka wydobytą z nich ziemią. 

[…] Uprzątnąwszy przeszkody zewnętrzne kolumna 
atakująca dojdzie do głównego rowu. Jeżeli ten jest su-
chy, a niezbyt głęboki, pierwszy oddział kolumny spuszcza 
się natychmiast do niego i dostać się na wierzch przed-
piersia usiłuje. […]. Jeżeli rów jest bardzogłęboki, a przy 
tym może i wąski lub wcale wodą napełniony, wypełnia 
się natenczas w części, do czego każdy żołnierz przynosi 
jedną albo dwie faszyny, które podawane od rąk do rąk 
dochodzą robotników będących na czele; ci rzucają je 
do rowu, uważając na zachowanie pewnego porządku, 
ażeby grobla nie zajmowała zbyt wielkiej szerokości […].

[…] Do wypełnienia rowu można także użyć worów 
wypchanych wełną […].

[…] Skoro tylko grobla użytą być może, pierwszy plu-
ton, czyli grenadiery ruszą naprzód. W żadnym przypadku 
ci co do środka stanowiska dążą ani jednego strzału czy-
nić nie powinni, lecz pomagać sobie w trudnej przepra-
wie. Po spadku wygodniej wchodzić ukośnie aniżeli pro-
sto; najłatwiej w kątach, które prócz tego, że ich spadki 
najwolniejsze, w polu są częstokroć martwe. Strzelnica 
działowa ułatwia także wnijście do okopu, lecz upilnować 
trzeba chwilę po wykonanym strzale ze stojącego w niej 
działa.” 
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1c. Podstawowe terminy artyleryjskie

Poniżej przedstawiony zostanie opis podstawowych ro-
dzajów pocisków stosowanych przez artylerię w trakcie 
walk o redutę 54. Opisy pochodzą z dzieła Józefa Pasz-
kowskiego Nauka praktyczna kanoniera 10:

„§ 64. „Wszystko co się ze strzelby za pomocą prochu 
wyrzuca, nazywamy pociskiem, pociskami więc są: kule – 
brandkule – czyli pociski palne – kartacze granaty – bom-
by – knyple – karkassy – kule świecące i t. p.

§ 65. Kule to pociski okrągłe odlane z surowcu, czyli 
żelaza surowego; mają swoje nazwanie od wagi i zowią 
się 6, 12, 18, 24, 30, i 36 funtowe; przymioty kuli są: żeby 
była okrągła, gładka, ciężka, twarda i mocna. […].

§ 67. Kartacze są to małe kulki, także lane z surowcu; 
jest ich w naszej artylleryi 9 numerów, to jest 9 kulek roz-
maitej wielkości, numer 1. najmniejszy: które się używają 
w rozmaitych przypadkach do różnych dział. […].

§ 68. Granat jest także pocisk okrągły, odlany z su-
rowcu i wewnątrz próżny; tem się różni od brandkuli, że 
ma oko jedne i nie massą palną lecz się prochem próżnia 
jego wypełnia. Ściana jego naprzeciw oka jest grubsza niż 
wszędzie i ta strona grubsza dnem się zowie, a to żeby 
zawsze tą grubszą stroną upadał. Gdyby on przy dnie nie 
był grubszy, a następnie cięższy, mógłby upadać okiem 
i przygasić zapalnik w oku osadzony.

Zapalnik (rurka drewniana massą palną nabita) zabija 
się w oko i w czasie wystrzału sam się w kanale zapala, 
i pali się w biegu, a gdy się dopali do prochu, granat pęka, 
skorupy daleko rozrzuca, i kaleczy niemi co trafi. Granaty 
biorą nazwisko od wagi: i są u nas 3, 10, 20 i 40 funtowe.

§ 69. Bomby są to granaty wielkie, a następnie ciężkie, 
przeto mają w bliskości oka dwa uszka, za które się krucz-
kami łańcuch zaczepia, dla łatwiejszego ich przenoszenia 
na drągu i wkładania w kanał moździerza; ten się one od 
granatów różnią. Są one u nas 80 i 200 funtowe, leją się 
z surowcu.”

W dalszej części dzieła autor podaje zalecenia w jakich 
przypadkach stosowane są opisane wcześniej pociski: 11

„§ 115. Kulmi się strzela do nieprzyjacielskiego frontu, 
do kolumn piechoty lub jazdy do baterii dla poniszczenia 
dział; do szańców polowych lub wałów twierdzy dal ich 
rozbicia; do strzelnic, dla ich poniszczenia; i wypłoszenia 
dział stamtąd; do kolumn most przechodzących i samego 
mostu […]. 

§ 116. Granatami strzela się w polu, w tych wszystkich 
przypadkach co kulmi; zrobią one ten sam skutek co kule, 
a po pęknieciu co kartacze, dlatego najkorzystniejsze do 
kolumn. Nadto się rzucają  korzystniej do obozów, par-
ków i wszelkich budowli. Wały usypane z ziemi, lepiej da-
dzą się niemi rozbić, bo pękając w nich działają na kształt 
min; potrzeba tylko trafiać od wierzchu wału i rzucać na-
bojem niezbyt silnym; ażeby zbyt głęboko wciskując się 
nie przygasiły zapalników […]. 

10  Paszkowski 1830: 66–69
11  Paszkowski 1830: 111–114

§ 117. „Najpomyślniejszy ich [kartaczy] skutek jest 
przeciw kawalerii, bo czy rani jeźdźca lub koni, zawsze 
cel jest osiągnięty. Do piechoty wtenczas, tylko kiedy 
postępuje w liniach rozwiniętych; lecz kiedy w kolum-
nach, choćby najbliżej, kula zawsze większy skutek zro-
bi, bo przerżnie ją na wylot i hałasem swoim przerazi, 
i przestraszy atakujących; kiedy nawet świstu kartaczy 
nie słychać w czasie bitwy […]. Przypominamy jeszcze 
raz Kanonierom, że strzał najskuteczniejszy jest kulowy 
lub granatny, żeby sobie nie myśleli, że wiele kulek wiele 
zabić może; trafia się najczęściej, iż się one tak rozlecą że 
żadna w kolumnę nie trafi. […]

§ 122. Strzały czołgające w polu są te same cośmy 
potoczystemi nazwali, kiedy pociski w małych, a długich 
podskokach przerzynają okolice.”12 

2. Przebieg zdarzeń rekonstruowany  
przez historyków

W tej części przedstawione zostanie kalendarium zdarzeń 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą pozo-
stawić po sobie materialne ślady. Zdarzenia podzieliśmy 
na trzy części:

a. budowa szańca; 
b. bitwa – 6 września;
c. po bitwie.

2a. Zdarzenia związane z budową szańca

– 27 sierpnia – wykopano jedynie kilkanaście wilczych 
dołów i przerwano prace w oczekiwaniu na oficera z kor-
pusu inżynierów, mającego nadzorować dalsze prace13. 
Gotowy powinien być jeden z magazynów prochowych14.

– 30 sierpnia – redutę otacza jeden rząd wilczych do-
łów, jednak bez wbitych pali15. 

– 2 września – Ppor Adam Kulczycki, komendant ar-
tylerii,  musiał oddać 30 szpadli do budowy szańca 53 
II (74), przez co tempo prac nad kopaniem wilczych do-
łów spadło, gdyż jednocześnie naprawiano osypujące 
się wały16. Tego dnia przybył do reduty ppor. Konstanty 
Ordon, stwierdził że brakowało faszyn, koszy, zaś fosy 
były płytkie, palisady słabe, a wilcze doły niedokończo-
ne17. Tego dnia dostarczono drewno na budowę palisady 
i wilczych dołów18. Niestety źródła pisane nie pozwala-
ją określić stopnia wykończenia reduty w dniu bitwy19. 
Najprawdopodobniej pomiędzy wilczymi dołami pozosta-
wiona była luźna ziemia20. Nie wiadomo, czy błędy zo-

12  Paszkowski 1830: 117.
13  Strzeżek 2011: 31, 2015a: 219, 2015b: 294.
14  Strzeżek 2015a: 219, 2016b: 296.
15  Strzeżek 2015a: 219, 2015b: 294, 296.
16  Strzeżek 2011:  31, 2015a: 219, 2015b: 296.
17  Strzeżek 2011: 31, 2015a: 219.
18  Strzeżek 2015a: 219.
19  Strzeżek 2011: 32, 2015a: 220, 2015b: 296.
20  Strzeżek 2015a: 220, 2015b: 295.
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stały usunięte, gdyż niektóre źródła wspominają o wielu 
niedociągnięciach, takich jak niewystarczające i niedbałe 
wykonanie wilczych dołów oraz nieusunięcie luźnej zie-
mi, która w czasie ostrzału artyleryjskiego zasypywała ich 
wnętrza21. Inne źródła twierdzą z kolei, że do 6 września 
reduta była opalisadowana i otoczona wilczymi dołami22.

2b. Bitwa – 6 września (ryc. 3)

– Godz. 3 – na tą godzinę wyznaczono osiągnięcie goto-
wości bojowej wojsk rosyjskich23. Ostatnia godzina przed 
szturmem: żołnierze rosyjscy zakładają czyste koszu-
le, gdyż atak miał odbyć się w samych mundurach, bez 
plecaków, a płaszcze były zrolowane i przełożone przez 
ramię 24. Ułatwiało to także identyfikację, gdyż Rosjanie 
nosili mundury zielone, a polscy strzelcy granatowe 25.

– Godz. 4 – o świcie kolumny rosyjskie ruszyły na swo-
je pozycje wyjściowe, które znajdowały się około 2 km 
od polskich szańców. Na czoło wyjechały baterie artylerii 
pieszej 26. 

– Przed godz. 5 (4.30–4.45?) – padają pierwsze strzały 
z polskich szańców oraz zostają odpalone rakiety sygna-
łowe27. Po dostrzeżeniu zbliżających się wojsk Ordon na-
kazuje oddanie kilku strzałów z armat 28.

– Przed godz. 5 – dwadzieścia dział II Korpusu rozpo-
czyna regularny ostrzał reduty. Ostrzał koncentruje się na 
wałach: południowym, południowo-zachodnim i północ-
no-zachodnim i narożnikach. Ordon odpowiada ogniem 
z co najmniej czterech dział29. Rosjanie w kilka minut 
unieszkodliwili jedno działo polskie i zabili lub ranili kilku-
nastu artylerzystów30. Pole bitwy zasnute były przez gęste 
kłęby dymu prochowego31. Na ostrzał szczególnie nara-
żeni byli artylerzyści znajdujący się na wale, bez osłon 
w postaci koszy szańcowych. Piechota mogła ukryć się 
u wewnętrznego podnóża wału32. Narażona była jednak 
na eksplozje granatów, które wpadały do wnętrza redu-
ty33. L. Mierosławski stwierdza, że silny ostrzał, w tym 
tzw. pociskami czołgającymi, zniszczył nie tylko wał, co 
było głównym celem, ale także częściowo zasypał wilcze 
doły34. 

– Godz. 6 – Ostrzał rosyjskimi granatami miał ograni-
czoną skuteczność, gdyż pociski albo wybuchały w po-

21  Mierosławski 1888: 73; Strzeżek 2011: 32, 2015a: 220.
22  Strzeżek 2015a: 217.
23  Strzeżek 2011: 61, 2015a: 327.
24  Strzeżek 2011: 58–59, 61, 2015a: 327; Uljanow 2015: 335.
25  Strzeżek 2011: 58; Mechliński 2014: 224, 237.
26   Mierosławski 1888: L; Puzyrewski 1899: 430; Strzeżek 2011: 63; 

2015a: 329, 353, 2015b: 307.
27  Strzeżek 2011: 63.
28  Strzeżek 2015a: 356, 2015a: 356–357, 2015b: 308.
29  Strzeżek 2011: 65, 2015a: 356–357, 2015b: 308.
30  Strzeżek 2011: 65, 2015a: 358; 2015b: 308.
31  Strzeżek 2011: 66, 2015a: 357, 2015b: 308.
32  Strzeżek 2011: 67, 2015a: 368, 2015b: 308.
33  Strzeżek 2015b: 309.
34  Mierosławski 1888: 67; Strzeżek 2011: 67, 2015a: 368, 2015b: 309.

wietrzu, albo nie rozpryskiwały się35. Być może z tego 
względu ostrzał wsparto kolejnymi działami36. Łączna ich 
liczba wynosiła minimum 30 sztuk37. 

– Godz. 6–6.30 – koniec ostrzału artyleryjskiego przez 
artylerię pieszą38. Na czoło szyku rosyjskiego (około 300 
m na południowy zachód od szańca) wychodzi 10 dział 3. 
roty artylerii konnej39. Działa te miały osłaniać ogniem kul 
i granatów marsz piechoty na szaniec40. Ogień kartaczo-
wy prowadzony był przez działa artylerii pieszej41.

– Godz. 6.30–7.30 – Po zakończonym ostrzale artyleryj-
skim do szturmu przystąpiła piechota42. Kolumny mające 
zaatakować redutę po otrzymaniu rozkazu do ataku prze-
szły między działami artylerii pieszej, która zamilkła (ostrzał 
kontynuowały jedynie jednorogi), zaś ostrzał kulami i gra-
natami kontynuowały działa 3. roty artylerii konnej43. 

Druga linia kolumny gen. Sulimy (19. szlisselburski 
pułk piechoty oraz 20 ładoski pułk piechoty) zatrzyma-
ła się za linią dział 3. roty artylerii konnej44, zaś oddziały 
pierwszej linii rozpoczęły atak na redutę: 17. biełozierski 
pułk piechoty obszedł działa 3. roty od tyłu i zaatakował 
redutę od południa45, zaś 18. ołonecki pułk piechoty za-
atakował od zachodu46. Żołnierzy pułku biełozierskiego 
poprzedzali ochotnicy gwardii niosący drabiny, plecionki 
i kosze47. Atak w szyku zwartym nastąpił na tą część re-
duty, która wcześniej została ostrzelana, gdyż dowódcy 
rosyjscy liczyli, że ostrzał na tyle osłabił konstrukcję, że 
umożliwi to łatwy dostęp do szańca48. Artyleria konna 
oraz jednorogi artylerii pieszej wciąż prowadziły ostrzał, 
aż do momentu gdy piechota rosyjska mogła od niego 
ucierpieć49. 

Artyleria wałowa z szańca otworzyła ogień stosując 
kule, granaty oraz kartacze, zaś jej ostrzał wspomagały 
nieskutecznie, ze względu na odległość działa z szańców 
72 i 7350. Ostrzał dział dowodzonych przez Ordona zasko-
czył Rosjan swą siłą, gdyż najprawdopodobniej dowódcy 
rosyjscy liczyli na to, że ostrzał zniszczy działa wałowe, 
w czym utwierdzić ich mógł słabnący ogień polski pod ko-
niec fazy ostrzału przez artylerię rosyjską51. Gdy oddziały 
rosyjskie podeszły bliżej, ogień karabinowy otworzyli tak-
że polscy piechurzy52. 

35  Strzeżek 2011: 66, 2015a: 367, 2016b: 309.
36  Strzeżek 2015a: 367.
37  Strzeżek 2011: 66.
38  Strzeżek 2011: 67, 2015b: 310.
39  Strzeżek 2011: 67, 2015a: 372, 2015b: 310.
40  Strzeżek 2011: 67, 2015a: 372, 2015b: 310.
41  Strzeżek 2011: 68.
42  Puzyrewski 1899: 430.
43  Strzeżek 2011: 69, 2015a: 373, 2015b: 311.
44  Strzeżek 2015a: 373, 2015b: 311.
45   Strzeżek 2011: 71, 2015a: 375, 2015b: 312; Uljanow 2015: 335, 338.
46   Strzeżek 2011: 72, 2015a: 375, 2015b: 312; Uljanow 2015: 335, 338.
47  Strzeżek 2011: 70, 2015a: 373.
48  Strzeżek 2011: 70, 72, 2015a: 373.
49  Strzeżek 2011: 72, 2015a: 375, 2015b: 313.
50  Strzeżek 2011: 72, 2015a: 375–376, 2015b: 312.
51  Strzeżek 2011: 72, 2015a: 376.
52  Strzeżek 2015a: 376.
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Ryc. 3. Plan bitwy o redutę nr 54: 11 – 11. pułk jegrów; 17 – pułk biełozierski; 18 – pułk ołonecki; 19 – pułk szlisselburski; 
20 – pułk ładoski; 22 – pułk wołogodzki; 39 – pułk aleksopolski; 40 – pułk kremienczuski; 41 – pułk jelecki; 42 – pułk siewski (za: 
Strzeżek 2015b, s. 294, ryc. 4)
Fig. 3. Plan of the battle for Fort 54: 11 – 11. elite Jäger infantry regiment; 17 – Belozersky regiment; 18 – Olonetsky regiment; 
19 – Shlisselburgsky regiment; 20 – Ladozhsky regiment; 22 – Vologodsky regiment; 39 – Aleksopolsky regiment; 40 – Kremen-
chugsky regiment; 41 – Eletsky regiment; 42 – Sevsky regiment (from: Strzeżek 2015b, p. 294, fig. 4)

Pierwsza linia kolumny gen. Geismara, którą stanowił 
41. jelecki pułk piechoty oraz 42. siewski pułk piechoty 
po podejściu pod redutę 55, która była nieobsadzona, 
ruszyła w kierunku północnej części reduty53. Manewr 
przejścia od reduty 55 do 54 trwał od 5 do 12 minut54.

Gwardziści poprzedzający pułk biełozierski jako pierw-
si dotarli do umocnień55. Korzystając ze wcześniej przygo-
towanych drabin, z których część przepleciona była chru-
stem, inne zaś przykrywane pletniami, w celu budowy 
prowizorycznych mostków, przygotowali przejścia przez 
rów oraz palisadę56. Drugą metodą było wyrywanie pali 
palisady57. W tym czasie piechota zatrzymała się przed 
linią wilczych dołów, oczekując zakończenia prac przygo-
towawczych i prowadząc ostrzał reduty58. Obrońcy bro-
nili się korzystając z osłony, jaką dawało im przedpiersie, 
prowadząc ostrzał karabinowy i kartaczowy59 . Dowódca 
pułku ołoneckiego pułkownik Aleksander Nikołajewicz 
Tuchaczewski poległ zapewne w tej fazie bitwy, przy wil-
czym dole60. 

W tym czasie od strony północnej pod szaniec dotarły 
oddziały pierwszej linii kolumny Geismara, więc obrońcy 

53   Mierosławski 1888: 72–73; Puzyrewski 1899: 431; Strzeżek 2011: 
73, 2015a: 376–377; Uljanow 2015: 335, 338.

54  Strzeżek 2011: 73, 2015a: 377.
55  Strzeżek 2015a: 377, 2015b: 313; Uljanow 2015: 337.
56  Strzeżek 2011: 73–74, 2015a: 377, 2015b: 313; Uljanow 2015: 337.
57  Strzeżek 2011: 74, 2015a:377, 2015b: 313; Uljanow 2015: 337.
58  Strzeżek 2011: 74, 2015a: 377, 2015b: 313.
59  Strzeżek 2011: 74, 2015a: 377–378, 2015b: 313–314.
60  Strzeżek 2011: 74, 2015a: 378, 2015b: 314.

musieli rozciągnąć linię obrony na dwa odcinki wału61. 
Odcinek północny broniony był jedynie ogniem karabi-
nowym 62. Oddziały rosyjskie atakujące w tym miejscu 
nie dysponowały sprzętem potrzebnym do sforsowania 
wału, gdyż oddziały saperów zostały na reducie 55 i przy-
gotowywały ją do obrony oraz przyjęcia dział mających 
ostrzeliwać redutę wolską 63. 

Szturm rozpoczęły niemal jednocześnie wszystkie 
oddziały: pułk biełozierski korzystając ze zbudowanych 
mostków i wyrw w palisadach od południa i południo-
wego zachodu; ochotnicy gwardii od południowego 
wschodu atakowali szyję; pułk ołonecki od zachodu; 
a jelewski i siewski od północnego zachodu i północnego 
wschodu64. Polacy bardzo słabo bronili przedpiersia, do 
czego można było użyć karabinów, granatów ręcznych, 
bagnetów i kos65. Polacy czekali na Rosjan w środku szań-
ca, koronę oddając bez większego oporu 66. Mogło to być 
spowodowane dużymi stratami od ognia prowadzonego 
przez piechotę rosyjską, kończącą się amunicją, a także 
brakiem wsparcia ze strony oddziałów z zewnątrz67. Ist-
nieje także możliwość, że było to działanie celowe i Po-
lacy chcieli zaskoczyć Rosjan, pojawiających się na wale 

61  Strzeżek 2011: 75, 2015a: 378, 2015b: 315.
62  Strzeżek 2011: 75.
63   Puzyrewski 1899: 431–432; Strzeżek 2011: 73, 75, 2015a: 378–

379, 2015b: 315.
64  Puzyrewski 1899: 431; Strzeżek 2011: 76, 2015a: 379, 2015b: 316.
65  Strzeżek 2011: 76, 2015a: 379, 2015b: 317.
66  Strzeżek 2011: 77, 2015a: 379–380.
67  Strzeżek 2011: 77–78.
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ogniem karabinowym, gdyż liczyli, że pokonanie fosy 
i walu spowoduje rozproszenie sił, przez co łatwiejsze 
będzie eliminowanie przeciwnika przy użyciu karabinów 
i bagnetów68.

Wojska rosyjskie stosunkowo łatwo pokonały linię wil-
czych dołów, sforsowały fosę i zajęły koronę wału. Artyle-
rzyści opuszczając swoje stanowiska zapewne zagwoździli 
działa69. Być może jednak uczynili to sami Rosjanie70. Zda-
jąc sobie sprawę z beznadziejności położenia, oficerowie 
podjęli decyzję o opuszczeniu reduty71. Zapadła także 
decyzja o zniszczeniu magazynów prochowych, co było 
zgodne ze wcześniejszymi instrukcjami, które nakazywały 
zniszczenie amunicji w przypadku opuszczenia szańca72. 
Wiadomo, że na tym etapie walki wśród obrońców re-
duty panował chaos, wiadomo też że przynajmniej część 
żołnierzy uciekła73. W momencie, gdy pułki rosyjskie nie-
mal jednocześnie znalazły się na koronie wału, żołnierze 
polscy byli wyłącznie na majdanie reduty 74. Wewnątrz 
doszło do walki na bagnety75. Polacy ponieśli bardzo duże 
straty, ulegając przewadze liczebnej Rosjan76. W momen-
cie gdy walka wewnątrz słabła, doszło do eksplozji maga-
zynu prochowego77. Wszyscy obserwatorzy opisują ten 
wybuch jako potężną eksplozję, głośną, wzbijającą słup 
czarnego dymu, elementy fortyfikacji, a także szczątki 
ludzkie78. Po wybuchu żołnierze rosyjscy na chwilę uciekli 
z reduty, aby po chwili do niej powrócić79. Reduta została 
zdobyta. Trudno dokładnie określić ile trwały walki o re-
dutę80 Według T. Strzeżka81 walka piechoty trwała zapew-
ne nie dłużej niż kilkanaście minut.

2c. Po bitwie

Po szturmie Rosjanie niezwłocznie przystąpili do przegru-
powania wojsk i przygotowania reduty do prowadzenia 
ostrzału reduty wolskiej i obrony przed ewentualnym 
kontratakiem ze strony polskiej82. Przegrupowane także 
zostały oddziały artylerii ostrzeliwującej redutę, co miało 
miejsce jeszcze w trakcie szturmu83. Reduta zostaje „prze-
orientowana”. Wejście zostało zasypane, przekopano 
nowe od zachodu, zasypując fosę i wilcze doły84. W tym 

68  Strzeżek 2015b: 317.
69  Puzyrewski 1899: 432.
70  Strzeżek 2011: 78–79, 2015a: 381.
71  Strzeżek 2011: 78, 2015a: 381, 2015b: 317.
72  Strzeżek 2011: 79, 2015a: 382, 2015b: 304.
73  Strzeżek 2011: 79, 2015a: 382, 2015b: 318.
74  Strzeżek 2011: 79–80.
75  Strzeżek 2011: 80, 2015a: 382–383, 2015b: 318.
76  Strzeżek 2015a: 383.
77  Puzyrewski 1899: 431; Strzeżek 2011: 80, 2015a: 383, 2015b: 320.
78  Strzeżek 2011: 80–81, 2015a: 383–385.
79  Mierosławski 1888: 74; Strzeżek 2011: 82, 2015a: 385.
80  Strzeżek 2011: 85, 2015a: 387–388.
81  Strzeżek 2011: 85, 2015a: 388.
82  Puzyrewski 1899: 431–432; Strzeżek 2011: 82, 85, 2015a: 401.
83  Strzeżek 2011: 82.
84  Strzeżek 2011: 85, 2015b: 321.

czasie zostały także uprzątnięte ciała poległych żołnierzy 
oraz resztki zniszczonego sprzętu i wyposażenia wojsko-
wego85. Reduta 54 i 55 stanowiła także schronienie dla 
rosyjskiej piechoty86.

3. Dane archeologiczne 

Opisy nawarstwień dokładnie przedstawione w opraco-
waniu szczegółowo omawiającym wyniki badań87. W ni-
niejszym artykule prezentujemy wnioski  wynikające z po-
przednich analiz i fakty dotyczące zarówno znalezisk, jak 
i stratygrafii warstw obserwowanych w wilczych dołach.

Reduta powstała na niewielkim wzniesieniu pocho-
dzenia lodowcowego, które górowało nad okolicą88. 
Najniżej zarejestrowanymi w trakcie badań warstwami 
są warstwy piasków; w zależności od lokalizacji były to 
białe, drobne, dobrze wysortowane piaski przewarstwia-
ne brunatnym, zbitym, drobnym, dobrze wysortowanym 
piaskiem lub biały, drobny, piasek z laminami szaro-żółte-
go piasku. Nad nimi znajdowała się warstwa rdzawo-brą-
zowej gliny ze żwirem i drobnymi otoczakami. Powyżej 
niej znajdowała się warstwa silnie przekształcona przez 
rolnicze użytkowanie terenu89.

Na dnie wszystkich wilczych dołów (wyjątkiem był 
obiekt nr 17) znajdowała się warstwa złożona z drobno-
ziarnistego materiału o strukturze cienkich warstewek 
(warstwa 190). Barwa tych warstw była różna w poszcze-
gólnych obiektach. Miąższość tej warstwy wahała się od 
5 do 15 cm91. 

W 16 obiektach zarejestrowana została warstwa cha-
rakteryzująca się plamistą teksturą, stanowiąca miesza-
ninę rdzawej gliny, piasku i ziemi (warstwa 292). W trzech 
obiektach warstwa ta składa się z dwóch mniejszych 
jednostek stratygraficznych, różniących się między sobą 
jedynie barwą93. Miąższość tej warstwy jest zróżnicowana 
w zależności od obiektu i wynosi od 10 do 40 cm.

Powyżej znajduje się warstwa szarego zglinionego pia-
sku (warstwa 394), silnie zaburzona przez bioturbacje, zaś 
w części stropowej przemieszana przez orkę95.

W 14 wilczych dołach pochowani zostali polegli żoł-
nierze96. Zidentyfikowane zostały szczątki należące do 60 
osobników, z których część nosiła ślady urazów97. W sze-
ściu obiektach szczątki ludzkie zajmują większą część wy-

85  Strzeżek 2011: 85, 2015b: 320.
86  Strzeżek 2015a: 414.
87  Migal i Paczkowski 2015: 50–126, tab. 28, s. 128–129.
88   Dzierżek i Krajcarz 2014: 41; W. Migal 2014: 63; Paczkowski 2014: 

137; Strzeżek 2015b: 287.
89  Paczkowski 2014: 139; Migal i Paczkowski 2015: 47.
90  Migal i Paczkowski 2015, tab. 28: 128–129.
91  Migal i Paczkowski 2015: 56–126.
92  Migal i Paczkowski 2015, tab. 28: 128–129.
93  Migal i Paczkowski 2015: 56–126.
94  Migal i Paczkowski 2015, tab. 28: 128–129.
95  Migal i Paczkowski 2015: 47.
96  W. Migal 2014: 76; Migal i Paczkowski 2015: 54.
97  Stanaszek 2014: 112–113; Stanaszek et al. 2015: 163–170.
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pełniska, w pozostałych ciała złożono do częściowo już 
zasypanych dołów. Pochówki zostały zasypane stosun-
kowo cienką warstwą ziemi. Świadczą o tym zniszczenia 
górnych części szkieletów, powstałe podczas orki w póź-
niejszym okresie98. 

Analiza

Przed przystąpieniem do analizy stratygrafii obiektów za-
daliśmy sobie pytanie, jakie wydarzenia oraz czynniki mo-
gły powodować powstawanie nawarstwień. Najbardziej 
oczywistym i czytelnym przykładem jest budowa szań-
ca – czyli kopanie wilczych dołów, fosy oraz usypywanie 
wałów. Ślady musiałoby także pozostawić  instalowanie 
w tych obiektach dodatkowych umocnień w postaci pali, 
palisady, czy koszy z ziemią, a także procesy naturalne, 
jak wysychanie nieumocnionych brzegów, co powodowa-
łoby osypywanie się ziemi ze ścian oraz ewentualnie zie-
mi zalegającej pomiędzy wilczymi dołami, czy spływanie 
ziemi do środka wilczych dołów pod wpływem opadów 
atmosferycznych. 

W wilczych dołach powinna być także wyraźnie wi-
doczna akumulacja warstw, która nastąpiła w trakcie 
bitwy i po niej, a którą powodowały procesy takie jak:

– w czasie ostrzału artyleryjskiego (w tym pociskami 
pełzającymi): 

a. ostrzał czołgający (tzw. bronowanie) wału i wilczych 
dołów; 

b. zasypywanie ziemią wyrzuconą w momencie ude-
rzenia pocisku w ziemię; 

c. powodowanie drgań, przy których osypują się ściany; 
d. obecność w obiektach pozostałości po ostrzale – kul 

i granatów artyleryjskich oraz kartaczy.
– w czasie szturmu piechoty: 
a. zasypywanie przez żołnierzy wilczych dołów w celu 

łatwiejszego dostępu do wału;
b. przypadkowe i nieintencjonalne osypywanie, po-

wstałe przy pokonywaniu wilczych dołów przez żołnierzy; 
c. pozostałości uzbrojenia i pocisków do ręcznej broni 

palnej;
d. ciała poległych żołnierzy, nie wydobyte po bitwie;
– w czasie wybuchu prochowni – materialne ślady 

w postaci drobnych silnie zniszczonych przedmiotów, 
szczątków ludzkich, ewentualnie warstwy (być może ze 
śladami przepalonych i nadpalonych przedmiotów i węgli 
drzewnych?).

– w czasie zasypywania po bitwie
a. w celu stworzenia wjazdu w związku z przeoriento-

waniem umocnienia;
b. przy zasypywaniu zwłok;
c. intencjonalne niszczenie śladów po reducie przez 

Rosjan w latach 30. XIX w.
– w czasie niwelacji orką po likwidacji Twierdzy War-

szawa – zniszczenia i zatarcie górnej części obiektów.

98  Migal i Paczkowski 2015: 54.

Dalszą analizę podzieliśmy na trzy zasadnicze części, 
podobnie jak we wcześniejszej części. W pierwszej prze-
śledzimy, w jaki sposób wykonano wilcze doły, przeana-
lizujemy ich układ, a przede wszystkim porównamy je 
z ówczesnymi instrukcjami wojskowymi. Następnie pod-
damy analizie strukturę zasypisk, układ warstw i zależ-
ności i powiązania z przestrzennym układem/rozkładem 
zabytków na przykładzie pojedynczych wilczych dołów. 
Podejmiemy także próbę opisania warstw przy pomocy 
wcześniej przedstawionych danych historycznych. Na 
końcu zaś przyjrzymy się odkrytym wilczym dołom jako 
zespołowi obiektów, pomiędzy którymi zachodzą podo-
bieństwa i różnice, co naszym zdaniem powinno pozwolić 
prześledzić przebieg bitwy na wycinku pola bitwy, waż-
nym, bo zlokalizowanym na narożniku szańca.

1. Konstrukcja i układ wilczych dołów 

W trakcie badań wykopaliskowych w 2013 r. odkryte zo-
stały dwie linie wilczych dołów (ryc. 2d), z których każda 
liczyła po 13 obiektów99. Bardzo ważnym elementem od-
nalezionym w trakcie badań jest miejsce, gdzie linia wil-
czych dołów zakręcała100 (ryc. 4). Niestety, na części ba-
danego obszaru wilcze doły zostały całkowicie zniszczone 
(ryc. 1) przez późniejsze wkopy101. Należy podkreślić, że 
przytaczane wcześniej instrukcje zawsze nakazują wyko-
panie trzech linii wilczych dołów (tab. 1) – wyjątkiem jest 
instrukcja Meciszewskiego, która mówi o kilku rzędach102. 
Tak więc sytuacja, jaką odkryliśmy w czasie badań, jest 
znacznym odstępstwem od założeń sztuki fortyfikacyjnej. 
Także i źródła historyczne zawsze wspominają o trzech 
liniach wilczych dołów103, co jest bardzo istotną różnicą 
w stosunku do wyników badań archeologicznych. Od-
ległość pomiędzy liniami (liczona pomiędzy środkami 
wilczych dołów) wynosi około 2,5 m104. Korzystając z cy-
towanej wcześniej metody wytyczania wilczych dołów, 
opisywanej przez I. Prądzyńskiego, odległości pomiędzy 
środkami wilczych dołów powinny wynosić 10 stóp (oko-
ło 3,2 m). Z kolei instrukcja Filipa Meciszewskiego wska-
zuje, że środki powinny być oddalone od siebie o 9–10 
stóp (około 2,9–3,2 m). Odległości pomiędzy środkami 
wilczych dołów, liczonymi w najgłębszym miejscu obiektu 
wynoszą od 260 do 320 cm. Różnica pomiędzy mode-
lowym rozmieszczeniem obiektów, a stanem zarejestro-
wanym w trakcie badań wynika naszym zdaniem z tego, 
że pierwotnie punkty wyznaczone były na powierzch-
ni ziemi, i nie pokrywały się z najgłębszym miejscem 
w obiekcie, gdyż zwyczajnie „przesunęły się” podczas 
kopania wilczego dołu . W rejonie, gdzie linie wilczych 

  99  W. Migal 2014: 70–71; Migal i Paczkowski 2015: 52.
100  W. Migal 2014: 71; Migal i Paczkowski 2015: 52.
101  M. Migal 2014: 85.
102  Strzeżek 2015b: 295.
103  Strzeżek 2010: 36, 2011: 29, 2015a: 338, 2015b: 295.
104  Migal i Paczkowski 2015: 52.
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dołów zakręcają, wyraźnie widać, że doły rozplanowane 
są w większej odległości od siebie, a także są rozplano-
wane mniej regularnie105. Niestety nie jesteśmy w stanie 
określić dokładnie pierwotnej średnicy obiektów, zaś ich 
pierwotną głębokość możemy jedynie szacować na pod-
stawie dzisiejszego poziomu terenu, ze względu na fakt, 
że w późniejszych czasach teren użytkowany był rolniczo 

105  Migal i Paczkowski 2015: 52.

i górne części obiektów zostały zniszczone przez orkę106. 
Rozplanowanie w szachownicę zostało zachowane i zga-
dza się z modelowym opisywanym w instrukcjach. 

Zadokumentowane w trakcie badań przekroje obiek-
tów pokazują wyraźnie, że pomiędzy kształtami poszcze-
gólnych obiektów występują znaczne różnice107 (ryc. 5). 
Przekroje miały kształt trapezowaty, najczęściej o lekko 
nieckowatym dnie108, gdzie ich średnica wahała się od 20 
do 40 cm. Zachowana średnica na poziomie zarejestrowa-
nego stropu obiektu wynosiła od 1 do 1,4 m109. Różnice 
w kształcie zależą między innymi od lokalizacji w obrębie 
stanowiska, co według nas tłumaczyć można tym, że doły 
kopały lub nadzorowały różne osoby. Drugą cechą mającą 
wpływ na kształt dołów może mieć miąższość pierwot-
nej warstwy gliny. Zaobserwowaliśmy zależność, że tam 
gdzie warstwa gliny jest grubsza, tam doły są zazwyczaj 
bardziej smukłe. Wypełniska zachowały się do głębokości 
1–1,4 m110. Obiekt nr 17 różnił się pozostałych kształtem, 
a także głębokością, wynoszącą jedynie 0,8 m, zaś śred-
nica przy dnie wynosi aż 60 cm111. Wskazuje to na to, że 
kopanie obiektu nie zostało dokończone112. Należy także 
przypomnieć opinię I. Prądzyńskiego, że grunt piaszczysty 
(a z takim mamy – przynajmniej częściowo – do czynie-
nia), nie nadaje się do kopania wilczych dołów113.

Na dnie obiektów nie znaleziono dołów posłupo-
wych114. Także analiza stratygrafii wypełnisk wyraźnie 

106  Migal i Paczkowski 2015: 53.
107  Migal i Paczkowski 2015: 52.
108  Migal i Paczkowski 2015: 52.
109  Migal i Paczkowski 2015: 52.
110  Migal i Paczkowski 2015: 52.
111  Migal i Paczkowski 2015: 100.
112  Migal i Paczkowski 2015: 100.
113  Prądzyński 1986: 142.
114  Migal i Paczkowski 2015: 52.

Ryc. 4. Warszawa – Reduta Ordona. Zdjęcie lotnicze wilczych dołów. Widoczny zakręt oraz obiekty na różnym etapie eksplora-
cji (fot. Archeokopter)
Fig. 4. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). Air photograph of trou de loup features showing corner and features at different 
stages of excavation (photo by Archeokopter – archaeological contractors)

Ryc. 5. Warszawa – Reduta Ordona. Zestawienie profili 
wilczych dołów (oprac. M. Paczkowski, W. Migal) 
Fig. 5. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). Collected 
profiles of trou de loup features (elaborated by M. Paczkowski, 
W. Migal) 
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 Wg instrukcji  
J. Kosińskiego

Wg instrukcji  
I. Prądzyńskiego

Wg instrukcji  
F. Meciszewskiego

Wyniki badań  
archeologicznych

Kształt odwrócony stożek trapezowaty odwrócony stożek trapezowaty

Średnica na górze 7–8 stóp 5–6 stóp 5–6 stóp  zachowana 100–140 cm

Średnica przy dnie ? 2 stopy 24–30 cali 20–40 cm

Głębokość 6–7 stóp 4–5 stóp 5 stóp zachowana 100–140 cm

Pale + + + nie stwierdzono

Ziemia z kopania pozostawiona między 
dołami

pozostawiona między 
dołami rozrzucona nie ustalono

Ile rzędów 3 3 kilka 2

Układ w szachownicę w szachownicę w szachownicę w szachownicę

Odległość 
pomiędzy dołami ? 10 stóp 9–10 stóp 260–320 cm

Tabela 1. Schemat kopania oraz układu wilczych dołów znany z instrukcji, zestawiony z danymi uzyskanymi w  trakcie badań 
wykopaliskowych (oprac. W. Migal i M. Paczkowski)
Table 1. The scheme of construction and arrangement of trou the loup known from military instructions, compared to archa-
eological data obtained during excavations (elaborateted by: W. Migal and M. Paczkowski)

wskazuje, że w wilczych dołach nie zostały zainstalowane 
pale115. 

Wszystkie wymienione wyżej obserwacje pozwalają 
stwierdzić, że stan wykończenia linii wilczych dołów ota-
czających redutę w dniu szturmu częściowo odbiega od 
wytycznych z instrukcji i źródeł historycznych (tab. 2).

2. Wypełnisko

Analizując wypełniska obiektów odwoływać będziemy się 
do wcześniej przedstawionego układu warstw, szczegóło-
wo omówionego w innym artykule116. Tutaj skupimy się 
na analizie, a przede wszystkim zaś podobieństwach i roz-
bieżnościach w układzie warstw pomiędzy obiektami. 

Warstwa 1 znajdująca się na dnie wszystkich wilczych 
dołów (za wyjątkiem obiektu 17), naszym zdaniem jest 
wynikiem osypywania się wyschniętej ziemi ze ścian 
obiektów oraz ziemi zalegającej pomiędzy wilczymi do-
łami, a także wypłukiwania i spływania ziemi na dno wil-
czych dołów pod wpływem opadów atmosferycznych117. 
Różnice w barwie pomiędzy obiektami zależą od układu 
warstw naturalnych. Za czas akumulacji należy uznać 
okres pomiędzy momentem wykopania wilczego dołu, 
a początkiem szturmu reduty, czyli od 27 sierpnia do 6 

115  Migal i Paczkowski 2015: 52.
116  Migal i Paczkowski 2015: 50–126, tab. 28: 128–129.
117  Migal i Paczkowski 2015: 53–54.

września 1831 roku. Jedynym zabytkiem zarejestrowa-
nym w tej warstwie była główka fajki w obiekcie 15118. 

Podobny proces zaobserwowaliśmy w trakcie prac wy-
kopaliskowych związanych z eksploracją tych obiektów, 
gdzie na dno wyeksplorowanych obiektów osypywał się 
przesuszony piasek ze ścian oraz piasek z gliną wypłukany 
przez opady atmosferyczne. 

Powstanie wydzielonej w trakcie badań warstwy 2, 
odnotowanej w 16 obiektach, wiążemy z ostrzałem ar-
tyleryjskim w I fazie bitwy119. Warstwa ta powstała na 
skutek osypywania się ziemi ze ścian oraz najbliższego 
otoczenia obiektu, na skutek silnych drgań wywołanych 
ostrzałem. Także luźna ziemia rozbijana przez ostrzał 
czołgający (celowy lub przypadkowy) akumulowała się 
w obiektach, tworząc tą warstwę. W warstwie tej zna-
lezione zostały także zabytki związane niewątpliwie 
z ostrzałem artyleryjskim, w postaci kartaczy, w obiekcie 
18 puszka z kartaczami (ryc. 6), a także granat artyleryj-
ski, czy kula armatnia (ryc. 7), znalezione w stropie tej 
warstwy. O ostrzale czołgającym świadczy wbita w pod-
stawę wału kula odnaleziona na obszarze ara H.7120.

Nie udało wydzielić się jednoznacznie warstwy zwią-
zanej ze szturmem piechoty na redutę. Znalezione zo-
stały natomiast zabytki niewątpliwie związane z tą fazą 
bitwy121. Należą do nich m.in. szabla (ryc. 8), bagnet czy 

118  Migal i Paczkowski 2015: 97; Bartoszek i Paczkowski 2015: 231.
119  Migal i Paczkowski 2015: 54.
120  Migal i Paczkowski 2015: 134.
121  Migal i Paczkowski 2015: 55.
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Ryc. 6. Warszawa – Reduta Ordona. Puszka 
z kartaczami znaleziona na dnie obiektu 18 
(fot. M. Paczkowski)
Fig. 6. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). 
Box of canister shot found at bottom of Featu-
re 18 (photo by M. Paczkowski)

Ryc. 7. Warszawa – Reduta Ordona. Kula 
armatnia znaleziona w stropie warstwy zwią-
zanej z ostrzałem artyleryjskim znaleziona 
w obiekcie 13 (fot. M. Paczkowski)
Fig. 7. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 
54). Cannonball found inside Feature 13 near 
the top of the layer attributed to the phase of 
artillery fire (photo by M. Paczkowski)

kaszkiet122 (ryc. 9). Warstwa ta powstała na skutek osypy-
wania się ścian oraz ewentualnie luźnej ziemi spomiędzy 
wilczych dołów, przez pokonujących linię wilczych dołów 
żołnierzy, bez względu na to, czy doły były przykrywa-
ne pletniami, czy drabinami, czy też omijane. Instrukcja 
Ignacego Prądzyńskiego wspomina, że drugim sposobem 
pokonania wilczych dołów (poza ich ominięciem, czy 
przykryciem), jest zasypanie kilku z nich. Tą możliwość 
analizujemy w dalszej części tekstu.

Wydarzeniem, dzięki któremu Reduta Ordona stała 
się jednym z symboli obrony Warszawy w 1831 r., jest 

122  Migal i Paczkowski 2015: 148.

niewątpliwie wybuch prochowni. Jest to drugi epizod, 
którego nie byliśmy w stanie zaobserwować w wilczych 
dołach. Jedynym śladem po eksplozji (niezwiązanym 
chronologicznie z bitwą) mogą być złożone po bitwie 
w wilczych dołach silnie rozczłonkowane szczątki ludz-
kie, a także szczątki z obiektu 17 noszące być może ślady 
osmolenia123. 

Pozostałą część wypełnisk stanowi zasypisko ozna-
czone jako warstwa 3, powstała w trakcie zasypywania 
wilczych dołów po bitwie. Podobieństwo pomiędzy struk-
turą tej warstwy w różnych obiektach, wynika z tego że 

123  Stanaszek 2014: 107; Migal i Paczkowski 2015: 55.
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Tabela 2. Zestawienie danych dostępnych w instrukcjach wojskowych oraz danych historycznych z wynikami badań wykopali-
skowych (oprac. W. Migal i M. Paczkowski)
Table 2. List  of data from military instruction and historical data compare to the results of excavation (elaborateted  
by: W. Migal and M. Paczkowski)

 Wg instrukcji  
I. Prądzyńskiego

Przebieg zdarzeń 
rekonstruowany przez 

historyków
Wyniki badań  

archeologicznych
Interpretacja danych 

archeologicznych

Ostrzał powinien trwać 2 do 3 godzin ostrzał reduty trwa ok. 
dwóch godzin  

warstwy związane z ostrza-
łem powstały w czasie 
krótszym niż 3 godziny

 
granaty stosowane być powin-
ny do niszczenia wałów, palisad 

i niszczenia siły żywej

zastosowanie ostrzału 
czołgającego warstwa 2

warstwa powstała na sku-
tek ostrzału artyleryjskiego, 

w tym ostrzału czołgają-
cego

  

do ostrzału wykorzysty-
wane są kule armatnie, 

granaty artyleryjskie oraz 
kartacze

kula armatnia wbita w pod-
stawę wału ar H.7

celem ostrzału narożnik, 
kula wystrzeliwana płasko

   
kula armatnia znalezio-
na w stropie warstwy 2 

w obiekcie 13

kula od płaskiego ostrzału 
niszczącego palisady fosy 

(ostrzał czołgający?)

   
puszka z kartaczami 

znaleziona w warstwie 2 
w obiekcie 18

puszka z polskiego działa 
wystrzał nieudany?

   
kartacze znajdowane 

w warstwie 2 (obiekty: 7, 
13, 15, 19, 23, 27) 

pojedyncze kartacze zwią-
zane z ostrzałem obrońców 

reduty

 ostrzał skupiony na  najsłab-
szych punktach umocnienia

ostrzał skupiony na naroż-
niku

miąższość warstwy 2 
większa w okolicy narożnika 
reduty (obiekty nr 9,20,21, 

22, 23)

ostrzał był szczególnie silny 
w okolicy narożnika

Szturm
aby przebyć wilcze doły można 

je albo przykryć, albo kilka 
z nich zasypać

aby przebyć wilcze doły 
używane są wcześniej 
przygotowane drabiny 
przeplecione gałęziami 

pletnie itp.

brak warstwy

ten fragment ataku nie 
postawia warstw ziem-

nych, a jedynie artefakty 
zgubione przez atakujących 

żołnierzy

   kaszkiet znaleziony z obiek-
cie 3

kaszkiet znaleziony na 
stropie warstwy powstałej 

po ostrzale

   
szabla, kaszkiet bagnet, 

znalezione przy ścianach 
obiektów

pozostałości materialne po 
fazie szturmu

 przez fosę budowana jest 
„grobla” z faszyny  

4 obiekty zasypane jedno-
rodna warstwą pozbawiona 

zabytków

stworzenie przejścia przez 
linię wilczych dołów?

Wybuch  

potężna eksplozja wyrzuca-
jąca z powietrze elementy 
reduty i rozerwane ciała 

żołnierzy

brak śladów  

Po bitwie  
uprzątanie pola bitwy 

w celu przygotowania do  
obrony przed kontratakiem

liczne zabytki w postaci nie-
kompletnego wyposażenia 
i uzbrojenia np. elementy 

karabinów

uprzątanie pola bitwy

   
jednorodna warstwa różnią-
ca się od warstwy z ostrzału 

(warstwa 3)
warstwa 3 

  pochowanie poległych 
żołnierzy

– pochówki żołnierzy 
polskich i rosyjskich w 14 

obiektach

przygotowywanie reduty od 
obrony przed kontratakiem 
w warunkach braku czasu

  

zajęcie reduty i przygoto-
wanie jej do obrony m. in. 
przez zasypanie części fosy 

i wilczych dołów

zasypanie części wilczych 
dołów jednorodną warstwą, 

właściwie pozbawioną 
zabytków

reorientacja reduty – 
zasypania dołów w okolicy 

narożnika
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zostały zasypane materiałem znajdującym się wokół wil-
czych dołów, często wraz z drobnymi zabytkami, na przy-
kład w postaci kul karabinowych, czy elementów podpin-
ki od kaszkietów124. W części z obiektów złożone zostały 
także szczątki poległych żołnierzy. Wnioski płynące z róż-
nic pomiędzy sposobem złożenia ciał w wilczych dołach 
omówione zostaną w dalszej części artykułu. Poza szcząt-
kami ludzkimi do wilczych dołów trafiały także uszkodzo-
ne elementy umundurowania i uzbrojenia. W naszej oce-
nie żołnierze pochowani zostali bezpośrednio po bitwie, 

124  Migal i Paczkowski 2015: 54.

na co wskazuje między innymi jednorodna warstwa pod 
i nad pochówkami, a pośrednio także źródła historyczne, 
które wskazują, że reduta została niezwłocznie obsadzo-
na przez Rosjan i przygotowana do obrony125, a pocho-
wanie poległych było wskazane zarówno ze względów 
sanitarnych, jak i miało wpływ na morale żołnierzy.

Po zestawieniu i przeanalizowaniu układu warstw 
w poszczególnych obiektach, a także przestrzennego 
rozkładu zabytków, można wnioskować o wydarzeniach 
dotyczących konkretnego rejonu pola bitwy (ryc. 10).

125  Puzyrewski 1899: 431–432.

Ryc. 8. Warszawa – Reduta Ordona. Szabla 
znaleziona w obiekcie 13, powiązana z fazą 
szturmu (fot. M. Paczkowski)
Fig. 8. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). 
Sabre found inside Feature 13, attributed to 
the phase of assault (photo by M. Paczkowski)

Ryc. 9. Warszawa – Reduta Ordona. Kasz-
kiet z godłem 18. ołoneckiego pułku piechoty 
znaleziony w obiekcie 3: a – w trakcie eksplo-
racji; b – godło zdjęte z kaszkietu przed kon-
serwacją; c – zdjęcie RTG godła  
(a – fot. W. Migal i M. Paczkowski; b–c – za: 
Weker 2014, s. 122, ryc. 13 c–d)
Fig. 9. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). 
Military hat with the badge of the 18th Olonet-
sky infantry regiment found in Feature 3:  
a – during excavation; b – badge removed 
from the military hat prior to conservation;  
c – X-ray (a – photo by W. Migal and M. Pacz-
kowski, b–c – from: Weker 2014, p. 122, fig. 13 
c–d)
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Ryc. 10. Warszawa – Reduta Ordona. Linia wilczych dołów z zaznaczeniem rekonstruowanych wydarzeń: A. faza ostrzału; 
B. po ostrzale artyleryjskim, uwzględniająca sposób układ ciał złożonych po bitwie w wilczych dołach (oprac. M. Paczkowski 
i W. Migal)
Fig. 10. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). The line of the trou de loup features with a reconstruction of phases of the bat-
tle: A. artillery fire; B. after shelling, showing the positions of bodies deposited after the battle inside the trou de loup pits  
(designed by M. Paczkowski and W. Migal)
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W okolicy narożnika reduty miąższość warstw po-
wstałych na skutek ostrzału jest wyraźnie większa niż na 
pozostałym obszarze. Zgadza się to z przekazem histo-
rycznym mówiącym, że narożnik był ostrzeliwany szcze-
gólnie silnie126. Pozostałością po ostrzale narożnika jest 
także wspomniana wcześniej wbita w podstawę wału 
kula (ryc. 7).

Analizując rozmieszczenie pochówków, a także to jaką 
część wypełniska zajmują szczątki poległych (ryc. 10), za-
stanawiające są wyraźnie widoczne skupiska obiektów 
wtórnie wykorzystanych jako miejsce złożenia ciał. Na-
szym zdaniem wilcze doły były zasypywane przez kilka 
grup żołnierzy, z których każda miała inne zadania: za-
sypywanie wilczych dołów, składanie do nich poległych, 
czy też odzyskiwanie sprzętu zdatnego jeszcze do ponow-
nego użytku127. Wilcze doły były znakomitym miejscem, 

126  Migal i Paczkowski 2015: 55.
127  Migal i Paczkowski 2015: 55.

w którym można było dokonać pochówków żołnierzy, 
a także usunąć zbędne wyposażenie wojskowe i broń – 
niewielka objętość pozwalała szybko zasypać gotowy już 
dół, co znacznie przyspieszało pracę. 

Jedną z przerw pomiędzy obiektami, gdzie pochowani 
zostali polegli żołnierze, tworzą obiekty 13, 14, 15 i 16. 
Ten fakt można wytłumaczyć tym, że zanim do wnętrza 
trafiły ciała, doły te zostały już całkowicie zniwelowane 
(ryc. 10). Inną hipotezą jest celowe zakopanie tych dołów 
w celu utworzenia swobodniejszego przejścia pomiędzy 
liniami wilczych dołów. Należy zadać jednak pytanie, 
kiedy miało to miejsce. Naszym zdaniem istnieją dwie 
możliwości. Pierwszą z nich jest moment szturmu, w cza-
sie którego doły zasypano dla szybszego ich pokonania. 
Drugą możliwością jest moment, gdy teren pola bitwy 
był sprzątany i przejście to miało pomóc w komunikacji 
pomiędzy obszarami po dwóch stronach wilczych dołów. 

Stwierdzono brak ciągłości pochówków (ryc. 10) w oko-
licy narożnika (wyjątek stanowi obiekt 11). Naszym zda-

Ryc. 11. Warszawa – Reduta Ordona. Stratygrafia wilczych dołów opisana przy uwzględnieniu źródeł historycznych (oprac. 
M. Paczkowski i W. Migal)
Fig. 11. Warsaw – Ordon’s Redoubt (Fort 54). Stratigraphy of trou de loup features described with reference to historical sour-
ces (elaborated by M. Paczkowski and W. Migal)
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niem jest to ślad po reorientacji reduty, jakiej dokonali Ro-
sjanie po jej zdobyciu, tak aby mogła ona bronić się przed 
ewentualnym kontratakiem ze strony polskich wojsk128. 
Aby tego dokonać, Rosjanie zasypali fosę i część wilczych 
dołów129. O zasypaniu obiektów w tym miejscu za jednym 
razem świadczą ponadto jednorodne zasypiska.

Podsumowanie

Opis wydarzeń związanych z bitwą o Redutę Ordona, 
oparty na źródłach historycznych, jest jedynie częścio-
wo zgodny z materialnymi pozostałościami po bitwie, 
odkrytymi podczas badań wykopaliskowych. Na podsta-
wie analizy sposobu wykonania i rozmieszczenia jedne-
go z elementów konstrukcyjnych szańca – linii wilczych 
dołów – widać, że dniu 6 września 1831 roku reduta nie 
była zgodna z założeniami teoretycznymi, jakie znamy 
z instrukcji wojskowych. Jej wygląd nie odpowiadał tak-
że obrazowi  umocnień, jaki znamy chociażby z raportów 
po bitwie, czy wspomnień. Najbardziej czytelnym przy-
kładem są jedynie dwie linie wilczych dołów, mimo że 
zarówno instrukcje, jak i raporty mówią o trzech liniach. 
Dodatkowo wiemy, że w dołach nie było pali, przynaj-

128   Puzyrewski 1899: 429, 430; Strzeżek 2011: 85; Migal i Paczkow-
ski 2015: 149

129  Strzeżek 2011: 85

mniej w badanym przez nas obszarze. Natomiast można 
stwierdzić, że wilcze doły rozplanowane były dokładnie, 
więc zapewne trzeci rząd nie został po prostu dokoń-
czony. Równie ważny jest czytelny zapis wydarzeń histo-
rycznych w warstwach odnotowanych w trakcie badań 
(ryc. 11). Doskonałym przykładem jest warstwa związa-
na z ostrzałem artyleryjskim, wydarzeniem, które trwało 
maksymalnie dwie godziny. Tak precyzyjne datowanie 
warstwy jest swoistym ewenementem w archeologii.

Podjęta przez nas próba opisania układu warstw 
w obiektach i powiązanych z nimi zabytków nie jest 
może niczym nowym, jednak uzyskane przez nas wnioski 
wydają się być – przynajmniej częściowo – zaskakujące. 
Możliwe jest zidentyfikowanie wydarzeń krótkotrwałych, 
dynamicznych i – przy odpowiedniej metodyce prac – 
uzyskanie informacji, które w dużym stopniu uzupełnia-
ją, a czasem zmieniają, obraz znany ze źródeł pisanych. 
Wyraźnie pokazuje to jak ważną rolę uzupełniającą pełni 
archeologia w badaniach nad przeszłością. Zwykle uważa 
się, że archeologia jest nauką pomocniczą historii, szcze-
gólnie w odniesieniu do badań historii nowożytnej. Ale 
w tym konkretnym przypadku jest także nauką weryfi-
kującą i uzupełniającą historię. Jest to szczególnie waż-
ne w obecnych czasach, gdy coraz częściej archeolodzy 
badają pola bitwy. Takie miejsca to nie tylko zabytki, nie 
tylko szczątki poległych żołnierzy. To także sekwencja 
warstw będąca zapisem wydarzeń. Zapisem, który trzeba 
tylko (i aż) dobrze odczytać.
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Witold Migal i Michał Paczkowski

The battle for Ordon’s Redoubt (Fort 54) of 1831 –  
insights from trou de loup stratigraphy

Summary

This article compares the data available from historical records 
and army instructions with the findings from archaeological 
research. The latter identified on the site of Ordon’ Redoubt 
(Fort 54) in Warsaw the remains of elements of defensive ob-
stacles such as several features identified as trou de loup (wolf 
pits) traps, ditch, rampart base, and ammunition magazine. 
The surviving structures represent a tangible record of known 
historical events. The fill of the trou de loup features holds in-
valuable potential for comparative studies, and taken together 
with finds of military equipment and the nature of statigraphic 
layers for the analysis of battle episodes. 

We divided our analysis into three parts. In part I we exam-
ined how these booby traps were made using data from con-
temporary military instructions time (table 1). Part II presents 
the course of events reconstructed by historians. In part III we 
collated the archaeological evidence with the written record. 

The fill of the excavated trou de loup traps was separated 
into three main layers. Layer 1 found at the bottom of all the 
traps formed when the drying earth slipped from the sides of 

these features or was leached by precipitation, consequently, 
during the phase of construction. We propose to attribute layer 
2 to artillery shelling during phase I of the battle. This is con-
firmed by finds discovered in this layer: canister shot, a box 
containing this type of artillery ammunition, as well as artillery 
grenades and cannonballs. Layer 3 originated when the trous 
de loup were filled in after the fall of the redoubt. This is indi-
cated by finds definitely associated with this phase of the bat-
tle eg, a sabre, bayonet and a military hat. Some of the these 
features held the remains of the fallen soldiers.

The attempt to compare the stratigraphic sequence of the 
trou de loup features and associated archaeological objects 
with information drawn from the written sources is fascinat-
ing. It makes it possible to identify individual historical episodes 
within a given terrain and to add new details to our perception 
of events known from the written sources, at times even, to 
alter this perception. 

Translated by Andrzej Leligdowicz
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Puszcza Zgorzelecka znajduje się w południowo-zachod-
niej części Polski. Jest ona częścią Borów Dolnośląskich – 
jednego z największych kompleksów leśnych Europy 
Środkowej1. Mezoregion Borów Dolnośląskich jest zaś 
częścią makroregionu Niziny Sasko-Łużyckiej. Równinny 
charakter krajobrazu puszczy ukształtowały masy lądolo-
du w czasie zlodowacenia Odry. Na podłożu plejstoceń-
skich utworów polodowcowych w holocenie wykształ-
ciły się tu w przewadze gleby bielicowe, rzadziej gleby 
bagienne, a w dolinach rzecznych mady. Szatę roślinną 
puszczy stanowią głównie świeże bory sosnowe oraz 
rzadziej występujące dąbrowy i lasy mieszane oraz re-
liktowe bory bagienne. Doliny rzek i strumieni porastają 
łąki, grądy, olsy i szuwary2. Zachodnią granicę Puszczy 
Zgorzeleckiej stanowi Nysa Łużycka, a wschodnią rzeka 
Czerna Wielka. Granica południowa dochodzi do znacznie 
odlesionego Pogórza Izerskiego, a od północy przechodzi  
w lasy Puszczy Żagańskiej. Poza bogatą przyrodą puszcza 
skrywa relikty działań ludzkich o różnorodnej chronologii 
i funkcji3. Zachodnia partia puszczy jest aktualnie przed-
miotem badań przyrodniczo-archeologicznych, prowa-
dzonych w ramach projektu Mieszkańcy, kultura i środo-
wisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań 
mikroregionu osadniczego Tormersdorf – Toporów. Pro-
jekt ów jest realizowany przez interdyscyplinarny zespół 
naukowców, przyrodników i humanistów skupionych przy 
Katedrze Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, i prowadzony we współpracy z gospodarzem 
terenu – przedsiębiorstwem Lasy Państwowe, Nadleśnic-
twa Ruszów i Wymiarki.

Wśród celów badań zapisano poznanie lokalnych wa-
lorów przyrodniczych i kulturowych oraz rekonstrukcję 
przeszłych interakcji człowiek – środowisko przyrodnicze. 
W ramach projektu Tormersdorf-Toporów podjęto także 
badania pobojowisk z kampanii napoleońskiej 1813 r. 
i z bojów stoczonych w kwietniu 1945 r. pomiędzy Armią 
Czerwoną i II Armią Wojska Polskiego, a hitlerowskimi 
Niemcami. Rozpoznaniu poddano pobojowiska znajdu-
jące się w rejonie zanikłej wsi Prędocie (górnołuż. Tor-

1 Zobacz: http://www.bory.org.pl/ (wgląd: 20.11.2015).
2 Kondracki 1998:169, 176–177; Bena 2001: 6–16.
3  Konczewski 2016.

now, niem. Tormersdorf, Toporów w pierwszych latach 
po II wojnie światowej), położonej nad Nysą Łużycką 
w leśnictwie Toporów, powiat Zgorzelec. Badaniami ob-
jęto również fragment leśnictwa Zabłocie, powiat Żary, 
przyległy od północy do leśnictwa Toporów (ryc. 1). 

Miejsce badań posiada wyjątkowe walory przyrodni-
cze, o cechach krajobrazu miejscami zbliżonego do na-
turalnego, na którym jednak tysiąclecia obecności ludz-
kiej pozostawiły ślady w postaci różnorodnych reliktów 
kulturowych. Teren badań w całości jest objęty ochro-
ną w ramach europejskiej sieci obszarów chronionych 
Natura 2000. Partia zachodnia to najcenniejszy przy-
rodniczo fragment Pieńskiej Doliny Nysy Łużyckiej (kod 
PLH020086), chroniony ze względu na bogactwo jej eko-
systemów. Dolinę porastają lasy olszowo-jesionowe i łąki 
z płatami muraw napiaskowych. Grądom, olsom, łęgom 
i szuwarom towarzyszą skupiska roślinności bagiennej, 
szczególnie bogatej w obszarach torfowisk i moczarów. 
W dolinie Nysy obserwujemy również skupiska roślinno-
ści antropogenicznej i ruderalnej, stanowiące relikty daw-
nego osadnictwa ludzkiego. Najcenniejszym z nich jest 
będąca pomnikiem przyrody Aleja Lipowa, nasadzona 
przy trakcie ciągnącym się wzdłuż Nysy. Dolinę Nysy Łu-
życkiej zamieszkują liczne gatunki zwierząt chronionych, 
w tym rzadkie bezkręgowce. Obszar przyległy od wscho-
du do doliny Nysy to wysoczyzna porośnięta w większości 
zwartym kompleksem borów sosnowych, gdzieniegdzie 
zaś lasami mieszanymi oraz dąbrowami. Równinny cha-
rakter tegoż biotopu przełamują pasma wydm śródlą-
dowych i dolina strumienia Żółta Woda. Także ta część 
puszczy jest objęta ochroną przyrodniczą w ramach sieci 
Natura 2000, stanowiąc fragment obszaru Bory Dolnoślą-
skie (kod PLB020005), będącego siedliskiem blisko 150 
gatunków ptaków (ryc. 2)4.

W krajobrazie Puszczy Zgorzeleckiej obecne są świa-
dectwa dwóch ostatnich konfliktów zbrojnych, które 
przetoczyły się przez Łużyce. Były to wojny napoleońskie 
i II wojna światowa5. Do zakończenia tej ostatniej w Tor-
mersdorf żywa była tradycja potyczki pomiędzy wojska-

4  Franczak 2015: 13–135. 
5   Kaczmarek 1965; Olczak 2004; Bena et al. 2010: 171–179, 

225–235; Friedl 2015.
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Ryc. 1. Obszar badań projektu Tormersdorf-Toporów. Numeryczny model terenu na podkładzie mapy topograficznej. Lokaliza-
cja wybranych elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: A – Kozackie Mogiły; B – osada późnośredniowieczna (stan. 
arch. 10/75-09 AZP); C – prawdopodobne cmentarzysko kultury łużyckiej; D – zanikła wieś Tormersdorf; E – strzelnica WOP;  
F – pomnik 37 pułku piechoty WP; G – zanikły przysiółek Nieder-Tormersdorf  i ślad osadnictwa z epoki kamienia (stan. arch. 
6/74-09 AZP); H – Aleja Lipowa i mogiła żołnierzy niemieckich z 1945 r.; I – zanikły folwark Nieder-Vorwerk; J – obozowisko mezo-
lityczne (st. arch. nr 4/74-09 AZP); K – prawdopodobne cmentarzysko kultury łużyckiej; L – pole eksploatacji rudy darniowej;  
Ł – dawny cmentarz ewangelicki; M – polana z pomnikiem żołnierzy 2 armii WP (oprac. M. Mackiewicz i P. Konczewski)
Fig. 1. Research area of the project Tormersdorf-Toporów. Digital terrain model on the backing topographic map. The location of 
selected elements of cultural and natural heritage: A – Cossack graves; B – Late Medieval settlement (No. 10/75-09 AZP);  
C – likely burial ground of the Lusatian Culture; D – deserted village Tormersdorf; E – military shooting range (founded after 1945); 
F – 37 Infantry Regiment memorial; G – disappeared grange of Nieder-Tormersdorf and the Mesolithic settlement (No. 6/74-09 
AZP); H – Linden Avenue and the grave of German soldiers from 1945.; I – abandoned grange Nieder-Vorwerk; J – Mesolithic camp-
site (No. 4/74-09 AZP); K – the likely burial ground of the Lusatian Culture; L – place of exploitation of bog iron ore; Ł – a former 
evangelical cemetery; M – a monument to soldiers of the 2nd Polish Army (elaborated by M. Mackiewicz and P. Konczewski)
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Ryc. 2. Puszcza Zgorzelecka i dolina Nysy 
Łużyckiej na odcinku od folwarku Wysokie po 
miasto Przewóz (fot. P. Wroniecki)
Fig. 2. The Zgorzelec Forest and the valley 
of the Lusatian Neisse River on the stretch 
from the Wysokie farm to the Przewóz village 
(photo by P. Wroniecki)

mi napoleońskimi a Rosjanami w dniu 24 maja 1813 r. 
Pamięć kwietniowych bojów 1945 r. trwa w miejscowym 
społeczeństwie do czasów współczesnych.

Podczas wojen napoleońskich obszar Górnych Łużyc 
był areną licznych wydarzeń. Wieś Tormersdorf długo 
pozostawała na ich uboczu. Spokój mieszkańców został 
zmącony dopiero 20 maja 1813 r., kiedy to do ich uszu 
dotarł pomruk kanonady toczącej się pod Budziszynem 
bitwy6. Starcie trwało dwa dni i zakończyło się porażką 
wojsk koalicji rosyjsko-pruskiej. Główna trasa odwrotu 
pobitych armii wiodła przez przeprawy mostowe w Gör-
litz, i dalej w kierunku Wrocławia oraz Świdnicy. Ciężar 
osłony lewej flanki kolumny marszowej wojsk rosyjsko-
-pruskich przed ewentualnym manewrem oskrzydlają-
cym wojsk napoleońskich, spoczął na jednostkach arier-
gardy, dowodzonej przez generała Łanskoja. Pojawił się 
on, wraz ze swoimi żołnierzami, 22 maja o godzinie 10 
wieczorem w Rothenburgu. Kawaleria rosyjska, pomimo 
silnej burzy, rozpoczęła zakładanie biwaków na polach 
między młynówką (Mühlgraben) a Nysą Łużycką – nie-
mal naprzeciw Tormersdorf. Następnego dnia główne siły 
ariergardy przemaszerowały przez most łączący Rothen-
burg z Tormersdorf, przy okazji plądrując wieś, i udały 
się dalej w kierunku wschodnim. Na miejscu pozostał 
jedynie oddział kozaków, w sile około 600 ludzi, w celu 
prowadzenia działań opóźniających. Kolejnych 600 koza-
ków rozlokowanych było w pobliskich miejscowościach. 
W poniedziałek, 24 maja, o godzinie 3 po południu, od 
strony Rothenburga pojawili się francuscy kawalerzyści. 
Byli to żołnierze 2 Dywizji Lekkiej Kawalerii z II korpusu 
rezerwowego kawalerii dowodzonego przez generała Ho-
racego Sébastiani. Siły te stanowiły ariergardę II korpusu 
piechoty marszałka Claude Victora. Kozacy zajmowali 
początkowo pozycje przed mostem. Obie strony zwle-
kały z rozpoczęciem starcia, starając się oszacować siły 
przeciwnika. Kozacy widząc jednak nadchodzące kolejne 
oddziały nieprzyjaciela postanowili wycofać się na drugą 
stronę rzeki, co dawało im korzystniejszą pozycję. Fran-

6  Stod 1913: 3.

cuzi początkowo nie palili się do walki; dopiero osobisty 
przykład dowódców zmobilizował żołnierzy. W pogoni za 
uciekającym wrogiem, francuscy kawalerzyści pokonali 
most i dotarli na piaszczystą skarpę doliny rzecznej, na 
południowy wschód od Tormersdorf, gdzie doszło do roz-
strzygającego starcia (ryc. 3–4) . Potyczka trwała do go-
dziny 7 wieczorem. Dopiero przeprawienie się batalionu 
piechoty francuskiej z II korpusu Victora wraz z artylerią 
przez bród na Nysie Łużyckiej pod Nieder-Neudorf, osta-
tecznie skłoniło obrońców do wycofania się w kierunku 
Iławy7.

Poległych w potyczce żołnierzy obu stron konfliktu, 
w liczbie kilkunastu, pochowano w trzech grobach usy-
tuowanych na pobojowisku. Według lokalnej tradycji 
w dwóch grobach spoczęły ciała kozaków, a w jednym 
pochowano zabitych Francuzów. Wszystkie trzy mogiły 
umownie określano mianem „kozackich grobów” (Kosac-
kengräber) i pod taką nazwą figurowały w źródłach kar-
tograficznych8. Znajdowały się one na szczycie skarpy, po 
obu stronach drogi prowadzącej przez sosnowy las (ryc. 
4) . Do 1902 r. widoczne były kopce z drewnianymi krzy-
żami. W tymże roku wmurowano przy wszystkich trzech 
grobach postumenty, na których umieszczono metalowe 
krzyże9. Podczas badań archeologicznych pobojowiska 
natrafiono na fundamenty dwóch postumentów, odda-
lonych od siebie o 35 m. Ich umiejscowienie dokładnie 
pokrywa się z oznaczeniami umieszczonymi na mapie 
Topographische Karte 2693 Rothenburg Neue Nr 4655 
z 1939 roku (aktualizacja mapy z 1889), co pozwala są-
dzić, że są to groby uznawane przez lokalną społeczność 
za „kozackie”. Relikty fundamentów stanowiły jedyny wy-
znacznik umożliwiający lokalizację pochówków w terenie. 
Kopce, widoczne jeszcze na fotografiach z okresu między-
wojennego, uległy całkowitej niwelacji. Obok procesów 
naturalnych, wpływ na to miała zapewne budowa forty-
fikacji polowych w roku 1945, a także powojenna orka 

7  Foucart 1901: 91–93; Stod 1913: 3; Olczak 2004: 96.
8  Schober 1902: 38–40
9  Stod 1913: 3.
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leśna. W miejscu odkrycia reliktów postumentów w 2007 
r. założono wykopy sondażowe. Eksploracja doprowadziła 
do ujawnienia na głębokości około 1 m dwóch pojedyn-
czych pochówków (ryc. 5). Na czaszkach obu szkieletów 
widoczne były obrażenia (cięcia narzędziem ostrokrawę-
dzistym) zadane bronią białą, co koresponduje z kawale-
ryjskich charakterem starcia z 24 maja 1813 r. Ułożenie 
szczątków oraz dzieląca je odległość pozwalają sądzić, że 
pochówków dokonano w miejscu, gdzie żołnierze ci po-
nieśli śmierć10. Na odkrycie czeka jeszcze trzecia mogiła, 
nazywana dawniej francuską, której lokalizację udało się 
określić w przybliżeniu do kilkudziesięciu metrów. 

W krajobrazie Puszczy Zgorzeleckiej odnajdujemy licz-
ne relikty związane z pobytem 2 Armii Wojska Polskiego, 
która w kwietniu 1945 r. toczyła zażarte walki z Niemcami 
o przełamanie ich obrony na Nysie Łużyckiej. Zachodnia 
część puszczy została wówczas zamieniona w wielki obóz 
wojenny, pokryty ogromną liczbą różnorodnych fortyfi-
kacji polowych i innych urządzeń wojennych (ryc. 6). Tuż 
przed rozpoczęciem walk na Łużycach 2 Armia WP liczyła 
blisko 90 tys. żołnierzy. Oddziały polskie uzbrojone były 
między innymi w 521 czołgów, dział pancernych i trans-

10  Zawadzki 2007: 74–81.

porterów opancerzonych, 1736 dział i moździerzy oraz 
wyposażone w ponad 2000 samochodów. Polacy przejęli 
od Armii Czerwonej odcinek frontu o długości około 32 
kilometrów, z pierwszą linią opartą o Nysę Łużycką. Pol-
ski obszar operacyjny zamykał się pomiędzy położonym 
na północ od Bielawy Dolnej folwarkiem Wysokie (niem. 
Ober-Vorwerk),a wsią Młoty, znajdującą się na północ 
od miasteczka Przewóz11. Większość sił polskich skon-
centrowano na lewym skrzydle. Na odcinku pomiędzy 
wspomnianym powyżej folwarkiem, a położonymi około 
4 km na północ Prędocicami rozlokowano w pierwszej 
linii 8 i 9 Dywizję Piechoty. Na ich tyłach zgrupowane zo-
stały: 5 Dywizja Piechoty, 1 Korpus Pancerny, 16 Brygada 
Pancerna, 5 Pułk Czołgów Ciężkich, 2 Dywizja Artylerii, 
3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej, 14 Brygada Artylerii 
Przeciwpancernej, oddziały saperów i jednostki tyłowe. 
Na północ od Prędocic w pierwszej linii rozlokowano 7 
Dywizję Piechoty, a dalej pas polskiego odcinka frontu 
obsadzała 10 Dywizja Piechoty12. Zachodniego brzegu 
Nysy, na wprost głównego ugrupowania polskiego, broni-
ło około 1500 żołnierzy niemieckich. Były to głównie od-

11  Kaczmarek 1965: 21–58. 
12  Kaczmarek 1978: 328–332.

Ryc. 3. Rekonstrukcja przebiegu starcia 
z 24 maja 1813 r. Niebieską linią zaznaczo-
no przypuszczalny kierunek natarcia wojsk 
napoleońskich, zakończonego konfrontacją 
z kozakami (czerwony X). Czarnym krzyżykiem 
oznaczono lokalizację mogił  
(oprac. M. Mackiewicz i P. Zawadzki)
Fig. 3. Reconstruction of the skirmishes on 
the  on 24th May 1813. Blue line marks proba-
ble direction of attack of the Napoleonic Army, 
ending with the confrontation with the Cos-
sacks (red X). The black cross indicates loca-
tion of the graves (designed by M. Mackiewicz 
and P. Zawadzki)

Ryc. 4. Las Kozackie Mogiły – miejsce po-
tyczki z 1813 r. (fot. P. Konczewski)
Fig. 4. The Cossack Graves Forest – a place 
of a skirmish in 1813 (photo by P. Konczewski)
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Ryc. 5. Grób wojenny z 1813 r. (nr I/07) 
z reliktem ceglanego postumentu pod krzyż 
(fot. E. Lisowska)
Fig. 5. War grave from 1813 (No. I/07) with 
the remains of the brick pedestal of the cross 
(photo by E. Lisowska)

działy z Dywizji Grenadierów Pancernych „Brandenburg” 
oraz 128 batalionu Volkssturmu. Punktem centralnym 
niemieckiego oporu było miasto Rothenburg, położone 
na zachodnim brzegu Nysy na wprost Prędocic13.

Wojna doprowadziła w krótkim czasie do zniszczenia 
Prędocic. Leon Lubecki – dowódca 1 batalionu 26 pułku 
piechoty 9 DP – wspominał, że „Prędocice istniały jedy-
nie na mapie pomiędzy pierwszą a drugą linią obronną. 
Rowy łączące wiły się pomiędzy ruinami i zgliszczami nie-
dawno zasobnej osady”14. W okresie powojennym wieś 
nie została odbudowana, również z tego względu, że zna-
lazła się w pasie granicznym objętym zakazem osiedla-
nia. W ocalałym budynku szkolnym, i prawdopodobnie 
w położonej nieopodal karczmie, utworzono strażnicę 
Wojsk Ochrony Pogranicza. Strażnicę zlikwidowano z po-
czątkiem lat 90. XX w. i od tego czasu Prędocice pozostają 
zupełnie nie zamieszkane. 

13  Lubecki 1960: 83.
14  Lubecki 1960: 79.

Aby poznać historię opuszczonej wsi i jej najbliższej 
okolicy podjęto badania archeologiczne, które siłą rzeczy 
objęły również pozostałości po działaniach wojennych. 
Opierając się na informacjach stricte historycznych prze-
prowadzono prospekcję lotniczą, badania powierzch-
niowe i geofizyczne, a także wykopaliska. W lokalizacji 
i zrozumieniu funkcji oraz chronologii poszczególnych 
reliktów kulturowych bardzo przydatny okazał się nu-
meryczny model terenu. Wygenerowano go dla całego 
obszaru badawczego w oparciu o dane z lotniczego ska-
ningu laserowego (ALS-LiDAR) uzyskane z Centralnego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Lotniczy skaning terenowy jest metodą badawczą szcze-
gólnie przydatną do prospekcji obszarów leśnych. Za 
jego pomocą można lokalizować relikty kulturowe o wła-
snej formie terenowej tkwiące w lokalnych biotopach. 
W oparciu o formę można również podejmować próby 
ich analiz funkcjonalnych i chronologicznych15.

15  Budziszewski i Wysocki 2012: 117–118.

Ryc. 6. Ziemianka z kwietnia 1945 r. pod-
czas wykopalisk (fot. E. Lisowska)
Fig. 6. Sunken hut dated to April 1945 du-
ring excavation (photo by E. Lisowska)
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Na podstawie numerycznego modelu terenu sporzą-
dzono również modele trójwymiarowe fragmentów ob-
szaru badań, w tym centralnej partii zanikłych Prędocic 
(ryc. 7). Na modelu widzimy, że pomiędzy pozostałościa-
mi domostw ciągną się okopy pierwszej linii frontu. Ich 
obsadę w kwietniu 1945 r. stanowił 2 batalion 26 pp. 
Stąd w nocy z 15 na 16 kwietnia wyszło nieudane na-
tarcie tegoż oddziału, będące próbą zdobycia przyczół-
ku po zachodniej stronie rzeki. Rankiem 16 kwietnia, po 
przegrupowaniu się, 2 batalion powtórnie przystąpił do 
natarcia, tym razem z sukcesem. Na wschodniej skarpie 
doliny Nysy Łużyckiej zachowały się pozostałości transzei, 
w których rozlokowane były odwodowe kompanie fizylie-
rów i dowództwo 26 pp. Na cyplu terenowym na połu-
dniowy wschód od centrum wsi zarejestrowano skupisko 
ziemianek przygotowanych do obrony okrężnej. Zapewne 
był to punkt dowodzenia tegoż pułku. Na północ od tego 
miejsca ciągną się na wpół zasypane okopy strzeleckie. 
16 kwietnia 1945 r. obsadzał je 1 batalion 26 pp. W bez-
pośredniej bliskości okopów widnieją pozostałości stano-

wisk pułkowych moździerzy i dział. Około 200 m na połu-
dnie od drugiej linii okopów znajdują się relikty kolejnych 
stanowisk artyleryjskich, prawdopodobnie1 dywizjonu 40 
pułku artylerii lekkiej. Pozycje bojowe i punkty dowodze-
nia łączą relikty charakterystycznych zygzakowanych ro-
wów dobiegowych. Front na południe od centrum Prędo-
cic obsadzał 28 pułk piechoty z 9 DP. Reliktom pierwszej 
linii okopów zajmowanych przez ten oddział towarzyszą 
charakterystyczne „półksiężycowate” wały, świadczące, 
że piechotę wspierała tam bezpośrednio pułkowa arty-
leria – zapewne armaty przeciwpancerne 45 mm. Druga 
linia okopów 28 pp zbudowana została u góry skarpy. 
Rowom strzeleckim towarzyszą tam pozostałości stano-
wisk moździerzy i armat oraz ruiny ziemianek. Ciekawym 
elementem pobojowiska jest relikt przyczółku mostu zbu-
dowanego około 200 m na południe od mostu łączącego 
Tormersdorf z Rothenburgiem. Ten ostatni wysadzono 
w powietrze zapewne pod koniec lutego 1945 (ryc. 7). 
Prawdopodobne pozostałości dwóch kolejnych przepraw 
mostowych zachowały się w zakolu rzeki, około 800 m 

Ryc. 7. Model 3D zanikłej wsi Prędocice (Tormersdorf) – pobojowiska z kwietnia 1945 r.: 1 – okopy pierwszej linii 26 pp;  
2 – okopy drugiej linii 26 pp; 3 – prawdopodobny punkt dowodzenia 26 pp; 4 – stanowiska moździerzy 26 pp; 5 – stanowiska 
artylerii polowej 28 pp; 6 – prawdopodobne stanowiska dział 1 dywizjonu 40 pal; 7 – okopy łączące pozycje bojowe; 8 – prawdo-
podobny przyczółek przeprawy mostowej 9 DP; 9 – koryto Nysy Łużyckiej; 10 – przyczółek zniszczonego mostu do Rothenburga; 
11 – plac centralny wsi, 12 – ruina karczmy; 13 – ruina szkoły/strażnicy WOP; 14 – pomnik ku pamięci żołnierzy II armii WP;  
15 – zniszczony pomnik żołnierzy niemieckich poległych w pierwszej wojnie światowej (oprac. M. Mackiewicz i P. Konczewski)
Fig. 7. 3D model of the deserted village Prędocice (Tormersdorf) – the battlefield of April 1945: 1 – the first line of trenches of 
26 Inf. Reg.; 2 – the second line of trenches of 26 Inf. Reg.; 3 – probable command post of 26 Inf. Reg.; 4 – the position of mortars 
of 26 Inf. Reg.; 5 – the position of field artillery of 28 Inf. Reg.; 6 – probable the position of 1 Squadron of 40 Light Artillery Reg.; 
7 – connecting trenches; 8 – probable bridgehead of 9 Infantry Division; 9 – the Lusatian Neisse riverbed; 10 – destroyed brid-
gehead of bridge to Rothenburg; 11 – central square of the village; 12 – ruins of the inn; 13 – ruins of the school (after the war, 
a military watchtower); 14 – memorial to soldiers of the Second Polish Army; 15 – destroyed monument to German soldiers killed 
in the First World War (elaborated by M. Mackiewicz and P. Konczewski)
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dalej na południe. Zbudowano je w pasie działania 34 
pp z 8 DP, w miejscu gdzie już 13 kwietnia 1945 r. 7 kom-
pania tegoż pułku uchwyciła przyczółek po zachodniej 
stronie rzeki16. 

Za pułkami piechoty i towarzyszącymi im czołgami 
z 16 brygady pancernej w godzinach popołudniowych 
16 kwietnia 1945 r. na zachodni brzeg rzeki przerzuco-
no również 1 Korpus Pancerny. Do przeprawy czołgów 
i dział pancernych posłużył most zbudowany przez Rosjan 
w rejonie folwarku Wysokie (ryc. 2), a także dwa kolejne 
mosty postawione przez polskich saperów na wysokości 
położonej po zachodniej stronie rzeki wsi Nieder-Neun-
dorf17. Prawdopodobnie jedną z tych przepraw zlokali-
zowano w sąsiedztwie ruin folwarku Wysokie. Zachował 
się z niej cypel o szerokości około 8 m, wysunięty w nurt 
rzeki na ok. 5 m, uformowany poprzez gęste nabicie obok 
siebie słupów o średnicy 20–30 cm. W lasach na wschód 
od tej przeprawy zarejestrowano znaczne nagromadze-
nie fortyfikacji polowych (ryc. 8). Oprócz standardowych 
okopów, ziemianek oraz rozrzuconych pomiędzy nimi 
stanowisk moździerzy, obserwujemy relikty świadczące 

16  Konczewski 2014: 10.
17  Kaczmarek 1978: 370–371; Konczewski 2014.

o koncentracji sprzętu wojennego. Do unikatowych na-
leży kompleks fortyfikacji polowych zbudowanych około 
1 km na wschód od wspomnianej powyżej przeprawy. 
Składa się on z wykopanych w jednej linii wzdłuż prze-
cinki leśnej 14 stanowisk artyleryjskich, którym towa-
rzyszą pozostałości luźno rozmieszczonych w pobliżu co 
najmniej 30 ziemianek, a całość otoczona jest pojedyn-
czą linią okopów – przygotowanych do obrony okrężnej 
i zamykających obszar o wymiarach około 320 m po osi 
N–S, i około 180 m po osi E–W. Prawdopodobnie są to 
pozostałości pozycji bojowych jednego z pułków 7 bry-
gady artylerii haubic, wspierającej w dniu 16 kwietnia 
forsowanie Nysy  Łużyckiej przez oddziały polskie. Około 
320 m na zachód od powyższych pozycji zachowały się 
stanowiska 6 armat przeciwlotniczych. Być może była 
to pozycja 1 baterii 61 pułku artylerii przeciwlotniczej, 
pozostawionej do 17 kwietnia 1945 r. na wschodnim 
brzegu Nysy do obrony przepraw mostowych. Tuż obok 
stanowisk artylerii przeciwlotniczej widać relikty kolej-
nych ośmiu stanowisk dla artylerii polowej. Prawdopo-
dobnie była to pozycja 2 dywizjonu 37 pułku artylerii lek-
kiej, wspierającego bezpośrednio forsowanie Nysy przez 
oddziały 8 DP. Około 550 m na zachód od zgrupowania 
artyleryjskiego na nadrzecznym cyplu zlokalizowano 6 

Ryc. 8. Prawa flanka działania II armii WP. Numeryczny model terenu obszaru operacji w dniach 13–17 kwietnia 1945 r.:  
A – ruina folwarku Wysokie (Ober-Vorwerk); B – relikt przeprawy mostowej; C – stanowiska 7 Brygady Artylerii Haubic (?);  
D – stanowiska 61 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (?); E – stanowiska 37 Pułku Artylerii Lekkiej (?); F – stanowiska moździerzy;  
G – stanowiska czołgów; H – pozycje pierwszej linii 8 DP (oprac. M. Mackiewicz i P. Konczewski)
Fig. 8. Southern flank of the Second Polish Army. Digital terrain model of actions on 13–17 April 1945: A – ruins of the Wysokie 
farm (Ober-Vorwerk); B – a relic of the military bridge; C – the position of 7. Brigade Howitzers (?); D – the position of 61. Anti-air-
craft Artillery Reg. (?); E – the position of 37 Light Artillery Reg.; F – positions of mortars; G – positions of tanks; H – the first line 
of trenches of 8 Inf. Div. (elaborated by M. Mackiewicz and P. Konczewski)
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„podkowiastych” wałów. Były to prawdopodobnie pozy-
cje czołgów, zapewne T 34/85 z 16 brygady pancernej, 
wspierających w pierwszej linii działania 8 DP w dniu for-
sowania rzeki (ryc. 8)18.

Jednym z najtragiczniejszych epizodów z walk sto-
czonych przez żołnierzy polskich na Łużycach w kwietniu 
1945 r. była zagłada 6 kompanii 2 batalionu 37 pułku pie-
choty. Oddział ten posłano w nocy z 14 na 15 kwietnia na 
zachodni brzeg Nysy celem uchwycenia przyczółku dla 7 
dywizji piechoty. Działania kompanii piechoty wspierały: 
kompania moździerzy 120 mm, bateria armat 45 mm i 4 
ciężkie karabiny maszynowe. Oddziałowi desantowemu 
udało się początkowo zdobyć przyczółek o głębokości oko-
ło 250–300 m. Dalszy atak żołnierzy polskich zablokowany 
został przez ogień karabinów maszynowych ustawionych 
w lesie na zachodniej skarpie doliny Nysy na wysokości 
miejscowości Neusorge, ostrzał artyleryjski od strony Lode-
nau, a także kontrataki niemieckiej piechoty. Polski desant 
trwał w obronie przez blisko dobę. Dopiero następnej nocy 
na zachodni brzeg rzeki powrócili pojedynczy żołnierze, 
a kronikarz zanotował „6 kompania przestała istnieć”19.

W trakcie prowadzonych aktualnie badań udało się 
rozpoznać relikty pozostałe w krajobrazie po tym tragicz-
nym wydarzeniu (ryc. 9). Kierując się dokumentami histo-
rycznymi zlokalizowano stanowiska bojowe 2 batalionu 
37 pp. Okopom strzeleckim tegoż oddziału, usytuowa-
nym na wysokiej skarpie rzecznej, towarzyszą pojedyn-
cze stanowiska moździerzy 82 mm. Bezpośrednie miejsce 
przeprawy 6 kompanii znajdowało się zapewne w rejonie 
zniszczonego drewnianego mostu łączącego drogę z Prę-
docic do Sobolic z Neusorge. W trakcie prospekcji po-
wierzchniowej udało się zlokalizować relikty tegoż mostu. 
Forsowanie rzeki w tym miejscu było najkorzystniejsze 
wobec łatwego podejścia do nurtu rzeki drogą prowa-
dzącą do mostu, przy jednoczesnym zasłonięciu cyplem 
terenowym od artylerii niemieckiej ustawionej na połu-
dniowym skraju Lodenau. W głębi polskich pozycji, około 
1500 na południowy wschód od miejsca forsowania rzeki 
przez 6 kompanię, zlokalizowano stanowiska 8 moździe-
rzy 120 mm (ryc. 10). Przy donośności tej broni do pra-
wie 6 km20, mogły one wspierać oddział polski walczący 
na omawianym przyczółku. Analiza fotografii lotniczych 
i numerycznego modelu terenu ukazała również relikty 
fortyfikacji polowych zachowanych w miejscu walki 6 
kompanii. Główną linię okopów niemieckich zlokalizo-
wano na zachodniej skarpie doliny Nysy. Od tej pozycji 
w stronę rzeki ciągną się rowy dobiegowe, prowadzące 
do pojedynczych stanowisk czujek rozmieszczonych nad 
rzeką. W centralnej partii łąki, na której rozegrał się dra-
mat 6 kompanii, rośnie kępa drzew (ryc. 9). Porasta ona 
pagórek o wymiarach około 40 x 70 m. Na jego obrzeżach 
znajdują się relikty stanowisk strzeleckich przygotowa-
nych do obrony okrężnej. Sposób ich wykonania, iden-

18  Kaczmarek 1965: 172; Rzepski 1970: 169–176. 
19  Kaczmarek 1965: 102–103. 
20  Kaczmarek 1978: 67.

tyczny ze stanowiskami polskimi po wschodniej stronie 
rzeki i odmienny od okopów niemieckich, pozwala przy-
puszczać, że jest to miejsce ostatecznej obrony oddziału 
polskiego walczącego na przyczółku w dniu 15 kwietnia 
1945 r.

Efektem walk toczonych nad Nysą przez 37 pp może 
być również mogiła polowa odkryta w 2009 r. w połu-
dniowej części pasu działania tej jednostki. W leju po 
wybuchu pocisku artyleryjskiego spoczywały szczątki 
dwóch żołnierzy niemieckich – grenadierów z 464 Aus-
bilgungs-Division. Być może byli to zwiadowcy wysłani 
na wschodni brzeg rzeki w dniach poprzedzających for-
sowanie Nysy. Analiza artefaktów odkrytych w badanym 
leju pozwala również postawić tezę, że był on nie tylko 
miejscem pochówku niemieckich grenadierów, ale rów-
nież miejscem ich ostatniej walki. Odkryte elementy 
uzbrojenia świadczą, że w walce tej żołnierze niemieccy 
użyli karabinów szturmowych STG 44 oraz trzonkowych 
granatów ręcznych. Do przełamania ich oporu Polacy uży-
li prawdopodobnie między innymi wielkokalibrowego ka-
rabinu maszynowego DSzK21.

Przy okazji badań prowadzonych w Puszczy Zgorze-
leckiej w ramach projektu Tormersdorf-Toporów rozpo-
znano również kolejne mogiły wojenne z 1945 r. Jeden 
z zachowanych grobów znajduje się przy leśnej drodze 
prowadzącej z Bielawy Dolnej do Sanic (ryc. 11). Podczas 
kwietniowych bojów był to główny szlak komunikacyjny 
na zapleczu pierwszej linii oddziałów polskich, a po woj-
nie nadano mu nazwę Drogi Batalionowej. Na krzyżu wid-
nieje informacja, że w grobie tym spoczywa plutonowy 
Franciszek Haładaj, poległy w 1945 r. Według informacji 
przekazanych przez leśników nie został on ekshumowa-
ny w okresie powojennym, gdyż przenosin szczątków nie 
życzyła sobie rodzina poległego. Aktualnie grób pozo-
staje pod opieką leśników. W literaturze przedmiotu nie 
znajdujemy żadnych informacji o śmierci tego żołnierza. 
Opisywana mogiła nie jest ujęta w internetowej bazie 
cmentarzy wojennych Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. W internetowej bazie strat osobowych i ofiar 
represji pod okupacją niemiecką znajduje się informacja 
o Franciszku Haładaju, urodzonym 4 października 1882 r. 
w miejscowości Bogumiłów, zmarłym 24 kwietnia 1945 
r. Nie wiemy niestety, czy chodzi o tę samą osobę, co 
żołnierz pochowany na puszczańskim pobojowisku22. 
Zapewne przy tej samej drodze znajdował się również 
kolejny grób żołnierza polskiego, nieznanego z nazwiska, 
ekshumowanego w 1958 r. na cmentarz żołnierzy pol-
skich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu23. 

Pozostałości cmentarza polowego z 1945 r. zlokalizo-
wano ostatnio w Bielawie Dolnej. W lesie na wschodniej 
skarpie rzeki Bielawki, około 200 m na południe od cen-
trum wsi znajduje się co najmniej kilkanaście prosto-

21  Zawadzki 2009: 20–23.
22   Lewandowicz et al. 1974; http://groby.radaopwim.gov.pl/; http://

www.straty.pl/ (wglądy: 18.10.2016).
23  Trzaskowska 2008: 124.
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Ryc. 9. Dolina Nysy Łużyckiej w miejscu 
zagłady 6 kompanii 2 batalionu 37 PP  
(fot. P. Wroniecki)
Fig. 9. The river Neisse valley at the site of 
the of extermination of 6 company 2 battalion 
37 Inf. Reg. (photo by P. Wroniecki)

Ryc. 10. Relikty stanowisk moździerzy 
120 mm z 7 DP (fot. P. Konczewski)
Fig. 10. Relics the positions of 120 mm 
mortars for 7 Inf. Div. (photo by P. Konczewski)

Ryc. 11. Droga Batalionowa i grób plut. 
Franciszka Haładaja (fot. P. Konczewski)
Fig. 11. “The Battalions Road” and the 
grave of the Polish soldier Franciszek Haładaj 
(photo by P. Konczewski)

kątnych zapadlisk gruntu o wymiarach około 1 x 2 m. 
Przy jednym z nich odkryto emaliowaną na czerwono 
gwiazdę, jakie montowano na słupkach umieszczanych 
przy grobach czerwonoarmistów. Być może są to relikty 
mogił żołnierzy z 254 Dywizji Piechoty Armii Czerwonej, 
obsadzającej front na południe od oddziałów polskich24. 

24  Rzepski 1970: 118–119.

Żołnierze tam pochowani zostali zapewne ekshumowani 
w okresie powojennym. Jednak pewność co do powyż-
szego mogłyby przynieść jedynie badania wykopaliskowe.

Na całym pobojowisku zalegają drobne przedmioty 
związane z kwietniowymi walkami z 1945 r. Są to przede 
wszystkim odłamki grantów artyleryjskich oraz elemen-
ty zużytej amunicji strzeleckiej. Pomimo ponad 70 lat od 
zakończenia wojny, w trakcie prowadzonych prac badaw-
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Ryc. 12. Pomnik ku pamięci żołnierzy 37 PP 
poległych w walkach na Łużycach. W głębi 
miasto Rothenburg (fot. P. Konczewski)
Fig. 12. Memorial to soldiers of the 37th 
Inf. Reg. killed in the battles in Lusatia. In the 
background the town Rothenburg  
(photo by P. Konczewski)

czych natrafialiśmy również na niewypały. W większo-
ści były to granaty ręczne i miny moździerzowe 81 mm 
produkcji radzieckiej. Część z nich leżała na powierzchni 
gruntu, pozostawiona przez nieodpowiedzialnych „poszu-
kiwaczy skarbów”, nielegalnie penetrujących pobojowi-
sko. Obecność niewypałów powodowała, że miejsca wy-
typowane pod wykopy archeologiczne wraz z najbliższą 
okolicą musiały być przeszukane za pomocą detektorów 
metali. W razie odnalezienia przedmiotów potencjalnie 
niebezpiecznych wzywano straż leśną, która zabezpieczała 
znaleziska do czasu przybycia patrolu saperskiego. W ru-
inach Toporowa odkryto również pociski do granatników 
50 mm produkcji radzieckiej, stanowiących standardowe 
uzbrojenie kompanii piechoty. W trakcie badań odnaj-
dowano również elementy wyposażenia wojskowego, 
takie jak guziki mundurowe, buty i fragmenty pasów, 
żołnierski kociołek, czy kable telefoniczne. Najliczniejszą 
grupą artefaktów pobitewnych były łuski i amunicja do 
pistoletów maszynowych PPS i PPSz, karabinów ręcz-
nych systemu Mosin i karabinów maszynowych systemu 
Maxim i Diegtiariow. Na jednym ze stanowisk karabinu 
maszynowego odkryto ponad 300 łusek. Na pobojowi-
sku odnaleziono również ślady ostrzału artyleryjskiego 
ze strony niemieckiej. W centrum Toporowa odnaleziono 
niewybuch pocisku wystrzelonego z lekkiej haubicy po-
lowej 105 mm (10,5 cm leichte Feldhaubitze). Odłamki 
pozostałe po ostrzale artyleryjskim ze strony niemieckiej 
grupują się w dwóch wyraźnych sektorach ostrzału. Sek-
tor pierwszy to teren od pierwszej do drugiej linii okopów. 
Sektor drugi to rejon wspomnianej powyżej Drogi Bata-
lionowej, a w szczególności jej skrzyżowania z traktami 
prowadzącymi w stronę rzeki. Pobocza tych ostatnich są 
wręcz usiane niewielkimi prostokątnymi wkopami, pozo-
stałymi po punktach składowania materiałów wojennych. 
Poza obszarem aktualnie prowadzonych badań pozostają 
relikty zlokalizowanych w głębi puszczy armijnych składów 
materiałowych, punkty dowodzenia poszczególnych dywi-
zji, większość stanowisk artylerii, miejsca stacjonowania 
odwodu pancernego, placówki służb medycznych i we-
terynaryjnych.

Opisany powyżej pokrótce krajobraz wojenny uzu-
pełniają ruiny budynków zniszczonych podczas wojny, 
zdziczałe sady i pola orne, a także pomniki upamiętnia-
jące wysiłek żołnierzy polskich w 1945 r. Główny pomnik 
znajduje się na polanie na wschód od centrum Prędocic. 
W zagajniku na drugim krańcu tej polany tkwi natomiast 
ruina pomnika poświęconego żołnierzom niemieckim – 
mieszkańcom Tormersdorf poległym w I wojnie świato-
wej. Nieopodal nad Nysą stoi obelisk poświęcony pamięci 
żołnierzy 37 pułku piechoty poległych w walkach na Łu-
życach (ryc. 12). Żołnierzom 6 kompanii tegoż pułku po-
święcono obelisk ustawiony na nadrzecznej skarpie, tuż 
obok miejsca ich przeprawy. W centrum Sobolic w 1945 
r. ustawiono kolejny obelisk, poświęcony żołnierzom 40 
pułku piechoty. Jego postument zbudowano wykorzystu-
jąc zdobyczną broń niemiecką, taką jak karabinki sztur-
mowe StG 44. Kwietniowe walki z 1945 r. upamiętnia 
także obelisk wzniesiony nad Nysą w pasie działania 8 
Dywizji Piechoty. Upamiętnia on miejsce, w którym sta-
ło działo przeciwpancerne 6 baterii 56 pułku ze składu 9 
samodzielnej brygady artylerii przeciwpancernej. Działo-
nem dowodził kpt. Artiom Tatarski, a obsługę działa sta-
nowili żołnierze: Bednarczyk, Labiszak, Zapotoczny, Styś, 
Maciuk i Mokronowski. Tuż przy obelisku rzeczywiście 
udało się zlokalizować relikt stanowiska artyleryjskiego.

Akcenty militarne w krajobrazie puszczy pozostawiły 
także stacjonujące tam w okresie powojennym Wojska 
Ochrony Pogranicza. W Prędocicach i pobliskiej Biela-
wie Dolnej zachowały się relikty strzelnic wojskowych. 
Miały one identyczną konstrukcję. Uformowano je po-
przez budowę wału szerokiego u podstawy na około 7 m, 
i o zachowanej wysokości około 2 m, tworzącego kształt 
trapezu. Wały mają długość około 192 m. Przy krótszej 
podstawie trapezu, długiej na około 10 m, znajdowały 
się stanowiska strzeleckie. Kulochwyt o szerokości około 
20 m oparto o skarpy wschodniej krawędzi doliny Nysy 
(ryc. 13). Do współczesności dotrwały również budynki 
po kilku strażnicach WOP. Strażnica w Bielawie Dolnej, 
funkcjonująca w przedwojennym budynku szkolnym, 
jest wpisana do rejestru zabytków i pozostaje w dobrym 
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Ryc. 13. Numeryczny model terenu północnej partii Prędocic: A – strzelnica WOP, B – dawny cmentarz ewangelicki  
(oprac. M. Mackiewicz i P. Konczewski)
Fig. 13. Digital terrain model of northern part of the village Prędocice: A – military shooting range; B – former Lutheran ceme-
tery (elaborated by M. Mackiewicz and P. Konczewski)

Ryc. 14. Mozaika przy ruinie dawnej karcz-
my w Tormersdorf (fot. P. Konczewski)
Fig. 14. Mosaic on the ruins of the former 
inn at Tormersdorf (photo by P. Konczewski)

stanie technicznym25. Budynki strażnicy w Prędocicach 
są zrujnowane. Przy jednym z nich znajduje się mozai-
ka ścienna wykonana z różnokolorowej stłuczki szklanej. 
Przedstawia ona żołnierza strzegącego wraz z psem gra-
nicy na Nysie (ryc. 14). 

Krajobraz Puszczy Zgorzeleckiej podlega ciągłej trans-
formacji. Fortyfikacje polowe ulegają powolnej degrada-
cji w wyniku erozji, penetracji przez systemy korzeniowe 
drzew i zwierzęta kopiące nory. Fragmenty pobojowiska 

25  Grajewski, Przydrożna i Wiśniewska 2008: 39. 

są niszczone również w trakcie powodzi często nawie-
dzających dolinę Nysy Łużyckiej. Jednakże przyroda 
odgrywa przede wszystkim pozytywną rolę w proce-
sie zachowania reliktów przeszłości. Po początkowym 
okresie intensywnej deniwelacji, fortyfikacje polowe 
w większości są obecnie porośnięte murawami łąkowy-
mi lub roślinami podszytu leśnego. Przyczynia się to do 
utrwalenia ich formy (ryc. 15). Darń skryła również ru-
chome artefakty pobitewne, powodując, że środowisko 
ich depozycji jest stabilne, i poprzez to sprzyjające ich 
zachowaniu.
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Ryc. 15. Relikty okopów pierwszej linii fron-
tu. Zwraca uwagę ich stabilna forma terenowa 
i współkompozycja z elementami przyrodni-
czymi krajobrazu (fot. P. Konczewski)
Fig. 15. Relics of the trenches of the front 
line. Attention is drawn to their stable form 
and correlation with elements of the natural 
landscape (photo by P. Konczewski)

Ryc. 16. Zniszczenia w krajobrazie spowo-
dowane rabunkiem ruin wsi Prędocice  
(fot. P. Konczewski)
Fig. 16. Damage to the landscape caused 
by a robbery of ruins of the village Prędocice 
(photo by P. Konczewski)

Niszczenie fortyfikacji powodowały również dawniej 
prace leśne. Ich ujemny wpływ jest obecnie ograniczony 
poprzez zalecenia nieużywania ciężkiego sprzętu w ob-
rębie reliktów kulturowych o własnej formie terenowej, 
a także ograniczenie gospodarki leśnej w najbardziej war-
tościowym przyrodniczo i kulturowo fragmencie Pieńskiej 
Doliny Nysy Łużyckiej26.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla puszczańskiego 
krajobrazu jest rabunek prowadzony przez „poszukiwa-
czy skarbów”. Problem nielegalnych poszukiwań nie do-
tyczy tylko obszaru puszczy, ale jest poważnym zagroże-
niem dla dziedzictwa kulturowego całej gminy Pieńsk27. 
Poza kradzieżą artefaktów kulturowych po nielegalnych 
poszukiwaniach często pozostaje zdewastowany krajo-
braz – rozryte okopy, ziemianki i zniszczone fundamen-
ty domostw. Proceder ten nie omija obszarów objętych 
ochroną konserwatorską, czy przyrodniczą (ryc. 16). 
W opinii autorów, aby zapobiegać temu ujemnemu zja-
wisku potrzebne są działania edukacyjne. Powinny być 
one ukierunkowane na prezentację bogactwa lokalnego 

26  Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa Ruszów 2015.
27  Oszczanowska 2014: 45.

krajobrazu i uświadamianie pożytków z jego zachowania 
dla społeczności lokalnej. Rabunek i inne akty wandali-
zmu wobec lokalnego dziedzictwa są często tolerowane 
z powodu głęboko zakorzenionego przekonania wśród 
części napływowych mieszkańców polskiej części Łu-
życ o jego obcości kulturowej, jako tzw. mienia ponie-
mieckiego28. Z drugiej strony w powiatach zgorzeleckim 
i żarskim historia kwietniowych bojów jest nadal żywa 
w pamięci ludzkiej. W przygranicznych miejscowościach 
mieszkają ostatni kombatanci, a także ich potomkowie. 
Kolejne rocznice forsowania Nysy Łużyckiej są obchodzo-
ne nadzwyczaj uroczyście. Tradycyjnym apelom poległych 
towarzyszą rajdy pojazdów historycznych, rekonstrukcje 
walk i pikniki militarne. Wielką zasługą lokalnych społecz-
ników, miłośników historii i przyrody, jest ciągłe ukazy-
wanie, że kwietniowe walki były częścią wielowiekowej 
historii Górnych Łużyc, której echa są obecne w krajo-

28   Jest to o tyle krzywdzące, że wszak na Łużycach od z górą tysiąca 
lat zamieszkiwała ludność pochodzenia słowiańskiego. Kultura 
Serbo-Łużyczan w obecnej polskiej części Łużyc była lokalnie 
żywa do czasu II wojny światowej.  
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brazie29. Dziedzictwo ostatniej wojny w takim kontekście 
jawi się jako łącznik pomiędzy współczesnością a „star-
szymi” reliktami kulturowymi – współobecnymi w krajo-
brazie puszczy. 

Specyficznym dla opisanego powyżej krajobrazu 
wojennego jest to, że poszczególne jego komponenty 
nakładają się liczne relikty kulturowe o starszej chrono-
logii (ryc. 1). Przykładowo, jeśli udalibyśmy się na pół-
noc drogą od miejsca odkrycia mogił z 1813 r., zaraz po 
opuszczeniu pobojowiska doby napoleońskiej schodzimy 
na łąki nad Nysą i wkraczamy w obszar osady o chrono-
logii późnośredniowiecznej (stanowisko archeologiczne 
nr 10/75-09 AZP). Idąc dalej na północ docieramy do 
miejsca odkrycia w okresie międzywojennym grobu cia-
łopalnego kultury łużyckiej, a po dalszych kilku krokach 
dochodzimy do zanikłej wsi Tormersdorf. Przez dalszych 
kilkaset metrów wędrujemy przez opuszczoną wieś, mija-
jąc relikty zagród kmiecych, kuźni, szkoły/strażnicy WOP, 
by dojść do dawnego placu centralnego z pozostałościa-
mi karczmy i mostu do Rothenburga. Kierując się dalej na 
północ mijamy dalsze relikty zagospodarowania dawnego 
Tormersdorf i docieramy do opisanej powyżej strzelnicy 
wojskowej i położonego tuż obok pomnika poświęconego 
żołnierzom 37 pp. W tym miejscu zaczyna się wspomnia-
na powyżej aleja lipowa. Idąc nią, mijamy położone na te-
rasie rzecznej stanowisko archeologiczne nr 6/74-09 AZP 
– ślad osadnictwa z epoki kamienia. W miejscu tym ist-
niał też do 1945 r. przysiółek Nieder-Tormersdorf, po 
którym pozostały resztki budynków i reliktowa roślin-
ność antropogeniczna. Pod jednym z drzew alei lipowej 
znajdowała się opisana powyżej mogiła kryjąca szczątki 
żołnierzy niemieckich, a na łące tuż obok zlokalizowano 
układ pól ornych o metryce być może jeszcze średnio-
wiecznej. Idąc dalej docieramy do ruin folwarku Nieder-
-Vorwerk, powstałego przynajmniej w początku XIX w. 
Od folwarku możemy udać się na południowy wschód 
kolejną pomnikową aleją, obsadzoną lipami, grabami 
i kasztanowcami. Po dotarciu do zabagnionego staro-
rzecza Nysy otwiera się przed nami widok na ulokowane 
na skarpie doliny obozowisko mezolityczne (stanowisko 
archeologiczne nr 4/74-09 AZP) i prawdopodobne cmen-
tarzysko kultury łużyckiej. Idąc od powyższych stanowisk 
archeologicznych z powrotem na południe mijamy sku-
pisko kilkunastu kopców ziemnych – być może kurhanów 
o metryce pradziejowej30. Po dalszych kilku minutach 
docieramy do opuszczonego cmentarza ewangelickiego, 
a dalej do polany z pomnikiem poświęconym 2 Armii WP 
i ruiną pomnika upamiętniającego żołnierzy niemieckich. 
Stąd po przejściu kolejnych kilkuset metrów wrócimy na 
pobojowisko z 1813 r. W trakcie tegoż spaceru cały czas 
mijalibyśmy rozliczne relikty pobojowiska z 1945 r.

Poszczególne składniki kulturowe puszczańskiego kra-
jobrazu pozostają w większości enigmatyczne dla prze-

29   Zobacz szerzej: Bena et al. 2010; http://www.bielawadolna.zgo-
rzelec.pl/; http://www.bory.org.pl/ (wglądy: 18.10.2016).

30 Zotz 1930: 83; Konczewski 2016: 40–41.

ciętnego odbiorcy i wymagają objaśniania31. Tylko nie-
które z nich są objęte ochroną konserwatorską. Wpisami 
do rejestrów zabytków chronione są nielicznie zidenty-
fikowane stanowiska archeologiczne oraz zabytki archi-
tektury i układy ruralistyczne kilku puszczańskich wsi32. 
Przy okazji w granicach miejsc chronionych znalazły się 
fragmenty puszczańskich pobojowisk. W żadnym jednak 
z przypadków nie są one konkretnie wskazane jako przed-
miot ochrony konserwatorskiej.

Abstrahując od dyskutowanego problemu celowości 
i wyboru najwłaściwszej formy ochrony konserwatorskiej 
nowożytnych pobojowisk, praktycznym problemem przy 
wpisie do rejestru zabytków struktury tak rozległej jak 
pobojowisko, jest brak ścisłych granic. Dynamika boju 
powodowała, że bitwy toczyły się na przestrzeni wielu 
kilometrów, a oddalone od siebie ogniska walki rozdzie-
lają obszary, które bitwa ominęła. W wielu przypadkach 
badacze wręcz nie są w stanie wskazać konkretnych 
miejsc stoczenia bitwy33. W przypadku omawianego po-
wyżej pobojowiska z 1813 r. nakreślenie propozycji gra-
nic ochrony konserwatorskiej jest stosunkowo proste. 
W świetle aktualnej wiedzy ochroną należałoby objąć 
kwartał lasu z mogiłami pobitewnymi i fragmentem trak-
tu, wzdłuż którego toczyła się walka (ryc. 3). Jest to te-
ren o powierzchni około 5 ha, a właściwą formą ochrony 
mogłoby być uznanie go za stanowisko archeologiczne.

W przypadku wskazania granic pobojowiska z II wojny 
światowej natrafiamy na poważny problem. W kwietniu 
1945 r. tylko na ponad 30-kilometrowym odcinku fron-
tu obsadzonym przez Wojsko Polskie istniało kilkanaście 
ognisk bezpośredniej walki. Wysiłek żołnierzy pierwszej 
linii wspierały oddziały tyłowe, rozlokowane w pasie 
o szerokości 8–10 km na wschód od Nysy. Także one 
uczestniczyły w boju, wspierając wysiłek żołnierzy pierw-
szej linii oraz zmagając się z nieprzyjacielskim ogniem 
artyleryjskim i atakami lotnictwa. Obszar tego wielkiego 
pola bitwy po polskiej stronie Nysy zajmuje zapewne co 
najmniej 300 km², a świadectwa wojny zachowały się 
tam w różnym natężeniu.

Krajobraz fragmentu Puszczy Zgorzeleckiej badanego 
w ramach projektu Tormersdorf-Toporów jawi się jako 
zróżnicowany kompleks przyrodniczo-kulturowy, formo-
wany od początku holocenu po współczesność przez siły 
przyrody i działalność ludzką. Jego poszczególne kompo-
nenty posiadają niewątpliwą wartość naukową i społecz-
ną, i jako takie powinny być zachowane dla przyszłych 
pokoleń. W skali całej Puszczy Zgorzeleckiej komponenty 
kulturowe jej krajobrazu są trudne do kompleksowego 

31   Postulat objaśniania puszczańskiego krajobrazu autorzy starają 
się realizować poprzez publikacje, prelekcje w okolicznych miej-
scowościach, a także wycieczki po Puszczy Zgorzeleckiej, w któ-
rych dotychczas uczestniczyła głównie młodzież z Polski i Nie-
miec, a także Białorusi (w tym potomkowie żołnierzy poległych 
podczas forsowania rzeki), Bośni i Hercegowiny oraz Włoch.  

32  Grajewski et al. 2008; Budziszewska 2014.
33   O problemach z ustaleniem miejsca bitwy patrz między innymi: 

Fox 1993; Rochala 2007; Zawadzki 2007.  
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opisania wobec niedostatecznego stanu badań. Jest to 
szczególnie widoczne na tle wiedzy o dziedzictwie przy-
rodniczym34. Rozłączne traktowanie komponentów przy-
rodniczych i kulturowych puszczańskiego krajobrazu (na 
przykład jako zabytków archeologicznych lub pomników 
przyrody) w opinii autorów jest działaniem sztucznym, 
utrudniającym jego rozumienie i de facto utrudniającym 
całościową ochronę.

Warte zastanowienia jest, czy Puszcza Zgorzelecka 
w najcenniejszych fragmentach nie zasługuje na objęcie 
kompleksową ochroną konserwatorską. W świetle obo-
wiązujących obecnie w Polsce przepisów taką możliwość 
dałoby ustanowienie parku kulturowego35. Jego ewentu-
alne powstanie byłoby zgodne z planami rozwoju gminy 
Pieńsk, lokalnymi programami ochrony przyrody i dzie-
dzictwa kulturowego, a także, co ważne, z nowoczesną 
doktryną konserwacji zapobiegawczej środowiska, której 
wdrażanie jest postulowane przez Komisję Europejską36. 
Jednak podjęcie takowej inicjatywy powinno poprzedzić 
zintensyfikowanie badań nad lokalnym krajobrazem, 
celem szczegółowego poznania jego rzeczywistych zaso-
bów.

Przy obecnym stanie wiedzy jako szczególnie cenny 
jawi się fragment Puszczy Zgorzeleckiej położony w za-

34   Patrz: Jędrzejczak i Duchaczek 2006; Franczak 2015; Konczewski 
2016.  

35  Gawlicki 2012: 46. 
36   Jędrzejczak i Duchaczek 2006; Grajewski et al. 2008; Gawlicki 

2012: 45; Oszczanowska 2014; Franczak 2015.

chodnich partiach leśnictw: Stojanów, Bielawa, Toporów 
i Zabłocie. Walory przyrodnicze tego terenu już zostały 
docenione poprzez ustanowienie obszaru Natura 2000 
Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej. Fenomenem jest również 
to, że dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze tworzą tam 
harmonijną całość krajobrazową, a poszczególne skład-
niki pozostają ze sobą w równowadze ekologicznej. Do-
minantą kulturową w tym lokalnym krajobrazie są relikty 
związane z II wojną światową, a także inne świadectwa 
militarnej przeszłości regionu. Z tej też przyczyny w opi-
nii autorów możemy nazywać go krajobrazem wojennym, 
poprzez analogie do innych szczególnych form krajobra-
zu, jak antropogeniczny, militarny czy archeologiczny37. 
Wyjątkowym walorem krajobrazu kulturowego Puszczy 
Zgorzeleckiej jest jego autentyzm – wartość nader cenio-
na we współczesnym świecie. Aby zachować ten walor 
koniecznym jest objęcie puszczy ochroną w zakresie szer-
szym niż dotychczas, przy równoczesnym prowadzeniu 
gospodarki, a także badań naukowych, prac konserwa-
torskich i działań edukacyjnych w sposób jak najmniej 
naruszający zasób lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-
-kulturowego.

Projekt Tormersdorf-Toporów jest finansowany ze 
środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na 
podstawie decyzji nr DEC-2013/10/E/HS3/00368.

37   Kobyliński 1999: 5; Wysocki 1999: 10–16; Bogdanowski 2002: 
209–212. 
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Landscapes of wars in the Zgorzelec Wilderness

Summary

The Zgorzelec Wilderness (Görlitzer Heide) is located in south-
western Poland. It stretches between the river Neisse, which 
is the Polish-German border, and the river Czerna Wielka. 
It is part of the Lower Silesian Wilderness – one of the larg-
est forests in the Central European Lowlands. The Zgorzelec 
Wilderness from the late Middle Ages to the first half of the 
twentieth century was the property of the nearby  Zgorzelec 
(Görlitz) town. The armed conflicts which took place in this part 
of Europe were in breach of existence of human communities 
living in it. The remains of war preserved in the western part 
of the Zgorzelec Forest are currently the subject of research 
conducted within the project «Residents, culture and natural 
environment of Upper Lusatia as an example of research of 
micro-regions settlement Tormersdorf / Toporów». The pro-
ject is implemented in the Department of Anthropology at the 
University of Life Sciences in Wrocław by an interdisciplinary 
research team, composed of anthropologists, archaeologists, 
botanist and zoologist. Research is conducted in collaboration 
with the company National Forests, Forest District Ruszów – 
hosted the study area.

The central point of the study area is ruined Prędocice 
(Tormersdorf) village, also known as Toporów, located on the 
western edge of the forest. The village was founded in the 
fourteenth century, and existed till the spring of 1945. With 
its history are related to episodes of two major conflicts: the 
Napoleonic Wars and World War II.

On 24th May 1813, near Toporów village, a skirmish took 
place between some units of the Grande Armée and the rear-
guard of Russian and Prussian army. French regiments from the 
Second Reserve Cavalry Corps tried to cross the Neisse river 
trough Tormersdorf’s bridge. The village was occupied by Cos-
sacs unit in strength 600 men. During the fight few soldiers were 
killed and several wounded. Among victims was captain Auguste 
Fesquet an officer of 9th Hussars Regiment. Fallen soldiers bod-
ies were buried in the neighbourhood of village in three graves. 
According to local tradition one of them was a French grave and 
in another two were Cossacks buried. Localisation of all three 
graves became forgotten after WW II. Up to this time as a re-
sult of archaeological investigation two graves were discovered. 
There were two skeletons with traces after sabre on their skulls. 
The location of third grave is still unknown despite the use dif-
ferent methods like Airborne Laser Scanning and geophysical 
methods (magnetometer, ground-penetrating radar).

In April 1945 Zgorzelec Wilderness was the site of the con-
centration of the Second Polish Army – of nearly 90 thousand 
soldiers, equipped with around 500 tanks, 1,736 cannons and 
mortars, and about 2,000 cars. These were the troops formed 
in the autumn of 1944 in eastern Poland by the government 
of Soviet Russia in cooperation with the Polish communists. 

On April 11, 1945 Polish troops took over from the 13th Soviet 
army section of the front line of the river Neisse between Torm-
ersdorf village and situated approximately 30 km north of the 
village Przewóz (Priebus). According to the operational plans of 
the Soviet Army, Polish troops were to perform the attack along 
the line Rothenburg – Bautzen – Dresden, ancillary to Battle of 
Berlin. Therefore, most of the Polish forces was concentrated 
in the forests around the Tormersdorf village, codenamed To-
porów. District Rothenburg ws defended by about 1,200 Ger-
man soldiers, mainly from the «Brandenburg» Division  and 128 
battalion of the Volkssturm. From 13th April, the Polish army 
fought for a foothold on the western side of the Neisse River. 
The main attack began on 16th April. During those days the for-
est at the back of the frontline became a great war camp. After 
breaking the resistance of the German troops on the Neisse 
line and the capture of Rothenburg, already on 17th April fight 
moved into the Lusatia. 

The war and the establishment of a Polish-German border 
on the Neisse caused a huge metamorphosis landscape west-
ern part of the Zgorzelec Wilderness. On the eastern side of the 
Neisse River, along the river on a stretch of about 11 km be-
tween the villages of Bielawa Dolna and Sobolice all human set-
tlements were destroyed. In the postwar period single buildings 
in Tormersdorf (renamed for Prędocice at that time) were used 
as watchtowers border, but also have been abandoned in con-
nection with political changes on the end of twentieth century.

In the local biotope and phytocoenosis there are still legible 
relics of ancient human activity. The relics of the last war are 
preserved in excellent condition in the forest along the Neisse 
river. They are visible in the landscape and harmoniously at-
tend to nature, as well as older cultural relicts. The remains of 
the last war like graves, trenches, the remains of bridges built 
on the river by sappers, artillery and tanks positions, relicts of 
field warehouses and command posts are still visible. All over 
the battlefield we find small artifacts like elements of military 
equipment, ammunition and shrapnel shells.

Unfortunately the battlefields and remains of human settle-
ments are plundered by «treasure hunters». An effect of this 
practice is irreversible impoverishment of historical substance 
and damage to the landscape and ecosystems Zgorzelec Forest. 
Due to the above, and taking into account the unique quali-
ties of the place, the authors consider the protection of the 
local natural and cultural heritage by creating a cultural park. It 
could include former ecumene of medieval and modern Torm-
ersdorf village with coexisting battlefields from the years 1813 
and 1945 as well as older cultural relics – from the Mesolithic 
to the late antiquity.

Translated by Paweł Konczewski
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Wśród lubuskich regionalistów wiosną 2013 r. zrodził się 
pomysł objęcia archeologiczną prospekcją powierzch-
niową obszaru położonego pomiędzy wsiami Kije i Pałck 
(pow. zielonogórski/świebodziński, woj. lubuskie) (ryc. 1). 
Dnia 23 lipca 1759 r. w krwawej bitwie wojska pruskie 
pokonane zostały tam przez Rosjan1. Było ono trzecim 
i ostatnim nie objętym jeszcze badaniami, po Sarbinowie2 
i Kunowicach3, z wielkich pobojowisk wojny siedmiolet-
niej na Środkowym Nadodrzu. Konieczność pilnego pod-
jęcia prac uzasadniano dwoma przesłankami:

1. Potrzeba świeżego spojrzenia na przebieg bitwy – 
pomimo wpływu, jaki wywarła na tok wojny siedmiolet-
nią, dotąd nie cieszyła się większym zainteresowaniem 
historyków. Bez obawy o popełnienie większego błędu 
zaryzykować można stwierdzenie, że jest jedną z najmniej 
znanych batalii tego konfliktu. Nieliczne powstałe opraco-
wania spisano ponad sto lat temu4. Pod wieloma wzglę-
dami nie przystają one do kanonów współczesnej histo-
riografii wojskowej. Po roku 1945 bitwa niemal zupełnie 
odeszła w niepamięć. Na mocy postanowień konferencji 
poczdamskiej obszar Środkowego Nadodrza przyznany 
został Polsce. Ucieczka niemieckiej ludności oraz później-
sze masowe jej przesiedlenia, zerwały nić łączącą pamięć 
pokoleń. Nowa władza przeprowadziła zorganizowaną ak-
cja wypleniania z Ziem Odzyskanych śladów niemieckiej 
przeszłości. Propagandowo nazwano ją „repolonizacją”. 
Postępujący proces zapominania, zacieranie śladów bi-
twy, doskonale ilustrują  losy jej pomnika (ryc. 2). 

2. Konieczność zadokumentowania zachowanych jesz-
cze materialnych pozostałości starcia – co najmniej od po-
łowy lat dziewięćdziesiątych XX w. setki, być może nawet 
tysiące uzbrojonych w detektory metali amatorów, rozko-
pywało pobojowisko w poszukiwaniu bitewnych pamią-
tek. Akcje takie przybierały czasem masowy, a nawet mię-
dzynarodowy charakter. Można przytoczyć tu przypadek 
dwóch odwiedzających teren bitwy obywateli Republiki 

1  W historiografii starcie to znane jest jako Bitwa pod Kijami 
(Schlacht bei Kay) bądź Bitwa pod Pałckiem (Сражение при 
Пальциге).

2  Wrzosek 2009; Podruczny i Wrzosek 2011; Karpiński i Wrzosek 
2013.

3 Linkowski 1992; Podruczny i Wrzosek 2014.
4 Np. KFG 1912: 149–173; Masłowskij 1891: 288–313.

Federalnej Niemiec. Przedstawiali się jako pracownicy 
naukowi uniwersytetu w Dreźnie. Jedynym ich zmartwie-
niem był sposób ukrycia nielegalnie wydobytych kul ar-
matnich przed kontrolą ze strony pograniczników. O skali 
problemu niech świadczy fakt, że w nielegalnych poszu-
kiwaniach partycypowało jedno z regionalnych muzeów5. 
Przykłady takie można mnożyć, ale nawet te wyżej przy-
toczone pozwalają na sformułowanie ogólniejszej konsta-
tacji. Smutne, a zarazem niebezpieczne, jest wyraźnie wi-
doczne w świadomości wielu osób odstąpienie od zasady 
dura lex, sed lex. Wszystkich bowiem obowiązuje artykuł 
36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Osoba zamierzająca prowadzić 
poszukiwania przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń 
elektronicznych, zgodnie z §1 tego artykułu, podpunk-
tem 12, obowiązana jest uzyskać stosowne zezwolenie. 
Niedopełnienie tego warunku (artykuł 112) skutkować 
może karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.6

Postępujący proces destrukcji pobojowiska obligował 
do niezwłocznego podjęcia stosownych kroków celem 
przerwania i zapobieżenia dalszym jego skutkom. Stąd 
w pełni uzasadnione wydało się przeprowadzenie za-
krojonej na szeroką skalę archeologicznej prospekcji po-
wierzchniowej. W omawianym przypadku zastosowanie 
innych, nieinwazyjnych środków konserwatorskich mogło 
okazać się bezcelowe. Z wielkim zapałem, równocześnie 
z wielkimi obawami, postanowiono zmierzyć się z tym 
trudnym wyzwaniem. Obowiązki kierownika ekspedycji 
objął autora niniejszych słów. 

Pole bitwy 

W ślad za rozwojem środków walki zmianom podlegała 
definicja pojęcia „bitwa”. W osiemnastym stuleciu, zda-
niem Christophera Duffy, rozumiano ją jako starcie sto-

5  Internet: http://www.sth-stowarzyszenie/starcia/starcia2.jpg 
(wgląd: 7.12. 2015).

6  Tekst powstał w roku 2015. W chwili obecnej obowiązuje noweli-
zacja z dnia 22.06.2017 r.  „O zmianie ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. 2017 
poz. 1595), która zaostrza kwalifikację w/w czynów, a tym samym 
przewidziane sankcje karne – przypis redakcji.
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Ryc. 1. Lokalizacja pobojowiska we współczesnych grani-
cach Polski (opr. P. Stachowiak)
Fig. 1. The localisation of the battlefield within the contem-
porary borders of Poland (developed by P. Stachowiak)

jących naprzeciw siebie w szyku linearnym wrogich ar-
mii7. Bezpośrednie starcie (twarzą w twarz) i ograniczony 
zasięg ówczesnej broni palnej, ułatwia dziś wydzielenie 
wyraźnego obszaru pola bitwy.

Procedurę badawczą otwiera ustalenie dokładnej 
położenia i rozległości pobojowiska. W przypadku oma-
wianej bitwy nie stanowiło to większego problemu. Przy 
wykreślaniu granic oparto się na lokalizacji znanych z jej 
opisów młynów (dębowego „Eichmühle” oraz wielkiego 
„Großmühle”). Ślad minionych wydarzeń występowa-
ły również w miejscowej mikrotoponimii historycznej 
(z pewnością nie pochodzące z języka niemieckiego na-
zwy wzgórza „Rubel” oraz „Schablitzken”; ryc. 3). 

Pobojowisko znajduje się po północnej stronie doliny 
środkowej Odry, 25 km na północ od Zielonej Góry, 8 km 
na północny-zachód od Sulechowa. Zajmuje powierzch-
nię około 3,5 km². Pagórkowaty teren, współcześnie 
w części pokryty jest lasem, a w części użytkami rolnymi. 
Krajobraz obfituje w drobne cieki wodne, miejscami roz-
lewającymi się w rozległe, trudne do przebycia mokradła. 
Kartograficzna analiza dawnych map8 i porównanie ich ze 
stanem współczesnym pozwala  pobieżnie ocenić zakres 
zmian krajobrazu. Nie wydają się one znaczące. Widocz-
ne są one w odniesieniu do obszaru zalesienia, hydro-
grafii (likwidacja stawu młyńskiego) oraz sieci drożnej. 
Miejsce to przecinał ongiś ważny trakt handlowy łączący 
obszary Wielkopolski i Saksonii (pierwszą wzmiankę spi-
sano w 1243 r.)9. Strategiczne znaczenie wynikało z fak-

7 Duffy 1998: 189.
8  Wykorzystano przy tym mapę Carte von dem Züllichauschen Creise 

G.O. Schultze – rok 1773 oraz Meßtischblatt nr 2124 i nr 3858.
9 Weymann 1953: 230–232.

tu, że w omawianym miejscu szlak przebiegał wąskim 
przejściem, przesmykiem przez mokradła. Opanowanie 
tego odcinka blokowało przejazd w kierunku dogodnych 

Ryc. 2. Zanikająca pamięć. Stan pomnika przed i po roku 
1945 (karta pocztowa z kolekcji autora; fot. P. Stachowiak)
Fig. 2. Vanishing remembrance. The condition of the mo-
nument before and after 1945 (a postcard from the author’s 
collection,  photo by P. Stachowiak)
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brodów na rzekach Odra i Bóbr w okolicach Krosna Od-
rzańskiego. Z pewnością miało to znaczący wpływ na 
wybór miejsca bitwy.

Jak wspomniano na wstępie, projekt objęcia pobo-
jowiska badaniami zgłoszony przez krąg regionalistów 
skupionych wokół Sulechowskiego Towarzystwa Histo-
rycznego. Jego spiritus movens był zielonogórski lekarz, 
dr Krzysztof Ulbrych. Merytoryczny nadzór nad pracami, 
z ramienia Muzeum Archeologiczne Środkowego Nad-
odrza, sprawował autor artykułu. 

Równocześnie na etapie planowania badań, z inicjaty-
wy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej 
Górze, prowadzona była dyskusja (być może spóźniona) 
dotycząca możliwych sposobów ochrony prawnej. Ana-
lizowano celowość i ewentualne skutki wpisu pobojowi-
ska do rejestru zabytków10. Niestety, nie doprowadziło 
to jednak do podjęcia jakichkolwiek decyzji w tej spra-
wie. Monitoring stanu zachowania obiektu prowadzony 
było w związku z realizowanym przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa pilotażowym projektem inwentaryzacji pól 
bitewnych11.

10  Internet:http://www.lwkz.pl/item/show/id/866 (wgląd: 
8.12.2015).

11  Internet: http://www.lwkz.pl/item/show/id/930 (wgląd: 
8.12.2015).

Jakub Wrzosek zadał istotne pytanie, czy pola bitew 
w Polsce są „niechcianym dziedzictwem”?12 Są one nie-
chciane – owszem – w wypadku braku świadomości ich 
wartości. To w rękach lokalnej społeczności pozostają 
kwestie związane z realną ochroną oraz zagospodarowa-
niem historycznych miejsc. W nowych uwarunkowaniach 
dookreślenia wymaga rola, jaką spełniać powinny organy 
konserwatorskie. Czy wystarczającą jest dziś funkcja opi-
niodawczo-kontrolna?

Systematyczne prace terenowe rozpoczęto w 2013 r. 
Kontynuowane są one do dziś. Swym zasięgiem objęły 
one do tej pory około jednej trzeciej powierzchni pobo-
jowiska. Terenem badań stał się przede wszystkim obszar 
położony wzdłuż  wspomnianego szlaku drożnego.

Metodyka terenowych badań dawnych pól bitew-
nych wykrystalizowała się już w latach pięćdziesiątych 
XX w. Na polskim gruncie poligonem doświadczalnym 
stała się tzw. „pierwsza akcja grunwaldzka”13. Stano-
wi ona adaptację metod stosowanych w trakcie kla-
sycznej prospekcji powierzchniowej. W skrócie pole-
ga na przeczesywaniu obszaru dawnych walk w celu 
odszukania i rejestracji ich materialnych pozostałości. 
Pozyskiwane są przy tym informacje tyczące zasię-

12 Wrzosek, w niniejszym tomie.
13 Np. Rajewski 1963.

Ryc. 3. Charakterystyczne punkty pobojowi-
ska (Karte des Deutche Reich – Züllichau 1899)
Fig. 3. The characteristic points of the 
battle field (Karte des Deutche Reich – 
Züllichau 1899)
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gu i frekwencji poszczególnych kategorii zabytków. 
W przypadku klasycznej prospekcji powierzchniowej 
badacz, przeszukując teren, oprzeć może się wyłącznie 
na własnym wzroku. Na pobojowiskach powszechnie 
wykorzystywane są detektory metali. W kompendium 
wiedzy o archeologii C. Renfrew i P. Bahn wyjaśniają, 
że urządzenia takie „mogą być również przydatne dla 
archeologów, ponieważ dają szybkie rezultaty i lokali-
zują współczesne przedmioty metalowe, które mogą 
leżeć tuż pod powierzchnią”14. W praktyce kwestia ta 
nie jest tak prosta. Użycie ich w trakcie badań natra-
fia na szereg poważnych, wielokrotnie już porusza-
nych problemów natury metodologicznej15. Obecnie 
w trakcie badań pól bitewnych, lokalizacji materiału 
zabytkowego dokonuje się  na podstawie odczytu po-
zycji z satelitarnego odbiornika GPS. Na otwartej prze-
strzeni, dodatkowo, wspomóc można się tachimetrem. 
Wyniki pomiarów tworzą bazę danych przestrzennych, 
niezbędną do dalszych opracowań z wykorzystaniem 
technologii GIS.

W osiemnastym stuleciu czas rozgrywanej bitwy ogra-
niczony był zwykle do kilku godzin. Tylko w nielicznych  
przypadkach wydłużał się do kilku dni. W takim przypad-
ku w terenie nie pozostaje trwały ślad w postaci nawar-
stwień o charakterze kultowym16. W żadnym stopniu nie 
zwalnia to badacza od zachowania należytej staranności. 
Bacznej obserwacji wymaga kontekst zalegania każdego 
z odkrywanych przedmiotów.

Na tym etapie badań pobojowiska podjęto próbę zwer-
bowania  lokalnych miłośników „poszukiwania skarbów”. 
W sprzyjających okolicznościach, co potwierdzają szeroko 

14 Renfrew i Bahn 2002: 96.
15 Np. Barford 1999: 131–134, 2000: 444–446.
16 Nie licząc fortyfikacji, obozów, grobów, itp.: Krajewski 1999:140.

nagłośnione w mediach przykłady17, możliwe jest poży-
teczne zagospodarowanie ich umiejętności i zapału. Jed-
nak edukacyjny wymiar takiej współpracy często przera-
sta realne osiągnięcia badawcze. Pomimo szczerych chęci 
i wielu górnolotnych deklaracji, inicjatywa taka w przypad-
ku omawianych badań nie zakończyła się sukcesem.

W trakcie dotychczas przeprowadzonych prac pozy-
skano prawie trzy tysiące związanych z bitwą przedmio-
tów. Reprezentują one szerokie spektrum – od amunicji 
i części broni – po elementy żołnierskiego umunduro-
wania, ekwipunku oraz przedmiotów osobistych (ryc. 
4). Kluczową kategorię, z perspektywy dalszych badań, 
stanowią ołowiane kule – materialne ślady użycia ręcznej 
broni palnej. W pozyskanym zbiorze ich odsetek wyniósł 
około 70–80%. Analiza ich dystrybucji przestrzennej po-
zwala na wyciągnięcie wniosków na temat indywidual-
nego użycia broni palnej: przybliża dynamikę minionych 
wydarzeń i rolę, jaką w starciu zbrojnym odgrywał po-
jedynczy żołnierz. Kwestia ta stanowi jeden z głównych 
przedmiotów badań archeologii pól bitewnych18. 

Mogiła

Carl von Clausewitz definiował wojnę jako kontynuację 
polityki przy użyciu środków zbrojnej przemocy19. Pociąga 
ona za sobą setki, tysiące, a czasem nawet miliony ofiar. 
Do dziś pobojowiska kryją liczne mogiły ze szczątkami, 
zwykle już bezimiennych poległych. Ostatnia przysługa, 
którą jesteśmy im należni  – to poprzez badania przywró-
cenie o nich pamięci20.

Od pewnego czasu, w środowisku zawodowych hi-
storyków i archeologów, zauważalny jest znaczny wzrost 
zainteresowania pobojowiskami z okresu wojny siedmio-
letniej. Intensyfikacja prac, w szczególności na obszarze 
Republiki Czeskiej, zaowocowała odkryciem kilku bitew-
nych mogił (ryc. 5). Niestety, stopień publikacji uzyska-
nych wyników ocenić należy jako niedostateczny21. 

17  Współpracę na takich zasadach już na początku lat 1980. zalecało 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (zalecenie na temat 
wykrywaczy metali i archeologii, nr 921, punkt 14, podpunkt f). 
Ostatnio, szeroko medialnie nagłośniona była akcja prowadzona 
na pobojowisku grunwaldzkim Internet:http://www.naukaw-
polsce.pap.pl/aktualnosci/news,401954,zakonczono-badania-
archeologiczne-pod-grunwaldem.html (wgląd: 11.12.2015).

18 Scott i McFeaters 2011:104.
19 Clausewitz 2010: 15–73.
20 Np. Pollack 2014.
21  W ostatnich latach, na terenie Polski i Czech odkryto kilka po-

chówków, które mają związek z Wojną Siedmioletnią. W trakcie 
badań pobojowiska pod Kolinem odkryto masową mogiłę zamie-
rające szczątki około pięćdziesięciu poległych żołnierzy. Bada-
niom archeologicznym w 2006 roku poddano grób poległego w tej 
bitwie generała majora Hartwiga von Wartenberga (informacja 
ustna dr Jiri Sissak). Jednostkowy grób rosyjskiego grenadiera od-
kryto w trakcie badań pobojowiska pod Kunowicami (Podruczny 
i Wrzosek 2014). W miejscowości Lovosice na pochówek austriac-
kiego żołnierza natrafiono przypadkiem, w trakcie budowy base-
nu. Odkryty osobnik miał 183 cm wzrostu a jego wiek w chwili 

Ryc. 4. Podniesione z pobojowiska prawosławne krzyże. 
Czyjej duszy miały strzec? (fot. P. Stachowiak)
Fig. 4. Two orthodox crosses found at the battlefield. Who-
se soul were they meant to guard? (photo by P. Stachowiak)
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Ryc. 5. Dotychczas odkryte mogiły okresu wojny siedmioletniej (opr. P. Stachowiak) 
Fig. 5. Previously discovered soldiers’ graves  from the period of the Seven Years’ War (developed by P. Stachowiak)

Dotychczasowe próby odnalezienia masowych mogił, 
w których spoczęły ciała poległych  pod Kijami żołnierzy, 
spełzły na niczym. Wyjątek stanowi odkryty w południo-
wej części pobojowiska silnie uszkodzony, a właściwie 
prawie zupełnie zniszczony, pojedynczy grób. Naru-
szono go współcześnie, najprawdopodobniej w celach 
rabunkowych. Układ szkieletu został zaburzony. Kości 
zrzucone zostały do wnętrza wkopu. Prawdopodobnie 
wskutek procesów tafonomicznych, bądź też ingerencji 

śmierci oceniono na 35 – 50 lat (Internet:http://www.meulovo.
cz/bitva-u-lovosic/d-1610; wgląd: 16.12.2015). Nieopodal miej-
scowości Česká Kamenice koło Liberca natrafiono na pochówek 
żołnierza wraz z koniem (Internet:http://decinsky.denik.cz/zpra-
vy_region/nalezene-kosti-kone-a-jezdce-ted-lezi-ve-spolecnem.
html; wgląd: 15.12.2015). W 2011 roku przy libereckim zamku 
przebadano grób masowy, który zawierał szczątki 70 osobników, 
w większości austriackich żołnierzy. Przy zwłokach odnaleziono 
liczne guziki z monogramem Karola IV i Marii Teresy oraz tzw. 
harcapy pozostałości wojskowych fryzur (Brestovanský 2013: 23).

zwierząt, doszło do znacznego zdekompletowania szkie-
letu (zachowało się około 20–30%). Zły stan zachowania 
ogranicza możliwości wnioskowań antropologicznych. 
Żołnierz ten, jak na ówczesne standardy, był wiekowy 
(późny maturus – 45–55 lat). Na kościach czaszki za-
obserwowano ślady cięć ostrym narzędziem (szablą?), 
które mogły przyczynić się do jego śmierci22. Spośród 
przedmiotów, które trafiły wraz z ciałem poległego do 
grobu, zachowały się pruskie, niewielkiej średnicy guziki 
(tzw. kamaszowe) oraz ołowiane kule – niewystrzelone 
pociski ręcznej broni palnej.

Przykład ten dotyka problemu poszanowania ludzkich 
szczątków podczas badań archeologicznych, zwłaszcza na 
terenie pól bitewnych. Wielu „poszukiwaczy skarbów”, re-
alizując swą „pasję”, nie waha się przed świadomym roz-
kopywaniem miejsc grzebania zwłok. Pomijając związane 

22  Analizy dokonał dr Łukasz Maurycy Stanaszek z Państwowego 
Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
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z tym kwestie etyczne, zgodnie z art. 262 §. 1 i 2 k.k., czyn 
ten stanowi przestępstwo. Zgodnie §. 1 „Kto znieważa 
zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2”, natomiast §. 2 głosi, że „Kto 
ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłe-
go, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8”. Przestępstwo to ścigane jest z urzędu. W praktyce 
wykrycie sprawców jest jednak bardzo trudne.

Słuszne wydaje się więc twierdzenie, że „pośmiertna 
ochrona dóbr osobistych człowieka winna być postrze-
gana jako przejaw dosłownie definitywnego szacunku 
dla jego godność”23. Nie ma przy tym najmniejszego 
znaczenia epoka, z której pochodzi czy też miejsce jego 
lokalizacji24. 

23 Mazurkiewicz 2010: 22.
24 Np. Kawecki et al. 2013: 41.

Podsumowanie

Na dotychczasowym etapie badań, w drodze prospekcji po-
wierzchniowej, starano się rozpoznać centralną cześć daw-
nego pola bitwy. Pomimo ponad dwóch lat prac, udało się 
to jedynie w niewielkim stopniu. Badania terenowe będą 
kontynuowane. Planowane jest rozszerzenie ich zakresu  
na obiekty związane z szeroko rozumianym „bitewnym za-
pleczem” (obozy i miejsca zborne, drogi dotarcia i ucieczki 
z pola bitwy). Sprawą otwartą pozostają nadal poszukiwania 
miejsc, w których pochowano poległych żołnierzy. Odleglej-
szym celem jest zorganizowanie stałej ekspozycji muzealnej, 
w całości poświęconej omawianej bitwie. Jej przedsmak daje 
wystawa czasowa prezentowana w sulechowskim zamku. 
Miejsce ekspozycji wybrane zostało nieprzypadkowo. Tuż 
przed bitwą, na zamku kwaterował głównodowodzący woj-
skami pruskimi – generał porucznik Carl Heinrich von Wedel. 
Wspomniana wystawa stała stanowić będzie wprowadzenie 
do zwiedzenia dobrze oznakowanego pobojowiska. 
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Paweł Stachowiak

Battle of Kije (23rd July 1759) –  
research of the forgotten struggle

Summary

Not much is known about Prusso-Russian battle of Kije on 
23th of July 1759 (now in the Lubuskie Province in Poland). 
Contemporary accounts of the battle are sparse and often 
contradictory. The site of the battlefield is being devastated by 
illicit treasure hunting. In the autumn of 2013 an archeologi-
cal research began, as a result of the cooperation between the 

Historical Society in Sulechów and the Archeological Museum 
of the Middle  Oder. So far ca one square kilometer has been 
investigated. Almost 3000 finds and a Prussian soldier’s grave 
were found.

Translated by Paweł Stachowiak
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„Miejsce, na którym coś było, a teraz nic niema. Tak 
przed laty prof. Jan Zachwatowicz określił te miejsca, na 
których rozegrały się ważne wydarzenia, ale nie zostawiły 
po sobie żadnych śladów. Należą do nich pola bitew”1. 
To, czy rzeczywiście ten wybitny naukowiec, profesor 
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i twórca 
używanego do dzisiaj międzynarodowego znaku obiektu 
zabytkowego, faktycznie wypowiedział te słowa, należy 
uznać za rzecz drugorzędną. Istotne jest samo podejście 
zakładające, że wydarzenie, jakim jest starcie zbrojne, 
„nie pozostawia po sobie żadnych śladów”. Chociaż po-
wiedział to architekt, wydaje się, że niewielka liczba pól 
bitewnych objętych ochroną konserwatorską oraz arche-
ologicznych projektów badawczych, jakie były i są reali-
zowane w naszym kraju, świadczy o podobnym myśleniu 
archeologów i służb powołanych do ochrony zabytków.

W dzisiejszych czasach banałem wydaje się być stwier-
dzenie, że miejsca historycznych bitew są zabytkami. 
Obowiązujące w naszym kraju przepisy dotyczące ochro-
ny dziedzictwa pozwalają na otoczenie tych miejsc ochro-
ną konserwatorską. Jednakże tylko sześć z setek, jakie się 
na terenie naszego kraju znajdują, jest taką opieką obję-
te. Istnieje więc bardzo duża dysproporcja w stosunku do 
innych kategorii zabytków, np. obiektów architektury czy 
stanowisk archeologicznych.

W Polsce do rejestru zabytków wpisano większe lub 
mniejsze fragmenty pól bitew pod Grunwaldem (1410 r.), 
Racławicami (1794 r.), Maciejowicami (1794 r.), Ra-
szynem (1809 r.), Komarowem (1920 r.) i Westerplatte 
(1939 r.)2. Różna była intencja tych wpisów. W pewnych 
przypadkach ochroną starano się obejmować jak naj-
większy obszar (Racławice), czy wręcz całe pole bitwy 
(Westerplatte). W innych przypadkach wpis dotyczy 
pojedynczych obiektów związanych z bitwą (Grunwald, 
Raszyn, Komarów), a czasem wydaje się dość przypadko-
wy (Maciejowice)3. Pozostałe formy ochrony, czyli plan 
zagospodarowania przestrzennego i park kulturowy, sta-
rają się chronić duże obszary, przy czym w Ossowie, gm. 

1  Rawski 1994: 25.
2   W momencie pisania tego artykułu trwa procedura wpisu do re-

jestru zabytków Reduty Ordona w Warszawie.
3  Szerzej na ten temat: Wrzosek 2011.

Wołomin chroniony jest krajobraz, a w Lutyni, gm. Mięki-
nia wymieniono dodatkowo dziedzictwo archeologiczne.

Obszar bitwy pod Olszynką Grochowską (1831 r.) jest 
natomiast przykładem objęcia ochroną nie wynikającą 
z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Teren ten jest bowiem częścią 
rezerwatu przyrody powołanego w 1983 r. zarządzeniem 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (tab. 1).

Podsumowując, na dziewięć wymienionych powyżej 
pól bitewnych, tylko w przypadku Lutyni wspomniano 
o archeologii. Wniosek jest taki, że pola bitew nie są po 
prostu kojarzone z dziedzictwem archeologicznym. 

W latach osiemdziesiątych XX w. archeologia do-
czekała się nowej wewnętrznej dyscypliny nazwanej 
archeologią pól bitewnych4. Termin ten szybko stał się 
niewystarczający i został zdefiniowany znacznie szerzej 
oraz zastąpiony nazwą: archeologia konfliktu. W zakres 
archeologii konfliktu wchodzi badanie wszelkich śladów 
militarnej działalności człowieka ze wszystkich okresów 
chronologicznych5.

Zanim zaczęto mówić o archeologii pól bitewnych czy 
archeologii konfliktu pola bitew były od dawna obiektem 
zainteresowania archeologów. Za pierwsze tego typu ba-
dania po II wojnie światowej należy uznać prace, jakie 
przeprowadzono w Polsce w 1956 r. na Psim Polu (1109 
r.)6. Ponadto, podobne projekty badawcze realizowa-
no na polach bitew pod Cedynią (972 r.), Grunwaldem 
(1410 r.), Legnicą (1241 r.), Płowcami (1331 r.), Świeci-
nem (1462 r.) i Lubiszewem (1577 r.). Chociaż w wyniku 
powyższych działań w czterech przypadkach (Psie Pole, 
Płowce, Grunwald, Lubiszewo) wykonano Karty Ewiden-
cyjne Stanowiska Archeologicznego, trzeba zaznaczyć, że 
żadna z kart nie została wypełniona zgodnie z obowiązu-
jącą wtedy instrukcją7 (ryc. 1). 

Powyższe przykłady pokazują, że nawet dla samych ar-
cheologów miejsca starć zbrojnych nie zawsze są stano-

4   Scott i Fox 1987; Sutherland i Horst 2005: 11–14; Carman 2013: 
43–45.

5   Freeman 2001: 1–10; Sutherland i Horst 2005: 2; Carman 2013: 
10–13.

6  Sarnowska 1957.
7  Konopka 1984.
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Ryc. 1. Karta Ewidencyjna Stanowiska Archeologicznego wypełniona dla pola bitwy pod Grunwaldem – Stębark st. 22 (AZP 
30-58/6) (Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
Fig. 1. Site sheet of Polish Archaeological Record for the battlefield of Gunwald – Stębark site no. 22 (AZP 30-58/6) (Archive of 
National Heritage Board of Poland)



284

Jakub Wrzosek

ArchAeologicA Hereditas • 9

wiskami archeologicznymi. Natomiast według piszącego 
te słowa polom bitew „najbliżej” jest właśnie do dzie-
dzictwa archeologicznego. By zdać sobie z tego sprawę, 
wystarczy zrozumieć, że wydarzenie, jakim jest bitwa, zo-
stawia po sobie konkretne ślady materialne, które można 
badać metodami wypracowanymi przez archeologię.

Jak wykazały doświadczenia prac prowadzonych na ca-
łym świecie, pole bitwy jest stanowiskiem archeologicz-
nym, które praktycznie nie różni się niczym od „klasycz-
nego” stanowiska, takiego, jak osada czy cmentarzysko. 
W warstwie ziemi ornej znajdują się zabytki ruchome, 
a poniżej – powiązane z nimi lub nie – obiekty nierucho-
me. W przypadku pól bitewnych w humusie występować 
będą w szczególności elementy uzbrojenia i wyposażenia 
wojskowego, przedmioty osobiste żołnierzy, części amu-
nicji czy szczątki poległych i zwierząt (głównie koni)8. Za-
bytkami nieruchomymi będą natomiast groby pojedyn-
cze lub/i masowe, relikty fortyfikacji polowych, a czasami 
obiekty związane z obozami wojskowymi, a więc pozo-
stałości o charakterze typowo osadniczym, takie jak pa-
leniska, ogniska, jamy posłupowe, itp. (ryc. 2). Zabytki 
będą koncentrować się na konkretnym obszarze, którego 
granice da się określić. Różnice pomiędzy polami bitew, 
a stanowiskami o charakterze osadniczym czy sepulkral-
nym, będą polegać głównie na tym, że powierzchnia tych 
pierwszych będzie znacznie większa, a przeważająca licz-
ba zabytków ruchomych znajdować się będzie w war-
stwie ziemi ornej.

Jak wykazano powyżej, pole bitwy jest stanowiskiem 
(zabytkiem) archeologicznym9. Może też być w ten spo-
sób traktowane w świetle Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wyliczenie 
zawarte w art. 6 pkt 3 ma bowiem charakter katalogu 
otwartego i jest jedynie przykładowe10, dlatego można 

  8  Por. Nadolski 1991: 25.
  9  Szerzej na ten temat: Wrzosek 2017. 
10  Antoniak 2010: 34–35.

do niego dodać także relikty działalności militarnej czło-
wieka. Pomimo tego, dla pól bitewnych w naszym kraju 
nie wykonuje się Kart Ewidencyjnych Zabytku Archeolo-
gicznego (KEZA) i miejsca te jako stanowiska archeolo-
giczne tylko w znikomym zakresie funkcjonują w systemie 
ochrony zabytków.

Ponieważ środowisko archeologów jest w niewielkim 
stopniu zainteresowane badaniem pól bitewnych, a mó-
wiąc kolokwialnie „życie nie znosi próżni”, tę niszę już od 
dawna zajmują „detektoryści” sprawiając, że, zdaniem 
autora, jest to w chwili obecnej jedna z najbardziej nisz-
czonych kategorii zabytków w Polsce.

Możliwości ustanowienia różnych form ochrony kon-
serwatorskiej zostały już w literaturze częściowo omó-
wione11. Można się oczywiście nadal zastanawiać nad 
wyższością jednego sposobu nad drugim, ale nie zmienia 
to faktu, że pola bitew ciągle nie są chronione w sposób 
kompleksowy, a ich zasób pozostaje nierozpoznany. Cho-
ciaż pojawiły się publikacje podejmujące próbę zestawie-
nia czy skatalogowania bitew, a co za tym idzie miejsc, 
w których się odbyły, to miały one jednak charakter po-
pularnonaukowy i wybiórczy12, bądź były nastawione na 
turystykę13.

Zdaniem autora postępowaniem najwłaściwszym, 
a zarazem uwzględniającym archeologiczną specyfikę 
pól bitewnych, jest ich włączenie do wojewódzkiej i – co 
za tym idzie – do krajowej ewidencji stanowisk archeolo-
gicznych. Wykorzystanie metodologii i metodyki wypra-
cowanej podczas realizacji programu Archeologicznego 
Zdjęcia Polski (AZP) pozwala na:

a. dokładną lokalizację we współczesnym krajobrazie 
kulturowym,

b. uwzględnienie przy tworzeniu planów zagospoda-
rowania przestrzennego,

11  Wrzosek 2011; Wodzisławski 2013; Mikołajczyk 2013.
12  Gąsowski, Ronikier i Zblewski 1999.
13  Jędrysiak i Mikos v. Rohrscheidt 2011.

Ryc. 2. Przykład zabytku nieru-
chomego związanego z polem bitwy 
pod Szczekocinami (1794 r.). „Kopiec 
Kościuszki” na gruntach wsi Chebdzie, 
woj. świętokrzyskie (fot. J. Wrzosek)
Fig. 2. Example of an immovable 
monument related to the battlefield of 
Szczekociny (1794). „Kościuszko mo-
und” on the grounds of Chebdzie villa-
ge, Świętokrzyskie province (photo  
by J. Wrzosek)
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c. stworzenie podstaw do ewentualnego objęcia inny-
mi formami ochrony,

d. rozpoznanie zasobu w skali kraju.
Aktualna instrukcja sporządzania dokumentacji badań 

powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej 
Zabytku Archeologicznego (KEZA) wyjaśnia, jak wypełnić 
taką kartę dla stanowiska, jakim jest pole bitwy14.

Badania archeologiczne pola bitwy są procesem 
żmudnym i czasochłonnym. Często jednokrotna czy 
dwukrotna penetracja powierzchniowa może nie przy-
nieść żadnych rezultatów w postaci pozyskania zabytków 
ruchomych. Dlatego obszary starć zbrojnych wyznaczyć 
można również na podstawie źródeł historycznych. Do-
tyczy to zwłaszcza konfliktów prowadzonych w okresach 
nowożytnym i współczesnym, dla których dysponujemy 
dużą liczbą źródeł. W przypadku bitew średniowiecznych, 
nie wspominając o starszych, w zdecydowanej większości 
nie będzie można ustalić ich dokładnej lokalizacji i we-
ryfikacja archeologiczna będzie działaniem koniecznym.

Najważniejszą kwestią jest to, aby w dającym się prze-
widzieć terminie wprowadzić pola bitew jako stanowiska 
(zabytki) archeologiczne do krajowej ewidencji zabytków 
archeologicznych i – co za tym idzie – rozpoznać zasób, 
z jakim mamy do czynienia. W związku z powyższym 
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa (NID) zrodził się 
pomysł, aby wykorzystując metodologię, metodykę i do-
świadczenia AZP stworzyć ogólnopolską ewidencję pól 
bitewnych. Z powodów opisanych powyżej dotyczyłaby 
ona głównie starć nowożytnych i współczesnych.

Na początek postanowiono przeprowadzić to przed-
sięwzięcie pilotażowo, testując pewne rozwiązania na 
wybranej części kraju. Pomysł spotkał się z bardzo życz-
liwym przyjęciem ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i to właśnie województwo lubu-
skie było pierwszym, na terenie którego w latach 2013–
2014 NID zrealizował projekt pod nazwą Ewidencja pól 
bitewnych woj. lubuskiego.

Jego pierwszym etapem było wytypowanie miejsc 
starć zbrojnych położonych w granicach województwa. 
Pod uwagę wzięto tylko bitwy stoczone w otwartym 
polu. Celowo zrezygnowano z oblężeń, ponieważ miasta 
uległy w ciągu wieków znacznym przekształceniom prze-
strzennym i ślady tego typu działań militarnych zostały 
w dużym stopniu zniszczone. Nie ma uzasadnienia, by 
wyznaczać na ich obszarze stanowiska archeologiczne tyl-
ko ze względu na oblężenia. Oczywiście, każdy przypadek 
należy traktować indywidualnie i przy wyznaczaniu stref 
ochrony konserwatorskiej należy mieć na uwadze także 
możliwość natrafienia na takie relikty. Będą one jednak 
zawsze powiązane z innymi i prawie nigdy nie wystąpią 
niezależnie.

Ze względu na złożoność i odmienność operacji woj-
skowych przeprowadzanych w XX w., z ewidencji wyklu-
czono materialne pozostałości II wojny światowej. Wska-
zując te, a nie inne, starcia z okresu od średniowiecza do 

14  Instrukcja 2016: 17–19.

końca wieku XIX, kierowano się ich znaczeniem dla hi-
storii wojskowości i regionu. Opracowania tematu podjął 
się profesor Wojciech Strzyżewski, który w swojej pracy15 
zawarł: 

a. informacje o lokalizacji bitwy,
b. rodzaj starcia,
c. informacje o konflikcie zbrojnym w ramach, którego 

stoczono starcie,
d. informacje o stronach walczących,
e. opis przebiegu starcia,
f. plany archiwalne starcia,
g. najważniejszą bibliografię dotyczącą starcia.
Na terenie województwa lubuskiego było to pięć pól 

bitewnych: pod Krosnem (1015 r.), pod Leśniowem Wiel-
kim (1478 r.), pod Krosnem Odrzańskim (1478 r.), pod 
Wschową (1706 r.), pod Kijami / Pałckiem (1759 r.) oraz 
pod Kunowicami (1759 r.).

Ze względu na szczupłość i nieprecyzyjność informacji 
zawartych w źródłach historycznych, lokalizacja pól bi-
tewnych z okresu średniowiecza okazała się niemożliwa. 
Inaczej było z bitwami stoczonymi w XVIII stuleciu. Na ich 
temat udało się zebrać wystarczające dane, w rezultacie 
czego działaniami objęto trzy miejsca: Wschowa, Kije / 
Pałck oraz Kunowice.

By osiągnąć zasadniczy zamiar całego przedsięwzięcia 
postawiono sobie następujące cele:

a. określenie stanu zachowania pola bitwy pod wzglę-
dem krajobrazowym,

b. identyfikacja zagrożeń,
c. wytypowanie obszaru ochrony konserwatorskiej,
d. identyfikacja stanowisk archeologicznych,
e. dokumentacja fotograficzna obszaru,
f. wykonanie dokładnych pomiarów przy pomocy od-

biornika GPS.
Prace terenowe poprzedzone zostały kwerendą archi-

walną mającą na celu rozpoznanie dziedzictwa archeolo-
gicznego na danym terenie. Sprawdzono dokumentację 
powstałą w wyniku realizacji programu AZP, a także re-
jestr zabytków archeologicznych i nieruchomych. Za-
poznano się z podstawową literaturą dotyczącą starć, 
a także historycznymi i współczesnymi materiałami karto-
graficznymi. Na ich podstawie wstępnie określono obszar 
każdej z bitew.

Przy wyznaczaniu granic kierowano się źródłami histo-
rycznymi i kartograficznymi na równi z archeologicznymi 
(jeśli istniały). W pracy tej należy pamiętać, by dążyć do 
objęcia ochroną miejsc szczególnie ważnych dla star-
cia – tych, w których spodziewać się można koncentracji 
zabytków ruchomych lub nieruchomych. Przeważnie są 
to obszary, na których doszło do intensywnych starć lu-
b/i zachowały się jakieś formy krajobrazowe na przykład 
relikty umocnień polowych, czy kurhany. Nie jest to więc 
teren całego pola bitwy, zawierający zarówno miejsca 
walk, jak i tereny po których jednostki się tylko prze-
mieszczały. W przypadku pola bitwy ochronie podlegać 

15  Strzyżewski 2013.
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będą jego najważniejsze fragmenty. Inaczej trzeba by nią 
obejmować dziesiątki czy setki km².

W przypadku dużych powierzchni będziemy mieli do 
czynienia z objęciem ochroną konserwatorską wielu dzia-
łek. Dodatkowo stanowisko jakim jest pole bitwy, może 
w sobie zawierać inne stanowiska znane z badań AZP. 
W z związku z tym granice takie powinny zostać zaznaczo-
ne szczegółowo, tak by można je było dokładnie zidentyfi-
kować. Muszą one przebiegać w oparciu o granice działek 
geodezyjnych, w miarę możliwości wzdłuż cieków i dróg. 
Zaznaczanie tak dużych obszarów „tradycyjnym” owalem, 
tak dobrze znanym z dokumentacji AZP, powoduje, że grani-
ca stanowiska może biec przez środek zabudowań, obejmu-
jąc fragmenty działek czy zbiorników wodnych, utrudniając 
tym samym identyfikację granic ochrony w terenie (ryc. 3).

Podczas wizji terenowej w woj. lubuskim wykonywana 
była dokumentacja fotograficzna i pomiarowa, ta ostat-
nia za pomocą odbiornika GPS. Każde miejsce, z którego 
wykonywano zdjęcie, nazwano Punktem Widokowym 

(PW). Punkty te zostały następnie namierzone i oznaczo-
ne numerami. Starano się fotografować miejsca ważne 
dla każdego starcia, takie jak podstawy wyjściowe wojsk, 
pozycje poszczególnych oddziałów, strefy, w których 
doszło do najgwałtowniejszych starć (ryc. 4). Zwracano 
również uwagę na cały krajobraz oraz elementy go dys-
harmonizujące, takie jak np. zniszczenia poczynione przez 
naturę i/lub człowieka. Kierunki, w których wykonywane 
były zdjęcia, odwzorowano następnie na mapie w postaci 
strzałek.

W czasie prac wykonano także pomiary charakte-
rystycznych punktów w terenie, o które oparte zostały 
granice strefy proponowanej do objęcia ochroną konser-
watorską. Przy jej wyznaczaniu kierowano się zasadami 
opisanymi powyżej, pamiętając że granice każdego nie-
przebadanego wykopaliskowo stanowiska archeologicz-
nego mają charakter hipotetyczny i umowny.

W rezultacie prac gabinetowych i terenowych powstał 
katalog pól bitewnych zawierający następujące informacje:

Ryc. 3. Granice stanowiska: pole bitwy pod Kijami / Pałckiem (1759 r.). Pałck, st. 6 (AZP 58-14/45) (Archiwum Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa)
Fig. 3. Borders of the site of the battlefield of Kije / Pałck (1759). Pałck site no. 6 (AZP 58-14/45) (Archive of National Heritage 
Board of Poland)
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a. nazwa bitwy16,
b. lokalizacja w ramach podziału administracyjnego,
c. rodzaj starcia / bitwy,
d. data bitwy,
e. określenie konfliktu zbrojnego, w ramach którego 

stoczono bitwę,
f. strony walczące,
g. krótki opis przebiegu bitwy,
h. plan bitwy,
i. stan zachowania pola bitwy pod względem krajo-

brazowym,
j. identyfikacja zagrożeń,
k. wytypowanie obszaru ochrony konserwatorskiej,
l. identyfikacja stanowisk archeologicznych,
m. dokumentacja fotograficzna,
n. podsumowanie i wnioski konserwatorskie,
o. aktualna mapa w skali 1:25 000 z zaznaczeniem 

propozycji obszaru do objęcia ochrona konserwatorską.
Załącznikiem do katalogu były Karty Ewidencyjne Za-

bytku Archeologicznego. W przypadku dwóch bitew pod 
Pałckiem / Kijami i pod Kunowicami wykorzystano również 
wyniki badań archeologicznych prowadzonych na tych sta-
nowiskach, co znacznie ułatwiło ustalenie ich granic.

Ewidencja pól bitewnych nie rozwiąże oczywiście 
wszystkich problemów rzeczywistej ochrony konser-
watorskiej, tak, jak nie rozwiązuje ich wpis do rejestru. 
Pozwoli natomiast na zaistnienie tej kategorii zabytków. 
Jest to szczególnie ważne przy planowaniu różnego typu 
dużych inwestycji, takich jak budowa infrastruktury dro-
gowej, budowli o znacznych powierzchniach, urządzeń 
o przebiegu liniowym (wodociągi, gazociągi), itp. Obecnie 
w standardowym postępowaniu konserwatorskim lokali-
zację takich przedsięwzięć porównuje się z zasobem sta-
nowisk archeologicznych zewidencjonowanych w czasie 

16  Zgodna z funkcjonującą w historiografii.

programu AZP. Na tej podstawie wojewódzki konserwa-
tor zabytków określa dalsze działania, w postaci rodzaju 
i zakresu badań archeologicznych. W sytuacji, w której 
w zasobie nie ma pól bitewnych, te ważne elementy dzie-
dzictwa nie są brane w ogóle pod uwagę.

Umiejscowienie tych zabytków we współczesnym kra-
jobrazie jest też istotne z innych powodów. Rozwijająca 
się dynamicznie turystyka kulturowa dostrzegła poten-
cjał tkwiący w tego typu miejscach. Turystyka militar-
na, a w jej ramach turystyka pól bitewnych (battlefield 
tourism), może być ważną częścią przywrócenia pamięci 
o konkretnym wydarzeniu historycznym17. Można sobie 
w tym miejscu postawić pytanie, jak bardzo chcemy „wy-
korzystać” te miejsca. Czy starać się dążyć do zachowa-
nia krajobrazu kulturowego jak najbardziej zbliżonego do 
tego z dnia bitwy i z tego próbować różnymi sposobami 
tworzyć atrakcję turystyczną? Czy może zmieniać go, 
kształtować na wzór pól bitewnych w Stanach Zjedno-
czonych18.

W granicach naszego kraju znajdują się setki, jeśli nie 
tysiące pól bitewnych. Na części z nich walczyli Polacy, 
jeśli nie w mundurach Wojska Polskiego, to w mundurach 
armii zaborczych. Po 1945 r. w Polsce znalazło się wiele 
miejsc starć zbrojnych – pozostałości konfliktów, w któ-
rych armia polska nie brała udziału. Są to bitwy u nas 
zupełnie zapomniane, które dla innych krajów, nie tylko 
naszych sąsiadów, są nadal ważne. Powinny się one stać 
ważne także i dla nas jako obywateli Europy, szczególnie 
jeśli zdamy sobie sprawę, ile pól bitewnych, na których 
walczył żołnierz polski, znajduje się poza granicami na-
szego kraju. 

17  Chylińska i Kosmala 2011; Chylińska 2013; Kupiec 2014.
18  Zwiech 1994: 197–198.

Ryc. 4. Krajobraz pola bitwy pod 
Kijami / Pałckiem (1759 r.). Widok z po-
zycji wojsk pruskich w kierunku północ-
nym na lewe skrzydło wojsk rosyjskich 
i na Pałck (fot. J. Wrzosek)
Fig. 4. Landscape of the battlefield 
of Kije / Pałck (1759 r.). View from posi-
tions of the Prussian army towards the 
left flank of Russian troops in the north 
(photo by J. Wrzosek)



288

Jakub Wrzosek

ArchAeologicA Hereditas • 9

Antoniak, P. 
2010.  Przepisy ogólne, [w:] M. Cherka (red.), Ustawa o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, 15–
39. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Carman, J. 
2013.  Archaeologies of conflict. London: Bloomsbury Publi-

shing.
Chylińska, D. 
2013.  Pole bitwy jako przedmiot zainteresowania i przystoso-

wania turystycznego – zarys problematyki. Turystyka 
Kulturowa 11: 6–16.

Chylińska, D. i G. Kosmala 
2011.  „Krajobraz po bitwie”. Niewykorzystany potencjał tu-

rystyczny pól bitew na przykładzie wojen śląskich, [w:] 
K. Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym 
Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2, 33–69. Wrocław: In-
stytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Freeman, P.W.M. 
2001.  Introduction, [w:] P.W.M. Freeman i A. Pollard (red.), 

Fields of conflict: progress and prospect in battlefield 
archaeology, 1–10. British Archaeological Reports In-
ternational Series 958. Oxford: Archaeopress.

Gąsowski, T., J. Ronikier i Z. Zblewski 
1999.  Bitwy polskie. Leksykon. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Instrukcja
2016.  Instrukcja sporządzania dokumentacji badań po-

wierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyj-
nej Zabytku Archeologicznego. Warszawa: Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa. Internet: http://www.nid.
pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/
zabytki-archeologiczne/instrukcje-wytyczne-zalece-
nia/2016.01.22_instrukcja%20AZP/Instrukcja_AZP_
NID_2016_ok.pdf (wgląd 6.02.2016).

Jędrysiak, T. i A. Mikos von Rohrscheidt 
2011.  Militarna turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wy-

dawnictwo Ekonomiczne.
Konopka, M. 
1984.  Instrukcja ewidencji stanowisk archeologicznych me-

todą badań powierzchniowych (Archeologiczne Zdjęcie 
Polski). Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

Kupiec, M. 
2014.  Pole bitwy pod Sarbinowem (Zorndorf) jako obiekt tu-

rystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa 9: 59–74.
Mikołajczyk, J. 
2013.  Pole bitwy (walki) – perspektywy ochrony w polskim 

systemie prawnym, [w:] A. Olejko, P. Korzeniowski 

i K. Mroczkowski (red.), Pola bitew wczoraj i dziś, 9–23. 
Oświęcim: Napoleon V.

Nadolski, A. 
1991.  Stan archeologicznych badań Pól Grunwaldu (do roku 

1988). Studia Grunwaldzkie 1: 24–33.
Rawski, T. 
1994.  Wstęp, [w:] D. Łuszczewska (red.), Studia i materiały 

w 200-lecie bitwy pod Racławicami. Prace studialne 
i dokumentacja konserwatorska, 25–27. Studia i Mate-
riały – Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Na-
rodowa Instytucja Kultury. Krajobrazy 1(13). Warszawa: 
Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu Narodowa 
Instytucja Kultury.

Sarnowska, W. 
1957.  Wrocław – Psie Pole. Z otchłani wieków 23 (1): 100–101.
Scott, D.D. i R.A. Fox 
1987.  Archaeological insights into the Custer Battle: an as-

sessment of the 1984 field season. Norman: University 
of Oklahoma Press.

Sutherland, T. i M. Horst
2005.  Battlefield archaeology: a guide to the archaeology of 

conflict. Guide 8. British Archaeological Jobs Resource, 
Practical Guide Series. Internet: http://www.bajr.org/
BAJRGuides/8.%20Battlefield%20Archaeology%20%20
A%20Guide%20to%20the%20Archaeology%20of%20
Conflict/BAJRBattleGuide.pdf. (wgląd 6.02.2016)

Strzyżewski, W. 
2013.  Materiały do ewidencji pól bitewnych województwa 

lubuskiego. Zielona Góra. Maszynopis w archiwum Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa.

Wodzisławski, P. 
2013.  Pola bitew w Polsce jako obiekty zabytkowe, [w:] L. Na-

rębski (red.), Fortyfikacje nowożytne w Polsce – bada-
nia, realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współ-
czesnych funkcji, 249–256. Toruń: Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Wrzosek, J. 
2011.  Pola bitew – ważny element dziedzictwa. Ochrona Za-

bytków 1–4 (248–251): 173–182.
2017.  Historyczne pole bitwy jako stanowisko archeologiczne. 

Wybrane problemy. Ochrona Zabytków 2 (271): 79–97.
Zwiech, T. 
1994.  Rzeźba i architektura parkowa amerykańskich pól bi-

tewnych: historia, stan obecny i problemy konserwacji. 
Ochrona Zabytków 47/2 (185): 197–201.

Wykaz cytowanej literatury



289

Jakub Wrzosek Pola bitew w Polsce – niechciany element dziedzictwa archeologicznego (?)

Konserwacja zapobiegawcza środowisKa 5 • dziedzictwo militarne

Jakub Wrzosek

Battlefields in Poland –  
unwanted element of archaeological heritage (?)

Summary

Binding laws on heritage protection in Poland allow legal pro-
tection of battlefields. In spite of this only six out of the hun-
dreds of battlefields located in the Polish territory are covered 
with such a protection.  There is a huge disproportion in re-
lation to other categories of monuments, e.g. archaeological 
sites or architectural objects. Sites of armed conflicts are not 
associated with archaeological heritage, so they do not exist 
in Polish Archaeological Record – an official register of all sites 
known through research or fieldwalking. 

Battlefields are elements of archaeological heritage and 
they should appear as such in the system of the protection of 
monuments. 

In order to understand that, it is enough to realise that 
a battle leaves tangible remains that can be researched with 
archaeological methods. 

Experiences of research carried out worldwide within ar-
chaeology of conflicts have demonstrated that battlefields are 

archaeological sites. They do not differ in any way from “classic” 
sites, such as settlements or burial grounds. Topsoil contains 
movable objects and below there are immovable features, re-
lated or not to the objects above.  Therefore, it should be the 
an archaeologist who deals with recording that type of sites 
with the use of methodology and methods of the Polish Archae-
ological Record project. Over 95% of Poland’s territory has been 
covered by the project so far. This project has been carried out 
since 1979 and has resulted in recording over 450 000 archaeo-
logical sites. Battlefields should be included in that archive.

In 2013–2014 National Heritage Board of Poland in co-op-
eration with the Lubuskie Province Monuments Protection Of-
ficer recorded battlefields of the Lubuskie Province. The project 
was of a pilot character and should be carried out in the rest 
of the country. 

Translated by Agnieszka Oniszczuk
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Oblężenie Warszawy w 1794 r. Rysunek z XIX w. (Wikimedia Commons) 
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Wstęp

Budowa w naszym kraju w ostatnim dziesięcioleciu sieci 
dróg krajowych w znacznej mierze przyczyniła się do zin-
tensyfikowania badań archeologicznych. Dotyczy to nie 
tylko stanowisk pradziejowych, ale także i tych, które z  
punktu widzenia tradycyjnego rozumienia archeologii jako 
nauki o odległej przeszłości są niemalże nam współcze-
sne. Można je wiązać z tzw. archeologią historyczną lub 
archeologią wojskową. Tego typu badania przeprowadzi-
ła Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z Zielonej 
Góry w 2011 r., na terenie byłego hitlerowskiego obozu 
jenieckiego Stalag IB Hohenstein (Królikowo k. Olsztynka, 
pow. olsztyński, woj. warmińsko mazurskie) (ryc. 1). Prace 
wykonano w związku z budową węzła Olsztynek Zachód 
zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S7. Powodem 
ich rozpoczęcia było ujawnienie w trakcie prac ziemnych 
licznych przedmiotów mogących mieć związek z istnieją-
cym w pobliżu obozem. Odkryte wówczas fragmenty bu-
tów wojskowych, naczyń, butelek oraz innych artefaktów 
z okresu ostatniej wojny spowodowały, że prace na tym 
odcinku drogi wstrzymano i zdecydowano o przeprowa-
dzeniu ratowniczych badań archeologicznych1.

Lokalizacja obozu znana była historykom, pasjonatom 
historii oraz kolekcjonerom militariów, którzy chętnie od-
wiedzali (i pewnie wciąż odwiedzają) to miejsce w po-
szukiwaniu „trofeów”2. Zajmował on obszar pomiędzy 

1   W tym miejscu należy stwierdzić, iż inwestor (GDDKiA), na zlecenie 
którego przeprowadzono badania, na etapie projektowania drogi 
i uzyskiwania decyzji środowiskowych występował do Warmińsko-
-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię 
w sprawie przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicz-
nych w obrębie linii rozgraniczających inwestycję na projektowanym 
węźle Olsztynek Zachód. Ówczesne apele zarówno lokalnego śro-
dowiska eksploratorów, jak i wola przeprowadzenia badań ze stro-
ny GDDKiA nie spotkały się z aprobatą służb konserwatorskich ze 
względu na fakt, że teren dawnego obozu nie był ujęty w ewidencji 
stanowisk archeologicznych i nie był wpisany do rejestru zabytków. 
Dopiero nagłośnienie w mediach informacjach o odkryciach doko-
nanych na budowie oraz zgłoszenie przez nadzór archeologiczny 
skłoniło miejscowe służby konserwatorskie do podjęcia stosownych 
działań. Obecnie jest to stanowisko Królikowo, st. 8 (AZP 28-59/24). 

2   W miejscu, gdzie dawniej było główne wejście na teren Stalagu, 
stoi tablica informująca o istniejącym w latach 1939–1945 obozie 
jenieckim. 

miejscowościami Sudwa (Sauden), Królikowo (Königsgut) 
i Olsztynek (Hohenstein). Historia obozu  sięga 1939 r., 
gdy na polach w okolicy Królikowa Niemcy założyli obóz 
przejściowy (Dulag) dla jeńców polskich wziętych do 
niewoli w trakcie kampanii wrześniowej3. W 1940 r., po 
inwazji hitlerowskich Niemiec na Europę Zachodnią, Du-
lag został przemianowany na docelowy obóz dla jeńców 
francuskich i belgijskich. W późniejszym okresie więziono 
w nim także jeńców radzieckich i włoskich. Lokalizacja 
obozu w tym miejscu nie była przypadkowa. Do utwo-
rzenia obozu częściowo wykorzystano istniejącą w po-
bliżu Królikowa infrastrukturę, pozostałą po organizowa-
nych tu rokrocznie uroczystościach (zlotach) związanych 
z zwycięstwem Niemców w bitwie pod Tannenbergiem. 
To właśnie w pobliżu Olsztynka do 1945 r. znajdował 
się upamiętniający to wydarzenie monument Denkmal 
Tannenberg, będący jednocześnie miejscem pochówku 
głównodowodzącego w bitwie i ostatniego prezydenta 
Republiki Weimarskiej, marszałka Paula von Hindenbur-
ga. Bliskość pomnika oraz „obecność” wielkiego marszał-
ka była swoistym rewanżem za haniebny i upokarzający 
zdaniem Niemiec pokój z 1918 r. i dodatkowo miała wpły-
wać ujemnie na morale osadzonych w Stalagu jeńców4. 

Teren obozu przybrał kształt olbrzymiego czworoboku 
odgrodzonego podwójną linią zasieków. W jego obrębie 
wydzielono poszczególne sektory oddzielone drutami 
kolczastymi, w których przetrzymywano jeńców podzie-
lonych według narodowości. Baraki mieszkalne w prze-
ważającej części były drewniane i mieściły od 300 do 350 

3   Tzw. Dulagi (niem. Durchganglager) były pośrednim ogniwem 
w systemie przemieszczania jeńców wojennych pomiędzy oboza-
mi frontowymi (Frontstalag), a stałymi miejscami odosobnienia 
(Oflag, Stalag). Te ostatnie zawsze były lokowane na terenie kraju 
i dzieliły się na dwie podstawowe kategorie: obozy dla oficerów 
– Oflagi (niem. Offiziers Lager) i obozy dla podoficerów i szerego-
wych – Stalagi (niem. Mannschafts Stamm Lager). Na terenie III 
Rzeszy obozy podlegające pod dowództwo wojsk lądowych (OKW) 
oznaczane były według klucza, gdzie cyfra rzymska oznaczała nu-
mer okręgu wojskowego, na terenie którego się znajdował, lite-
rą natomiast oznaczano kolejność powstania obozu na terenie 
danego okręgu. W przypadku Stalagu w Olsztynku oznaczało to 
I okręg wojskowy obejmujący prowincję Prus Wschodnich i drugi 
w kolejności założony obóz jeniecki (pierwszym obóz w Stabław-
kach – dziś na tereninie Obwodu Kaliningradzkiego – Stablack IA).

4 Lietz 1982:86–88.
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Ryc. 1. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. 
warmińsko-mazurskie). Przypuszczalny zasięg 
obozu na podkładzie z mapy w skali 1: 10000. 
Czerwonym kolorem oznaczono obszar wyzna-
czony do badań (oprac. H. Augustyniak)
Fig. 1. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. Pre-
sumed site of the Stalag IB Hohenstein camp 
against the background of 1:10000 scale map. 
Red colour indicates the area of archaeological 
research (elaborated by H. Augustyniak)

Ryc. 2. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Plan orientacyjny 
obozu sporządzony na podstawie relacji Jana 
Kapuściaka. Widoczna wyodrębniona strefa 
z pralnią i budynkiem dezynfekcyjnym (za 
Lietz 1982:89; oprac. H. Augustyniak)
Fig. 2. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. Ap-
proximate plan of the Stalag IB Hohenstein 
camp drawn up on the basis of Jan Kapuściak’s 
report. The separate zone with laundry and 
disinfection building is visible  
(elaborated by H. Augustyniak, after: Lietz 
1982: 89)

osób i tylko niektóre budynki gospodarskie i sanitarne 
były murowane. Główna brama obozowa, komendantu-
ra, pomieszczenia dla załogi, izby chorych i pomieszczenia 
magazynowe zlokalizowane były w południowo-zachod-
niej, najstarszej części Stalagu, niedaleko od drogi z Olsz-
tynka do Królikowa. W wydzielonej strefie poza obrębem 
obozu, w pobliżu bagna, znajdowały się pralnia i budynek 
dezynfekcyjny, a w odległości około 500 m na północny 
zachód wybudowano baraki przeznaczone na lazaret. Do 
obozu prowadziła także pozostała po miasteczku „zloto-
wym” kolejka wąskotorowa (ryc. 2).

Badania

W chwili przejmowania terenu przez zespół archeologów 
obszar wyznaczony do badań został w całości przekształ-
cony przez ekipy budowlane. Między innymi odhumuso-
wano teren pod projektowane jezdnie, zjazdy i łącznice 
drogowe, naruszono część nawarstwień kulturowych 
poprzez utworzenie z nich hałd lub wywiezienie poza 
obszar stanowiska. Naruszono także niektóre z zacho-
wanych na powierzchni pozostałości architektonicznych.  
Do badań na etapie prowadzonego nadzoru wytypowano 
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powierzchnię ok. 4,7 ha. Ponieważ nie na całym wyzna-
czonym obszarze rejestrowano pozostałości archeolo-
giczne, znaczną jego część przebadano metodą wykopów 
sondażowych. Tym samym powierzchnia, jaką faktycznie 
przebadano, wyniosła ok. 2,8 ha.  

Głównym celem, jaki założono przed rozpoczęciem 
prac, było zadokumentowanie ocalałych obiektów archi-
tektonicznych, wyeksplorowanie i zadokumentowanie 
pozostałych nawarstwień kulturowych, a także wydo-
bycie i zabezpieczenie jak największej liczby przedmio-
tów pozostawionych przez więzionych w obozie jeńców. 
Dotyczyło to zwłaszcza odcinka w obrębie jednej z łącz-
nic, gdzie na hałdach oraz w warstwach nienaruszonych 
przez maszyny budowlane stwierdzono znaczne nagro-
madzenie różnego rodzaju zabytków (miejsce to roboczo 
nazwano „śmietniskiem”). W takcie dalszych odkryć, 
badania miały na celu określić granice obozu oraz jego 
przybliżony zasięg5. W pierwszej kolejności przebadano 
te odcinki, na których odnotowano największe zniszcze-
nia spowodowane wykonanymi pracami ziemnymi, tak 
aby w następnej kolejności skupić się na tych miejscach, 
gdzie stwierdzono zaleganie in situ zabytkowej substan-
cji archeologicznej. Były to wspomniane „śmietnisko” 
oraz częściowo zniszczone relikty murowane. Następnie 
przekopano i przesypano zalegające na stanowisku hałdy, 
w celu wydobycia możliwie jak największej liczby zabyt-
ków. Dzięki temu możliwe było także przebadanie obsza-
ru pod hałdami, czego rezultatem było między innymi 
odkrycie kolejnych pozostałości obiektów murowanych. 

Infrastruktura obozowa

Spośród 256 odsłoniętych na stanowisku obiektów, 235 
uznano za pozostałości mające bezpośredni związek 
z funkcjonującym obozem. Najliczniej wystąpiły ślady po 
ogrodzeniu (doły i dołki po słupach). Pozostałe odkryte 
obiekty pełniły rozmaite funkcje, m.in. były to pralnia, 
budynek dezynfekcyjny, studzienki melioracyjne i wo-
dociągowe, pozostałości budki wartowniczej oraz wszel-
kiego rodzaju jamy i doły śmietnikowe. Wszystkie opisy-
wane obiekty koncentrowały się na dwóch obszarach. 
Najwięcej znaleziono ich w centralnej partii stanowiska, 
gdzie wyróżniono między innymi ciągi dołów po słupach 
tworzących ogrodzenie obozu, a także zespoły obiektów 
murowanych. Drugą strefę występowania obiektów zare-
jestrowano w części południowo-wschodniej stanowiska, 
na obszarze zbadanym w ostatniej fazie badań. Wszystkie 

5   W najbliższej okolicy stanowiska zachowały się pozostałości zabu-
dowy obozowej co może pośrednio  wskazywać na jego wielkość. 
Porównując rozplanowanie obozu (sporządzone na podstawie ze-
znań jeńców) z zachowanymi reliktami architektonicznymi oraz 
siecią lokalnych dróg polnych i śródpolnymi zadrzewieniami, moż-
na było przypuszczać, że teren przeznaczony do badań obejmował 
wschodnią partię stalagu, w obrębie wydzielonej strefy sanitarnej 
(por. ryc. 1 i 2).

odkryte obiekty mieściły się w granicach hipotetycznego 
obszaru, na którym funkcjonował Stalag (ryc. 3). 

Do najciekawszych odkryć na stanowisku należą po-
zostałości pralni oraz zespół murowanych obiektów two-
rzących domniemany budynek dezynfekcyjny. Pierwszy 
z wymienionych (obiekt 23) odsłonięto w centralnej 
partii stanowiska, w pobliżu stawu. Była to zachowana 
w formie szczątkowej budowla o prostokątnym zarysie 
i wymiarach 58 m długości i szerokości około 9 m (ryc. 4). 
Wzniesiono ją na ławie fundamentowej którą miejscami 
dodatkowo wzmocniono wmurowanymi drewnianymi le-
garami. Zachowane w kilku miejscach ściany fundamen-
towe budynku (w niektórych miejscach do wysokości jed-
nej lub dwóch cegieł), wymurowano z cegieł wapiennych 
(tzw. silikatów). Nie zarejestrowano natomiast pierwot-
nego poziomu użytkowego, prawdopodobnie został on 
zniesiony w trakcie prac ziemnych pod budowę drogi lub 
nawet dużo wcześniej. We wnętrzu obiektu natrafiono 
na równomiernie rozmieszczone studzienki kanalizacyj-
ne, tworzące system odprowadzający wodę, biegnącym 
przez środek budynku kolektorem ściekowym. Przy jed-
nej ze ścian odkryto murowaną studzienkę z zaworem 
wodnym. Lokalizacja obiektu zbieżna jest z umiejscowie-
niem pralni na planach sporządzonych na podstawie re-
lacji świadków, którzy umieszczali ją w wydzielonej strefie 
sanitarnej znajdującej się w pobliżu bagna6.

Za pozostałości budynku dezynfekcyjnego uznano 
zespół obiektów zarejestrowanych w centralnej części 
stanowiska, w pobliżu pralni. Odsłaniany był on w kil-
ku etapach na dość znacznej powierzchni (por. ryc. 3). 
Początkowo sądzono, że odkrywane murowane relikty 
są niezależnymi od siebie, pojedynczo występującymi 
obiektami. Wraz z postępem prac (między innymi po 
przerzuceniu hałd ziemi oraz poszerzeniu obszaru badań) 
uznano, że mamy do czynienia z jednym dużym obiek-
tem, składającym się z dwóch niezależnych budynków. 
Odkryte pozostałości budowli tworzyły różnego rodzaju 
pomieszczenia i mury, zachowane w formie fundamen-
tów lub śladów po fundamentach (podsypki, negatywy). 
Ponadto w jej obrębie odsłonięto zagłębione w ziemię 
piwnice oraz inne pomieszczenia, których funkcji może-
my się tylko domyślać. Pierwszy budynek (ryc. 5), o przy-
puszczalnych wymiarach 12 x 16 m, składał się z :
• zagłębionego w ziemi pomieszczenia (obiekt 58) 

o wymiarach około 4 x 4,5 m i zachowanej głębo-
kości do 1,6 m, wzniesionego z wapiennych cegieł, 
wytynkowanego od środka, z dostawionymi od pół-
nocnego wschodu ławami betonowymi; 

• wymurowanych z cegieł wapiennych fundamentów 
i negatywów po fundamentach (obiekt 74), podzielo-
nych na mniejsze sektory i połączonych z ob. 58 i 190; 

• zagłębionej w ziemię kotłowni (obiekt 190) z zacho-
waną podstawą pod piec, pozostałościami stalowych 
przewodów kominowych, murowaną wyczystką pie-
ca z żeliwnymi drzwiczkami oraz studnią odwadnia-

6 Lietz 1982: 90.
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jącą z zamontowanym syfonem i zaworem odprowa-
dzającym wodę (ryc. 6); 

• zagłębionego w ziemię pomieszczenia (obiekt 188) 
o długości 5,8 m długości i szerokości 2,4 m i zacho-
wanej głębokości dochodzącej do 1,6 m, podobnie 
jak ob. 58 wymurowanego z cegieł wapiennych i wy-
tynkowanego od wewnątrz7;

7   Zagłębione w ziemię pomieszczenia mogły służyć jako zbiorniki na 
nieczystości (szamba, guliki). Za takim przeznaczeniem przemawia 
fakt, że nie prowadziły do ich wnętrza żadne stopnie ani schody, 
a w podłodze znajdowały się niewielkie zagłębienia ułatwiające 
wybieranie nieczystości. 

• dostawionej pod kątem prostym do kotłowni bu-
dowli (obiekt 182), którą tworzyły przykryte be-
tonową płytą kanały, centralnie umiejscowiona 
„wylewka” betonowa będąca podstawą pod bliżej 
nieokreślone urządzenia (pompy, silniki lub zbiorniki 
na wodę?), znajdujące się poza obrębem zaizolowa-
ne wełna szklaną kanały z rurami oraz układ dziesię-
ciu ceglanych słupków (prawdopodobnie fundamen-
tu pod słupy drewniane) (ryc. 6).

Lustrzanym odbiciem tej grupy obiektów były odsło-
nięte pozostałości dużej budowli (obiekt 212), wzniesio-
nej na planie litery T o szerokości podstawy około 13,3 m 
i długości całkowitej około 26 m (ryc. 3 i 7). W obrębie 

Ryc. 3. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie). Rozplanowanie obiektów odkrytych na stanowisku. Zwra-
cają uwagę podwójne rzędy dołów po słupach oraz murowane relikty pralni i budynku dezynfekcyjnego (oprac. H. Augustyniak)
Fig. 3. Królikowo, site 8, community of Olsztynek, Warmian-Masurian Province. The layout of features discovered at the site. 
Noteworthy  features include double rows of postholes and brick relics of the laundry building and disinfectant  
(elaborated by H. Augustyniak)
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Ryc.4. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. 
warmińsko-mazurskie). Pozostałości pralni 
widziane od wschodu (fot. H. Augustyniak)
Fig. 4. Królikowo, site 8, community of Olsz-
tynek, Warmian-Masurian Province. Remains 
of the laundry visible from the east (photo by 
H. Augustyniak)

Ryc. 5. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. 
warmińsko-mazurskie). Fragment odsłoniętej 
północno-zachodniej części budynku dezyn-
fekcyjnego (fot. H. Augustyniak) 
Fig. 5. Królikowo, site 8, community of Olsz-
tynek, Warmian-Masurian Province. Fragment 
of north-west part disinfectant building (photo 
by H. Augustyniak)

Ryc. 6. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. 
warmińsko-mazurskie). Pozostałości budynku 
dezynfekcyjnego. Kotłownia i „siłownia”. Wi-
doczne kanały oraz betonowa podstawa pod 
bliżej nieokreślone urządzenia (fot. H. Augu-
styniak)
Fig. 6. Królikowo, site 8, community of Olsz-
tynek, Warmian-Masurian Province. Remains 
of the boiler-room and engine-room. Visible 
are canals and concrete base under the unk-
nown devices (photo by H. Augustyniak)
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obiektu można wyróżnić dwie strefy o różnych funk-
cjach. W części, która tworzy poprzeczną belkę litery T, 
na poziomie „0” wydzielono dziewięć różnej wielkości 
pomieszczeń, oddzielonych od siebie ścianami działowy-
mi. W niemal wszystkich pomieszczeniach w tej części 
budynku podłogą była monolityczna płyta betonowa. Tyl-
ko w jednym pomieszczeniu zaobserwowano posadzkę 
wykonaną z cegieł. W niektórych odsłonięto studzienki 
odpływowe, co może świadczyć o sanitarnym przezna-
czeniu budynku. Na krańcach, po przeciwnych stronach 
znajdowały się dwa pomieszczenia analogiczne do opi-
sywanych wcześniej obiektów 58 i 188, o zachowanej 
głębokości dochodzącej do 2 m. Druga część obiektu 
(tworząca pionową belkę litery T) składała się z trzech 
zagłębionych nieznacznie poniżej pierwotnego poziomu 
użytkowego obiektu pomieszczeń, w których znajdowały 
się piece. Obsługiwały (ogrzewały?) one bliżej nieokre-
ślone urządzenia lub konstrukcje grzewcze znajdujące się 
na wyższym poziomie. Śladami po nich były zbudowane 

z cegieł podstawy z dookolnym obiegiem przewodów ko-
minowych.

Pozostałe obiekty odkrywane w trakcie badań nie były 
już tak spektakularne jak opisane powyżej. Najliczniej wy-
stępującymi obiektami były doły po słupach ogrodzenia. 
Większość z nich układała się w pojedyncze lub podwój-
ne rzędy obiektów, często równomiernie rozmieszczo-
nych względem siebie. Ich czytelne układy pozwoliły na 
ustalenie zasięgu wydzielonej poza obrębem obozu stre-
fy sanitarnej, której lokalizacja oraz trapezowaty kształt 
odpowiada planom się ze sporządzonymi na podstawie 
zeznań jeńców planami (ryc. 3, 8). 

Oprócz pozostałości po budynkach oraz śladach ogro-
dzenia, w trakcie badań odkryto również elementy sys-
temu odwadniającego. Tworzyły go betonowo-ceglane, 
wielokomorowe, przepływowe zbiorniki (studnie melio-
racyjne?) oraz niewielka ceglana studzienka melioracyjna 
podłączona do systemu rur drenarskich. Woda odprowa-
dzana była grawitacyjnie do położonego w pobliżu pralni 

Ryc. 7. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Część wschodnia 
budynku dezynfekcyjnego  
(fot. H. Augustyniak)
Fig. 7. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. 
Eastern part of the disinfection building  
(photo by H. Augustyniak)

Ryc. 8. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Doły po słupach 
ogrodzeniowych wyznaczających południową 
granicę strefy sanitarnej (fot. H. Augustyniak)
Fig. 8. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. The 
rows of postholes marking southern border 
line of the sanitary zone (photo by  
H. Augustyniak)
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stawu. Natomiast z doprowadzeniem wody mają związek 
dwie odkryte studzienki wymurowane z cegieł, z dopro-
wadzonymi do nich rurami i zamontowanymi zaworami. 
Podobne studzienki z zamontowanymi zaworami znajdo-
wano przy niektórych obiektach murowanych.

Innym murowanym obiektem o nieokreślonej funkcji 
był niewielki fragment posadzki ceglanej. Była to kwadra-
towa konstrukcja z ułożonych na płasko cegieł, o długości 
boku 2,6 m. Obiekt ten nie miał określonego kontekstu. 
Znajdował się w pobliżu jednej ze studzien melioracyjnych, 
jednak nic nie wskazywało, że był on z nimi powiązany. 

Zabytki ruchome

Oprócz odkrycia pozostałości infrastruktury obozowej, 
badania dostarczyły ogromnej liczby rożnego rodzaju za-
bytków ruchomych. Najwięcej wydobyto ich z miejsca na-
zwanego roboczo „śmietniskiem”8 (ryc. 9). Ze wględu na 
liczbę występujących na stanowisku artefaktów, na etapie 
inwentaryzacji dokonywano selekcji wstępnej. Dotyczyło to 
przede wszystkim ścinków skórzanych, których było najwię-
cej, oraz fragmentów obuwia, butelek, kapsli oraz naczyń 
ceramicznych. Zabytki te charakteryzowały się największą 
powtarzalnością i spośród nich wybierano najbardziej re-
prezentatywne egzemplarze9. Natomiast zbierano wszyst-
kie inne przedmioty mogące należeć do jeńców, załogi lub 
będące na wyposażeniu obozu. Wydobyte w trakcie badań 
zabytki, w zależności od funkcji lub surowca z którego zo-
stały wykonane, na etapie opracowania podzielono na róż-
ne grupy. Szczegółowe zestawienie oraz liczby wydobytych 
przedmiotów przedstawiono w tabeli (tab. 1)10.  

Szkło

Jednymi z najliczniej reprezentowanych kategorii zabyt-
ków były wyroby szklane (ryc. 10). W grupie tej domino-
wały butelki lub ich fragmenty. Najczęściej występujące 
były butelki po piwie, winie, wódce i innych alkoholach. 
Piwa reprezentowały głównie wyroby regionalnych bro-
warów z Olsztynka, Olsztyna i Ostródy: Hugo Dudek 
Brauerei Hohenstein, Waldschlossen Brauerei Allenste-

  8   W toku dalszych prac okazało się, że w miejscu tym pierwotnie 
znajdował się zbiornik wodny lub był to teren podmokły, który 
został zasypany różnego rodzajami odpadkami w czasie funkcjo-
nowania obozu lub zaraz po jego likwidacji. Rejestrowane w jego 
obrębie nawarstwienia tworzyły warstwy żużla (odpadów po 
piecowych) przemieszane z próchnicą, ścinkami skór i stłuczką 
szklaną; pod nimi zalegały torf i warstwy próchniczne oraz ko-
nary drzew i gałęzi. 

  9   Pozostałe zabytki odkładano i po zakończeniu badań zdepono-
wano w głębokim dole wykopanym na linii rozgraniczającej in-
westycję. 

10   Na potrzeby niniejszego artykułu zaprezentowane zostały wy-
brane grupy zabytków. Wszystkie wydobyte przedmioty szcze-
gółowo opisane zostały w opracowaniu wyników badań (Augu-
styniak, Kałagate i Stachowiak 2012).

in, F.W. Müller Osterode O/Pr, i w mniejszej liczbie z in-
nych miast Prus Wschodnich. Zdarzały się również piwa 
z dalszych zakątków Niemiec, a także Polski oraz Francji 
i Belgii. W przypadku tego trunku, ze względu na tradycję 
spożycia, można śmiało założyć, że głównymi konsumen-
tami byli Niemcy. Natomiast w przypadku wina i innych 
alkoholi odnotowano głównie produkty pochodzące 
z Francji. Oprócz klasycznych butelek po winie (smukłych, 
wysokich, z wyciągniętą szyją), znajdowały się w zbiorze 
butelki po likierach, rumach i koniakach. Dość znaczącą 
grupę butelek po alkoholach tworzą egzemplarze po nie-
określonym gatunku, charakteryzujące się dość wymyśl-
nymi i nietypowymi kształtami. Również znaczny odsetek 
stanowiły butelki po wodzie mineralnej, wodach smako-
wych i innych napojach. W całym omawianym zbiorze 
ciekawostką była obecność znanych współcześnie marek: 
Coca-Cola, Jägermeister, Cointreau, czy Perier. 

Również znaczny udział wśród zabytków szklanych 
miały butelki po środkach medycznych (szkło apteczne) 
i pielęgnacyjnych. Oprócz zróżnicowanych wielkościowo 
pojemników aptecznych, wykonanych z brązowego, grana-
towego lub bezbarwnego szkła, wyróżniono między innymi 
butelki po syropach, butelki-dozowniki z naniesioną skalą 
oraz inne naczynia wykazujące dużą różnorodność kształ-
tów i objętości, beż żadnych charakterystycznych cech lub 
sygnatur. Wśród środków pielęgnacyjnych dominowały po-
jemniki po płynach do pielęgnacji włosów (Birkenwasser 
Draale, Alpecin Kopfwasser, Trilysin Haarpflege), różnorod-
ne flakony po perfumach i wodach kolońskich (Quinquina, 
Tisane, wyroby Henryka Żaka z Poznania) oraz charaktery-
styczne pojemniki po płynie do płukania ust Odol.

Innymi znalezionymi na stanowisku zabytkami z tej 
kategorii były między innymi kufle do piwa, szklanice 
i kieliszki, a także kilkanaście słojów (weków) oraz zbiór 
przeszło 300 sztuk kałamarzy.

Ceramika

Drugą co do liczebności grupą zabytków stanowiły wy-
roby ceramiczne (ryc. 11). Najliczniej reprezentowane 
były naczynia fajansowe, całe oraz fragmenty, różnego 
rodzaju misek, półmisków, talerzy, kubków, a także waz 
do zup oraz dzbanków. Najwięcej znaleziono niezdobio-
nych naczyń, prezentujących prostą, „żołnierską” sty-
listykę i formę. Zdarzały się również elementy zastawy 
stołowej odbiegające od obozowej rzeczywistości. Były 
to różnego rodzaju zdobione talerze, kubki, filiżanki, frag-
menty pamiątkowych kufli do piwa, flakonów i wazonów 
(ryc. 12). Wyroby fajansowe sygnowane były znakami 
pochodzącymi z rożnych wytwórni europejskich. Oprócz 
najczęściej występujących sygnatur przedstawiających 
swastykę, napis Arbeitdienst lub godło III Rzeszy, od-
notowano sygnatury różnych zakładów, między innymi 
z Francji, Belgii, Holandii czy Austrii. Wystąpiły również 
naczynia kamionkowe, wśród których dominowały bu-
tle o różnej pojemności oraz proste, niezdobione miski 
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Zestawienie ilościowe zabytków

Zespoły zabytków Rodzaje zabytków Ilość

przybory toaletowe

grzebienie 218
maszynki do golenia 43

szczoteczki do zębów 93
pasty do zębów 3

mydelniczki 7

przybory do palenia
fajki (całe i fragmenty) 212

fifki 4

wyroby medyczne

ampułki 175
fiolki 107

strzykawki 18
termometry 3

bagietki 5
nici 5
talk 12

aspiryna 15

przedmioty drewniane łyżki, uchwyty pędzli i szczotek, podstawka pod jajko, fragment 
spłuczki 24

sztućce (całe i fragmenty) – 74

przybory do pisania (całe i fragmenty) pióra, ołówki 19

kapsle (porcelanki) – 923

monety – 35

wyposażenie obozu
rzeczy osobiste jeńców lub załogi 24
odznaki  i znaczki okolicznościowe 9

militaria

nieśmiertelniki 124
guziki 266

buty (całe i fragmenty) 153
elementy umundurowania 48

ekwipunek żołnierza 20
amunicja 27

inne 14

zabytki o nieustalonej chronologii
guziki 370

obuwie 19
inne (m.in.: prezerwatywy, klisze fot., osełka, narzędzia) 76

zabytki szklane butelki, słoiki, kałamarze, flakony, szkło apteczne 3150 
ceramika naczynia fajansowe, kamionka, porcelana 559 

Razem  6809

Tabela 1. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie. Zestawienie ilościowe i rodzajowe zabytków wydoby-
tych w trakcie badań (oprac. H. Augustyniak)
Table 1. Królikowo, site 8, community of Olsztynek, Warmian-Masurian Province. The list of quantity and sorts artefacts ex-
cavated on the site (elaborated by H. Augustyniak)
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Fot. 9. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Przekrój przez 
„śmietnisko”. Widoczne nawarstwienia antro-
pogeniczne (rdzawy kolor) oraz pokłady torfu 
i próchnicy (fot. H. Augustyniak)
Fig. 9. Królikowo, site 8, community of Olsz-
tynek, Warmian-Masurian Province. Section of 
a dump. The visible antropogenic layer (rusty 
colour) and seams of peat and humus  
(photo by H. Augustyniak)

Fot. 10. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Butelki i stłuczka 
szklana znalezione na stanowisku  
(fot. H. Augustyniak)
Fig. 10. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. The 
bottles and broken glass remains excavated 
on the site (photo by H. Augustyniak)

Fot. 11. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Ceramika wydo-
byta w trakcie eksploracji „śmietniska”  
(fot. H. Augustyniak)
Fig. 11. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. Potte-
ry found during exploration of the dump (pho-
to by H. Augustyniak)
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Ryc. 12. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Przykład kubka 
o stylistyce odbiegającej od smutnej obozowej 
rzeczywistości (fot. H. Augustyniak)
Fig. 12. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. An 
example of a children’s cup, in completely dif-
ferent style than the gloomy POW camp reality 
(photo by H. Augustyniak)

pokryte szkliwem ziemnym charakterystycznym dla ce-
ramiki bolesławieckiej. Odnotowano także kilkanaście 
różnorakich pojemników na maści lub płyny, o wymyśl-
nych kształtach lub zdobionych, najczęściej pochodzenia 
francuskiego lub belgijskiego. Odrębną kategorię stano-
wiły kapsle ceramiczne (tzw. porcelanki), wśród których 
wyróżniono kilka typów. 

Obuwie (wyroby skórzane)

W trakcie badań na stanowisku w Królikowie zebrano 
ogromną liczbę pozostałości butów. Oprócz zachowanych 
w całości trzewików wydobyto kilkaset fragmentów skó-
rzanych podeszew, przyszew oraz obcasów. Najczęściej 
pochodziły one od francuskich trzewików wojskowych 
wzór Mle. 1917. Oprócz nich wydobyto kilkanaście sztuk 
butów wytwarzanych przez samych jeńców. Były to 
drewniane chodaki (tzw. holenderki) drążone z jednego 
kawałka drewna. Zdarzały się także egzemplarze z przy-
szwą skórzaną okrywającą część stopy i kostkę (ryc. 13) 
lub proste „buty” wykonane z kawałka drewna i skóry 
albo gumy. Pośrednio z tą kategorią zabytków wiążą się 
wydobyte przedmioty służące do wytwarzania obuwia, 
a więc wszelkiego rodzaju szydła, kopyta szewskie, drew-
niane podeszwy, płachty skóry czy zelówki. 

Wśród innych przedmiotów wykonanych ze skóry znaj-
dowały się wyroby galanteryjne, do których zaliczono pa-
ski, troki, ładownice amunicyjne, portfele, a także kaburę 
pistoletu oraz obszycie hełmu wojskowego.

Nieśmiertelniki (znaki tożsamości)

Każdemu jeńcowi, w chwili przybycia do obozu nadawany 
był numer i wydawany był znak tożsamości składający się 
z dwóch połączonych perforacją blaszek z wybitymi nu-
merami, narodowością jeńca i nazwą obozu. Spośród 124 

nieśmiertelników znalezionych w trakcie badań, najwię-
cej było niemieckich znaków tożsamości (ryc. 14). Wśród 
nich dominują znaki wybite nie tylko w obozie w Olsztyn-
ku, ale także w strefach przyfrontowych (FRONT STALAG 
161 Nancy, FRONT STALAG 121 Epinal) lub w Stalagach 
na terenie III Rzeszy (STALAG IVB Mühlberg, STALAG VA 
Ludwigsburg). Ich obecność wskazuje na przepływ jeń-
ców pomiędzy poszczególnymi obozami. Ponadto znale-
ziono także zastępcze znaki, wykonane na kawałku blasz-
ki lub na nieśmiertelnikach innych państw. 

Drugą co do liczebności grupą są standardowe ra-
dzieckie znaki tożsamości wzór 4111. Były to bakelitowe 
skręcane tuby z umieszczoną w środku kartką z zapisany-
mi danymi żołnierza. Spośród znalezionych egzemplarzy 
jedynie w dwóch natrafiono na tego typu informacje. 
Brak takiej kartki w pozostałych może się wiązać z prze-
sądem panującym wśród żołnierzy, że przechowywanie 
swoich danych przynosiło pecha12. Oprócz bakelitowych 
nieśmiertelników radzieckich znaleziono dwa zastępcze 
znaki. Jeden z nich wykonano z łuski pocisku, natomiast 
drugi wykonany był z kawałka blachy. 

W zbiorze nieśmiertelników, jakie znaleziono na sta-
nowisku, było kilka, których numery figurują w bazie 
danych Centralnego Archiwum Wojskowego Federa-
cji Rosyjskiej (ЦАМО). Strona internetowa archiwum 
udostępnia wykaz żołnierzy poległych w czasie wojny, 
a także publikuje dokumenty związane z losem jeńców 
wojennych13. Znajdują się wśród nich także te sporzą-
dzone na terenie Stalagu Hohenstein. Wynika z nich, że 
każdemu nowo przybyłemu zakładano akta osobowe, 
które oprócz podstawowych danych personalnych za-
wierały także informacje dotyczące wyznania, służby 
wojskowej, daty i miejsca wzięcia do niewoli oraz dal-
szych losów jeńca już po umieszczeniu w obozie (łącznie 

11  Rostocki i Czerniewicz 2005: 52.
12 Braithwaite 2011: 252.
13 http://www.obd – memorial.ru (wgląd: 30.03.2016).



303

Hubert Augustyniak Badania archeologiczne byłego hitlerowskiego obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein 

konSerwacja zapoBIegawcza środowISka 5 • dziedzictwo militarne

Ryc. 13. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Drewniane choda-
ki typu holenderskiego (fot. H. Augustyniak)
Fig. 13. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province.  
Wooden shoes in the Dutch style  
(photo by H. Augustyniak) 

Ryc. 14. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Obozowe znaki 
tożsamości (fot. H. Augustyniak)
Fig. 14. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. Mi-
litary identity tags used in the POW camp at 
Hohenstein (photo by H. Augustyniak)

z datą śmierci). Wśród znalezionych obozowych znaków 
tożsamości były między innymi te które należały do Ja-
koba Puszkariewa (nr nieśmiertelnika 20339), Andrieja 
Puza (nr nieśmiertelnika 28177), Iwana Bikowa (nr nie-
śmiertelnika 19415) oraz Aleksandra Bykowskiego (nr 
nieśmiertelnika 3412). Natomiast o Pawle Makarcewie, 
żołnierzu 245. Balgińsko-Reżyckiej dywizji piechoty, do-
wiadujemy się z kartki zachowanej w jednej z bakelito-
wych tubek.

Przybory toaletowe

Ciekawym zbiorem jest kolekcja przyborów toaletowych. 
Zaliczono do niej wszystkie przedmioty służące jeńcom 
i załodze do utrzymywania higieny. Były wśród nich grze-
bienie, przybory do golenia (w tym pędzle, maszynki, ży-
letki i opakowania po żyletkach), mydelniczki, szczoteczki 
i tubki past do zębów. Dużą popularnością cieszyły się 
produkty do golenia firmy GIBBS, natomiast wśród past 
do zębów prym wiodła marka Blendax. 

Wyroby medyczne

W tej grupie zabytków znalazły się przedmioty mają-
ce związek z działającą na terenie obozu izbą chorych. 
Wśród znalezisk dominują wszelkiego rodzaju fiolki i am-
pułki, a także będące na wyposażeniu izby strzykawki 
i termometry. Odnotowano również kilka okazów szkła 
laboratoryjnego. Ciekawostką były nici chirurgiczne ste-
rylnie zapakowane w szklane ampułki oraz nienaruszo-
ne ampułki z antybakteryjnym Prontosilem firmy Bayer 
(ryc. 15). Do środków medycznych zaliczono także opa-
kowania po aspirynie oraz opakowania po środku do de-
zynfekcji stóp (talku). 

Inne przedmioty

Wśród pozostałych zabytków wydobyto skatalogowa-
no wiele przedmiotów zaliczonych do rożnych kategorii 
(ryc. 16). Warto wspomnieć o niewielkiej kolekcji znacz-
ków okolicznościowych z okazji niemieckiej akcji pomocy 
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Ryc. 15. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Prontosil i nici 
chirurgiczne (fot. H. Augustyniak)
Fig. 15. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. The 
Prontosil capsules and the surgical thread  
(photo by H. Augustyniak) 

Ryc. 16. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Przedmioty różne 
(fot. H. Augustyniak)
Fig. 16. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. Vari-
ous personal items (photo by H. Augustyniak)

zimowej WHW (Winterhilfewerke)14, różnych przedmio-
tach należących do więźniów lub załogi (okulary, ma-
ska gazowa, latarka), menażkach i manierkach, kolekcji 
piór i stalówek firmy Waterman, różnorodnych guzikach 
i przedmiotach drewnianych. Oddzielne inwentaryzowa-
no sztućce oraz monety. Te ostatnie tworzyły zbiór ni-
sko nominałowych monet obiegowych z różnych krajów 
(niemieckie, belgijskie, francuskie, radzieckie, polskie). 
Znaleziono także pamiątkowy medal francuski z 1892 r.

Zakończenie

Przeprowadzone badania, pomimo znacznych zniszczeń 
stanowiska, dały interesujące rezultaty. Odkryte pozosta-
łości pralni, budynku dezynfekcyjnego i śladów ogrodze-
nia idealnie pokrywały się z planami obozu sporządzo-

14 http://www.whw.porcelanki.net/news.php (wgląd: 25.03.2016).

nymi przez przetrzymywanych w nim jeńców. Określenie 
jednej z granic z pewnością będzie pomocne przy ustale-
niu realnego zasięgu obozu i umożliwi podjęcie działania 
w celu objęcia tego terenu ochroną konserwatorską. Eks-
ploracja nawarstwień w rejonie „śmietniska” dostarczyła 
ogromnej ilości ruchomego materiału zabytkowego dają-
cego wgląd w życie codzienne jeńców. Liczne przedmioty 
codziennego użytku, spora liczba wyrobów pochodzących 
spoza Niemiec, zwłaszcza z Belgii i Francji, odzwiercie-
dlają narodowościowy jeńców przebywających w obozie. 
Jeńcy francuscy i belgijscy byli najliczniejszymi grupami 
przetrzymywanych w Stalagu. Oprócz nich zarejestrowa-
no także ślady przebywania jeńców radzieckich, włoskich 
i polskich. Rodzaj i charakter wydobytych zabytków wska-
zuje pośrednio na jakość życia w obozie. Na tej podstawie 
można twierdzić, że jeńcy, zwłaszcza francuscy, cieszyli się 
względną swobodą. Świadczą o tym chociażby takie „do-
bra luksusowe”, jak kosmetyki czy perfumy, otrzymywane 
od rodzin lub Czerwonego Krzyża. Zapewne część z nich 
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stawała się później przedmiotem handlu lub wymiany. 
Zastanawia natomiast liczba butelek po alkoholach.

Obóz jeniecki działał w Olsztynku przeszło siedemdzie-
siąt lat temu i pamięć o nim zdążyła się na tyle zatrzeć, 
że miejsce to nie zostało uwzględnione w badaniach 
wyprzedzających budowę nowej drogi. Jak pokazała 
praktyka, miejsca takie jak Stalag IB Hohenstein częściej 
znajdują się w kręgu zainteresowań historyków i różnych 

grup eksploracyjnych, niż archeologów czy władz samo-
rządowych. Dopiero przypadkowe odkrycie i prowadzone 
następnie prace archeologiczne sprawiły, że na nowo za-
interesowano się tym miejscem15.

15   Z prasowych doniesień wynika, że działające lokalnie Towarzy-
stwo Przyjaciół Olsztynka planuje budowę kopca upamiętniają-
cego przetrzymywanych w Stalagu jeńców (http://www.olsztyn.
wyborcza.pl/olsztyn) (wgląd: 16.04.2016). 
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Archaeological excavations of the former Nazi POW camp, Stalag IB Hohenstein  
(Królikowo, site 8, community of Olsztynek, Olsztyn district, Warmian-Mazurian Province)

Summary

In 2011 rescue archaeological excavations were conducted at the 
former Nazi POW camp Stalag IB Hohenstein. The remains of the 
camp were discovered on the built road junction Olsztynek West, 
on the S7 motorway. The camp was located west of Olsztynek, 
between today’s villages Królikowo, Sudwa and Olsztynek, near 
the monument Denkmal Tannenberg. It was one of the largest 
POW camps in East Prussia. In the period from 1939 to 1945 pris-
oners of war from Poland, France, Belgium, Soviet Union and Italy 
were kept there. The study area consisted of just a small part of 
the site of the former camp. During the work, among other fea-
tures, the remains of laundry, remains of the disinfecting build-
ing and also traces of camp’s fence were discovered. In addition 
to buildings and other infrastructure a dump associated with 
the camp, with most of the excavated artefacts was excavated. 

Among them were the most frequently occurring artefacts made 
of glass, fragments of earthenware vessels, shoes and pieces of 
leather and other leather products. There was also a wide band 
of toiletries, medical devices, as well as various personal items 
belonging to the prisoners or staff. An interesting group of ar-
tefacts were the military identity tags. Some specimens even 
allowed to establish the identity of the prisoners. The research 
confirmed the nationality of the prisoners in the camp of soldiers, 
as well as set the north-eastern border of the camp. Due to our 
research the local community has become interested in the site.  
A permanent commemoration of the prisoners held at the camp 
has been propsed in the form of a museum room in Olsztynek. 

Translated by Hubert Augustyniak





 

Fort III w Pomiechówku  
jako miejsce pamięci narodowej.  
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Fort III w Pomiechówku jest elementem fortyfikacji 
Twierdzy Modlin. Budowę fortu na wysokim wzgórzu 
nad Wkrą rozpoczęły władze rosyjskie w 1883 r. W dniu 
30 sierpnia 1884 r. teren budowy zwiedzał, w towarzy-
stwie ministra wojny cesarstwa rosyjskiego Piotra Wan-
nowskiego, car Aleksander III. Dnia 10 listopada 1887 r. 
odbyło się poświęcenie nowo wybudowanego obiektu 
w obecności generał-gubernatora warszawskiego gen.  
J. Hurki1.

Fort III Pomiechówek razem z Fortem I Zakroczym 
i Fortem II Kosewo tworzył północny fragment pierwsze-
go pierścienia fortów modlińskiej twierdzy. Obiekty te 
były budowlami murowanymi z cegły wg wzoru „F 1879”. 
Miały narys pięcioboczny. Jako dzieła samodzielne, były 
otoczone podwójnym wałem (dla artylerii i piechoty), 
murem Carnota oraz fosą. Pod wałem znajdowały się ko-
szary szyjowe, schrony i magazyny. Stropy miały grubość 
ok. 2 metrów, z nasypem ziemnym o grubości ok. 3 me-
trów. Fosa była broniona przez kaponiery umieszczone 
w przeciwskarpie. Średni koszt budowy jednego fortu 
wynosił 600 tys. rubli2.

Podczas szturmu w sierpniu 1915 r. Fort III został 
szybko zdobyty przez wojska niemieckie. W odrodzonej 
Polsce Fort III był jednym z obiektów składnicy amunicji 
w Pomiechówku. Podczas walk we wrześniu 1939 r. Fort 
III był broniony przez batalion 36 pp. Legii Akademickiej, 
pod dowództwem kpt. Bernarda Rytla. Fort był w pol-
skich rękach do 28 września 1939 r.3 

W czasie II wojny światowej fort zamieniony został 
przez Niemców na więzienie karno–śledcze. Od 1940 r. 
zaczął spełniać funkcję lokalnego obozu koncentracyjne-
go, w którym regularnie odbywały się zbiorowe egzeku-
cje. Ciała zamordowanych Polaków i Żydów zakopywano 
w różnych miejscach na terenie obiektu – na obu dzie-
dzińcach i w fosie. Liczba ofiar szacowana jest na około 
kilkanaście tysięcy. Więźniowie obozu ponosili śmierć 
z rąk niemieckich oprawców na wiele sposobów, m.in. na 
skutek zagłodzenia, pobicia, powieszenia, rozstrzelania. 
Da naszych czasów zachowało się wiele relacji ocalałych 

1   Oleńczak 2015: 57–58. 
2   Bochenek 2003: 237–241. 
3   Oleńczak 2015: 133–136. 

więźniów zarówno polskiego, jak i żydowskiego pocho-
dzenia4. 

Na przełomie 1944 i 1945 r. Niemcy zorganizowali na 
terenie Fortu specjalne komando więźniów, których za-
daniem było zacieranie śladów zbrodni.

Po II wojnie światowej polskie władze zorganizowały 
ekshumacje ciał ofiar. Do Pomiechówka przyjechały ro-
dziny z całego Mazowsza – z Płońska, Pułtuska, Ciecha-
nowa, terenu Puszczy Kampinoskiej, a nawet z Przasnysza 
i Chorzel. Kilkadziesiąt ofiar, które rodziny rozpoznały, zo-
stało pochowanych na parafialnym cmentarzu w Pomie-
chowie, w zbiorowych mogiłach wojennych5. Setki ciał 
nierozpoznanych pozostawiono w zbiorowej mogile na 
terenie Fortu. Wielu grobów nie udało się wówczas od-
naleźć.

Przez kolejne kilkadziesiąt lat Fort III był użytkowany 
przez Wojsko Polskie, ponownie jako składnica amunicji. 
W tym czasie na terenie obiektu zatarciu uległo wiele 
śladów zbrodni. Do tej pory nie odkryto wszystkich zbio-
rowych mogił. Obecnie Fort III, opuszczony przez wojsko, 
znajduje się w zasobie nieruchomości Agencji Mienia 
Wojskowego i jest przez Agencję chroniony. Dostęp do 
Fortu III jest bardzo ograniczony – można go zwiedzić 
tylko z przewodnikiem. Czasem niektóre rodziny ofiar 
przyjeżdżają na teren Fortu III z prokuratorem6.

Do dziś nie ma na terenie Fortu III oficjalnego upa-
miętnienia niemieckich zbrodni. Przed bramą Fortu 
ustawione są tylko – z inicjatywy społecznej – tablica 
informacyjna oraz pomnik poświęcony zamordowanym 
w Pomiechówku żołnierzom Armii Krajowej. W dniu 23 
marca 2008 roku decyzją 348/2008 Mazowieckiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków Fort III został wpi-
sany do rejestru zabytków.

Stan badań nad Fortem III jest niezadowalający. W li-
stopadzie 2009 r. na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa poddano badaniom georadarowym dwa 
fragmenty Fortu – prawy dziedziniec (1568 m kw.) oraz 
mogiłę zbiorową na lewym dziedzińcu (pow. 373 m kw.). 
W badaniu wykonywanym przez mgr inż. Annę Groffik 

4   Frankowski 2002.
5   Oleńczak 2015: 153–155.
6   Oleńczak 2012: 2–4.
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Ryc. 1. Twierdza Modlin. Plan sytuacyjny Fortu III w Pomiechówku. 1936 r. Centralne Archiwum Wojskowe. Oddział IV Sztabu 
Głównego, sygn. I.303.7.555, Warszawa – Rembertów
Fig. 1. The Modlin Fortress. Plan of Fort III at Pomiechówek in 1936, Central Military Archive, Departament IV of General Staff, 
sign. I.303.7.555, Warsaw – Rembertów

Ryc. 2. Zdjęcie Fortu III w Pomiechówku 
z okresu okupacji. Z lewej strony, na wale wi-
doczny niemiecki wartownik (zbiory własne)
Fig. 2. Photo of Fort III at Pomiechówek 
during the German occupation. On the left 
a German guard (own collection)



309

Piotr Oleńczak Fort III w Pomiechówku jako miejsce pamięci narodowej

kOnserwacja zaPObIegawcza śrOdOwIska 5 • dziedzictwo militarne

Ryc. 3. Pomiechówek. Miejsce rozstrzeliwań 
więźniów w fosie Fortu III (zbiory własne)
Fig. 3. Pomiechówek. Site of prisoners´ 
execution in the shooting in a moat of Fort III 
(own collection)

Ryc. 4. Pomiechówek. Plan sytuacyjny Fortu III w 1964 r. Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany Warszawskiego Okręgu Wojsko-
wego (zbiory własne)
Fig. 4. Pomiechówek. Plan of Fort III in 1964, Departament of Housing and Construction,  Warsaw Military District (own collection)
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Ryc. 5. Pomiechówek. Prawy dziedziniec 
Fortu – obszar badań georadarem w 2009 r. 
(Groffik 2009)
Fig. 5. Pomiechówek. Right side bailey of 
Fort III – the place of georadar research in 
2009 (Groffik 2009)

Ryc. 6. Brama do niemieckiego obozu kon-
centracyjnego w Pomiechówku (zbiory własne)
Fig. 6. The gate to the German concentra-
tion camp at Pomiechówek (own collection)

Ryc. 7. Pomiechówek – Fort III. Ciała ziden-
tyfikowanych ofiar zostały zabrane przez ro-
dziny. Kwiecień 1945 r. (zbiory własne)
Fig. 7. Pomiechówek – Fort III. The bodies 
of identified victims were recovered by their 
families. April 1945 (own collection)
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Ryc. 8. Pomiechówek. Fort III w czasie prac 
ekshumacyjnych. Kwiecień 1945 r. (zbiory 
własne)
Fig. 8. Pomiechówek. Fort III during exhu-
mations. April 1945 (own collection)

Ryc. 9. Pomiechówek – Fort III. Prace ekshu-
macyjne. Kwiecień 1945 r. (zbiory własne)
Fig. 9. Pomiechówek – Fort III. Exhumations. 
April 1945 (own collection)

Ryc. 10. Pomiechówek – Fort III. Tłumy 
podczas ekshumacji. Kwiecień 1945 r. (zbiory 
własne)
Fig. 10. Pomiechówek – Fort III. Crowds of 
people watching the exhumations. April 1945 
(own collection)
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Ryc. 11. Pomiechówek – Fort III. Wynik badania radarem na głębokości 75–90 cm. Niebieska linia – anomalie o słabym natężeniu, 
czerwona linia – anomalie o silnym natężeniu. Anomalie o słabym natężeniu układają się w wyraźne regularne kształty (Groffik 2009)
Fig. 11. Pomiechówek – Fort III. GPR research result at the depth of 75–90 cm. The blue line – anomalies of weak intensity. Red 
line – anomaly of strong intensity. Anomalies of weak intensity form a regular, clear pattern (Groffik 2009)

Ryc. 12. Pomiechówek – Fort III. Wynik badań radarem na głębokości 90–105 cm. Widoczne zarysy prawdopodobnych maso-
wych mogił (Groffik 2009)
Fig. 12. Pomiechówek – Fort III. GPR research result at the depth of 90–105 cm. Visible outlines of possible mass graves (Grof-
fik 2009)
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Ryc. 13. Pomiechówek – Fort III. Wynik badania radarem na głębokości 105–120 cm (Groffik 2009)
Fig. 13. Pomiechówek – Fort III. GPR research result at the depth of 105–120 cm (Groffik 2009)

Ryc. 14. Pomiechówek – Fort III. Wynik badania radarem na głębokości 120–135 cm (Groffik 2009)
Fig. 14. Pomiechówek – Fort III. GPR research result at the depth of 120–135 cm (Groffik 2009)
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osiągnięto głębokość badań gruntu ok. 135 cm. Wyniki 
badań prawego dziedzińca Fortu charakteryzują się dużą 
zmiennością. Już na głębokości 45–60 cm zaobserwowa-
no strefy występowania anomalii o silnym natężeniu oraz 
obszary, gdzie brak jest silnych refleksów. Takie różnice 
widoczne są także na głębokości 60–75 cm. W wykona-
nej dokumentacji zostało to ujęte w następujący sposób: 
„Jednoznaczna interpretacja odczytów jest trudna. Ano-
malie układają się w wyraźnie regularne kształty. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że są to miejsca wypełnione jed-
nolitym ośrodkiem [...] Wszystkie anomalie charakteryzu-
je silna amplituda sygnału. Mogą one świadczyć o maso-
wych występowaniu mogił, zakopanych wykopów, itp.”7

Układ anomalii jest bardzo chaotyczny, wręcz loso-
wy. Podczas badania wyznaczono szereg anomalii, które 
należałoby potwierdzić odwiertami: „Wszelkie pozostałe 
anomalie charakteryzuje silna amplituda sygnału. Mogą 

7   Groffik 2009: 6.

one świadczyć o występowaniu masowych mogił, zasypa-
nych wykopów lub wszelkich niejednorodności ośrodka 
w nasypie”8.

Reasumując, jest wielce prawdopodobne istnienie 
masowych, nie zbadanych dotąd mogił na prawym dzie-
dzińcu Fortu III. Nie przebadana jest do tej pory fosa 
Fortu, gdzie znajdowało się miejsce rozstrzeliwań więź-
niów. Od 2009 r. w Forcie nie podejmowano żadnych 
prac badawczych. Hipotezy postawione na podstawie 
badań georadarem należałoby potwierdzić odwiertami 
oraz badaniami archeologicznymi. Ten postulat badawczy 
jest tym bardziej pilny, że żyją jeszcze ostatni świadkowie 
tamtych wydarzeń. Fort po przebadaniu przez archeolo-
gów powinien stać się dostępnym dla wszystkich miej-
scem pamięci narodowej.

8   Groffik 2009: 8.
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Wykaz cytowanej literatury

Piotr Oleńczak

Fort III at Pomiechówek as a place of national memory.  
Years of negligence and urgent need for steps to be taken

Summary

Fort III in Pomiechówek was built by  the Russian authorities in 
the years 1883–1887. In a reborn Poland Fort III was one of the 
buildings of  the ammunition depot in Pomiechówek. During 
the World War II it was  turned by the Germans into criminal-
investigative prison. With time it became to serve as a local 
concentration camp in which regular summary execution took 
place. Bodies of the victims were buried in various places of the 
Fort III. The estimated number is several thousand.

After the World War II, Fort III was used by Polish Army as 
an  ammunition depot. At that time a lot of evidence of the 
crimes was erased. So far only part of the mass graves has been  

revealed. Currently Fort III belongs to the  Military Property 
Agency. In 2009,  the Council of the Protection of Struggle and 
Martyrdom Sites commissioned to conduct georadar research. 
At the depth of  45–60 cm, anomaly zone of strong intensity 
and areas with no strong reflections were observed. They may 
indicate mass graves and burial trenches. The state of research 
is disappointing. Hypotheses of georadar investigations in 2009 
should be confirmed by the drilling and archaeological research. 
Fort III should become a place of national remembrance.

Translated by Piotr Oleńczak
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Od czasów „Operacji Dęblińsko-Warszawskiej”, zwanej 
w literaturze niemieckiej „kampanią jesienną w Polsce”, 
która trwała od 14 września do 3 listopada 1914 r. i była 
jedną z większych bitew tej fazy I wojny światowej, minęło 
już sto lat, a więc cztery do pięciu pokoleń. To wystarczają-
co dużo, aby zapomnieć. Zwłaszcza, że trauma następnej, 
jeszcze straszniejszej wojny, przesłoniła pamięć tej pierw-
szej, nazywanej zaraz po jej zakończeniu „Wielką Wojną”. 
W tej pierwszej wojnie Polska nie brała udziału jako stro-
na, choć Polacy bili się na wszystkich jej frontach, wcieleni 
siłą do wojsk zaborczych, bądź jako ochotnicy walczący 
pod różnymi sztandarami. Walczyli też, i to z niezłym skut-
kiem, we własnych barwach, choć pod cudzą komendą. 
Ginęli tysiącami, a ich groby na cmentarzach tamtej woj-
ny przemieszane są z grobami żołnierzy innych narodów 
różnych armii. Jak zwykle, groby Polaków poległych w ob-
cych mundurach giną wśród tysięcy innych żołnierskich 
mogił. Trzeba jednak pamiętać, że większość żołnierskich 
mogił z I wojny pozostała bezimienna. System ewidencji 
poległych dopiero powstawał, a rodziny poległych nie 
otrzymywały informacji o lokalizacji grobów, często nawet 
o śmierci najbliższych. W tych warunkach kultywowanie 
rodzinnych tradycji i dbałość o groby krewnych były prak-
tycznie niemożliwe. Tym bardziej, że polegli żołnierze byli 
poddanymi trzech cesarzy i pochodzili z terenów połowy 
Europy i części Azji. Trudno sobie wyobrazić, aby po zakoń-
czonej wojnie, w nowych warunkach politycznych rodzina 
poległego chłopa z głębi Rosji (wtedy już kołchoźnika ze 
Związku Radzieckiego) odwiedzała grób swego krewnego 
znajdujący się w międzywojennej Polsce. Nawet w przy-
padku Austriaków i Niemców było to nie do pomyślenia. 
Ci ostatni przynajmniej czcili pamięć swoich poległych 
w I wojnie światowej wnosząc pomniki poległym w swych 
rodzinnych wsiach i miasteczkach. Wszystko to sprawiało, 
że żołnierskie cmentarze z tej wojny były dla miejscowej 
ludności „anonimowe”. Ich „obcość” w krajobrazie kultu-
rowym była oczywista. Podkreślają ją w swym opracowa-
niu cmentarzy z I wojny w byłym już województwie ra-
domskim Jürgen Hensel i Adam Penkalla2.

1   Słowa powszechnie znanej pieśni, będące przeróbką tekstu Wła-
dysława Tarnowskiego Marsz żołnierzy Langiewicza z czasów 
Powstania Styczniowego (autor trawestacji nieznany), opartego 

Najłatwiej było oczywiście zapomnieć o „cudzych” 
cmentarzach zapełnionych prostymi wojskowymi krzyżami 
z krótkimi napisami „poległ za ojczyznę” wypisanymi cyry-
licą bądź po niemiecku, bez względu na narodowość żoł-
nierzy. Absurdalność tej wojny, toczonej przez zaborców 
na naszych ziemiach, była jedynym z ważniejszych czynni-
ków, które ułatwiały zapominanie o wojennych cmenta-
rzach i stopniowe „wymazywanie” ich z pamięci Polaków3. 
Co innego groby żołnierzy Polskich Legionów. Te stały się 
ważnym elementem budowania tradycji narodowej.

Celem armii państw centralnych w Operacji Dęblińsko-
-Warszawskiej było opanowanie przedmościa twierdzy 
Iwangorod (dzisiejszy Dęblin), a następnie forsowanie Wi-
sły na odcinku Kozienice-Dęblin-Puławy i wyjście na pół-
nocne skrzydło armii rosyjskich w Galicji. Niemiecki plan 
operacyjny przewidywał natarcie Korpusu Gwardii gen. 
Maxa von Gallvitza, wzmocnionego 3. Dywizją Obrony 
Krajowej, 72. Brygadą Piechoty i sześcioma bateriami ar-
tylerii austriackiej. Całością 9. Armii niemieckiej dowodził 
gen. Paul von Hindenburg, zaś szefem jej sztabu był gen. 
Erich von Ludendorff. W ramach współdziałającej z nią 1. 
Armią austriacką, dowodzoną przez gen. Viktora Dankla, 
działał 1. Pułk Piechoty Legionów Polskich, dowodzony 
przez Komendanta Józefa Piłsudskiego. Pułk ten składał 
się z sześciu batalionów piechoty i szwadronu jazdy. 

W pierwszej fazie bitwy Rosjanie przerzucili na lewy 
brzeg Wisły korpus gen. Mrozowskiego, który począt-
kowo poniósł ciężkie straty w ludziach i sprzęcie. Od 20 
września na całej szerokości przedpola twierdzy toczyły 
się, ze zmiennym szczęściem, ciężkie boje. Kiedy 22 wrze-
śnia za wycofującą się grupą Gallvitza ruszyli Rosjanie, 

z kolei na starszej żołnierskiej pieśni powstałej ok. 1800 r. Żołnier-
ska ochota, albo A kto chce rozkoszy użyć. Piesni te były śpiewane 
do węgierskiej melodii (autor także nieznany), bardzo popularnej 
wśród legionistów w latach 1914–1918.

2    Hensel i Penkalla 1995.
3   Choć cmentarze z drugiej wojny światowej nie są tematem na-

szych rozważań, warto zauważyć, że cmentarze niemieckie i ra-
dzieckie z tego okresu także były „usuwane” z pamięci lokalnej, 
niekiedy wręcz desakralizowane, przypadkowo bądź intencjo-
nalnie. Jeszcze ostrzej wystąpiło to w stosunku do cmentarzy 
żydowskich oraz ewangelickich na tzw. Ziemiach Odzyskanych 
i prawosławnych bądź grekokatolickich cmentarzy w Beskidzie 
Niskim i Bieszczadach.

Śpij kolego w ciemnym grobie,
Niech się Polska przyśni Tobie1
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w rejonie Czarnolas-Policzna-Jedlnia doszło do spotka-
nia rosyjskich sił pościgowych z awangardą 1. Armii au-
striackiej gen. Dankla. Rozpoczęła się druga faza bitwy, 
w której początkowo przewagę osiągnęli Austriacy, ale 
Rosjanie przerzucili na lewy brzeg większość oddziałów 
z twierdzy iwanogrodzkiej i osiągnęli znaczną przewagę 
w piechocie i artylerii. W tej sytuacji, po nocnym ataku 
rosyjskim 25 września, gen. Dankl zarządził odwrót4. 

Polski pułk otrzymał 22 września zadanie opanowa-
nia przepraw na Zagożdżonce pod Płachtami i Pionkami. 
Po ich uchwyceniu, batalion mjr Śmigłego-Rydza w rejo-
nie lasów pod Anielinem stoczył krwawą bitwę z trzema 
batalionami piechoty rosyjskiej, a batalion kpt. Żymier-
skiego 23 września zdobył okopy rosyjskie na północno-
-wschodnim krańcu Lasek, ponosząc przy tym ciężkie 
straty. W nocy z 23 na 24 września pozycje te wzmoc-
nione zostały przez pozostałe polskie bataliony. Pomimo 
ciężkiego ostrzału artyleryjskiego, Polacy przez cztery dni 
powstrzymywali falowe ataki Rosjan. Polskie bataliony 
wycofały się dopiero w nocy z 26 na 27 września z Lasek, 
a następnego dnia odeszły w kierunku Czarnej, osłaniając 
austriacką 46. Dywizję5. 

Tak zakończyła się bitwa dęblińska uważana za jedną 
najbardziej krwawych na froncie wschodnim. Pozostały 
po niej setki kilometrów okopów, tysiące lejów po po-
ciskach artyleryjskich i niezliczone żołnierskie mogiły. 
Po przełamaniu frontu pod Gorlicami w maju 1915 roku 
i generalnej ofensywie sił państw centralnych, ziemie po-
wiatu kozienickiego znalazły się daleko poza linią fron-
tu. Wtedy to austriackie władze okupacyjne rozpoczęły 
prace związane z urządzeniem cmentarzy wojennych na 
tym terenie. Zakładaniem cmentarzy zajęła się powiato-
wa komenda żandarmerii w Kozienicach, wydział X sekcji 
wojskowej, która podlegał Generalnemu Gubernatorstwu 
w Lublinie. Drewniane krzyże, według standardowych 
wzorów, wykonywała stolarnia nadleśnictwa w Garbat-
ce6, co było o tyle logiczne, iż właśnie w okolicy Garbatki 
znajdowało się największe skupisko cmentarzy. Żelazne 
krzyże odlewano w Radomiu.

Po operacji dęblińskiej powstało na obszarze byłego 
województwa radomskiego około 60 cmentarzy polo-
wych, które następnie skomasowano7, tak że na terenie 
powiatu kozienickiego pozostało około 20 cmentarzy 
i bliżej nieokreślona liczba mogił rozrzuconych głównie 
po lasach obu puszcz, tj. Kozienickiej i Stromieckiej8. 

4  Przybyszewski 2004.
5   Wrzosek 1990. Bardziej szczegółowy opis walk legionistów pod 

Laskami i Anielinem zawarty jest np. we wspomnieniach gen. Ta-
deusza Jordana Rozwadowskiego (Rozwadowski 2015), czy mjr. 
Michała Tadeusza „Brzęk” Osińskiego (Dąbkowski 1988). 

6  Bednarczyk 1986.
7  Hensel i Pękalla 1995.
8   Dokładna ich liczba wymaga jeszcze ustalenia. I tak, np. Jürgen 

Hensel (1981) podaje z terenu powiatu kozienickiego zaledwie 14 
cmentarzy, pomijając chociażby kwaterę legionistów na cmen-
tarzu w Kozienicach. W opracowaniu z r. 1995 Hensel i Penkalla 
podają z obu puszcz 18 obiektów w 17 miejscowościach. Liczba 
ta z pewnością nie jest pełna (por. Traczyk 2015). Część tymcza-

Główne ich skupienie pokrywa się z rejonami najbardziej 
zaciekłych walk (ryc. 1). Pozostałe rozrzucone są w pasie 
szerokości około 10 km wzdłuż doliny Wisły9. Rozpoznane 
i zmapowane10 cmentarze z tego okresu to: Augustów, 
Bąkowiec, Brzeźnica, Brzustów, Chinów Stary, Grabów 
nad Pilicą, Gródek Stary, Januszno (zniszczony), Molen-
dy I, Molendy II, Kociołki (Kajzerówka), Kozienice, Krasna 
Dąbrowa (Bóbek), Słowiki Nowe, Stanisławice I (Cholerna 
Góra), Stanisławice II, Świerże Górne, Trzebień, Wysokie 
Koło, Żytkowice11. 

Także na cmentarzu „Balonna” w Dęblinie, na stoku 
dawnej reduty Zajączka, pochowani są żołnierze polskich 
oddziałów legionowych. Znajduje się tu kilka grobów pol-
skich i austriackich, a także symboliczna kwatera pole-
głych żołnierzy rosyjskich12.

Nigdy do końca nie upamiętniono poległych w tej bi-
twie. Pozostała po nich sieć prowizorycznych cmentarzy 
polowych. Jeszcze w 1918 r. wojskowa administracja au-
striacka zaprojektowała wspólny cmentarz, z oddzielną 
kwaterą legionistów „Kriegerfriedhof bei Anielin № 13”, 
ale do realizacji projektu nigdy nie doszło13. Ocenia się, 
że po obu stronach zginęło w niej około 9,5 tysięcy osób, 
w tym ok. 3,5 tys. żołnierzy z armii rosyjskiej, 3,5 tys. z armii 
austriacko-węgierskiej i 2,5 tys. z armii rosyjskiej14. Liczbę 
poległych żołnierzy Legionów Polskich ocenia się na około 
25015. Brak dokładnych danych o liczbie pochowanych na 
znanych cmentarzach, zaś szacunkowe oceny pozwalają 
sądzić, że jest ona wyraźnie mniejsza niż owe 9,5 tysiąca16. 
Dlatego też należy się spodziewać, że część poległych po-
została w bezimiennych, zatartych już przez czas mogiłach. 

Cmentarze urządzane przez austriackie władze oku-
pacyjne dla poległych żołnierzy obcych narodowości, nie 
wpisywały się w miejscowe tradycje. Tym bardziej, że sy-
tuowano je na obszarach leśnych, raczej z dala od wsi, rza-
dziej na skraju cmentarzy parafialnych, co od samego po-
czątku „spychało je na margines” krajobrazu kulturowego. 
Istniały w nim, ale były w nim elementem obcym i ulegały 

sowych mogił frontowych, jak też i część cmentarzy urządzanych 
później przez władze okupacyjne, została zniszczona; pochówki 
z niektórych przeniesione zostały w inne miejsca. Tworzone obec-
nie ogólnie dostępne bazy danych internetowych na ten temat, 
stopniowo uzupełniane, powinny z czasem ułatwić rozpoznanie 
sytuacji. Nowsze mapy, zwłaszcza seria map wydanych w ostat-
nich latach przez DPT System w Kozienicach, podają lokalizację 
cmentarzy i mogił wcześniej nie uwzględnianych.

  9  Hensel i Penkalla 1995.
10   Por. Powiat kozienicki 2009. Na mapie tej znajdują się ponadto 

inne obiekty związane z bitwą dęblińską. 
11   Ponadto kwatery żołnierzy poległych w I wojnie znajdują się na 

cmentarzach w Radomiu i Zwoleniu (Hensel i Penkalla 1995).
12  Łuczyński i Przedpełski 1998.
13  Penkalla 1988.
14   Hensel i Penkalla sugerują, że straty rosyjskie mogą być zaniżone.
15  Hensel i Penkalla 1995.
16  Jednym z największych jest cmentarz w Grabowie nad Pilicą. 

Ma być tu pochowanych przeszło 1500 żołnierzy niemieckich, 
austriackich i rosyjskich. Rzadziej w źródłach podawana jest do-
kładna liczba, jak np. w przypadku cmentarza w Kociołkach-Kaj-
zerówce 402 żołnierzy i 24 oficerów.
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Ryc.1. Fragment mapy powiatu kozienickiego (Powiat kozienicki. Mapa turystyczno-administracyjna 2009) z największym zagęsz-
czeniem cmentarzy i mogił żołnierskich z I wojny światowej, lokalizację zaznaczono krzyżem wojennym (za zgodą DTP System)
Fig. 1. The part of Kozienice district map (Powiat kozienicki. Mapa turystyczno-administracyjna 2009)  displayed majority of 
war cemeteries and soldiers graves. The localizations are indicated by the “war cross” (courtesy of DPT System)

niszczeniu przez czas. Nic więc dziwnego, że przeprowa-
dzona przez Referat Grobownictwa Wojennego Wydziału 
Budownictwa Kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego w 1928 
r. inspekcja cmentarzy określiła ich stan zachowania jako 
zły. Następstwem tego były przeprowadzono wtedy na te-
renie całego województwa remonty17.

Wyjątek w tym względzie stanowiła kwatera legioni-
stów na cmentarzu w Kozienicach, która w okresie mię-
dzywojennym, zwłaszcza zaś po przewrocie majowym, 
stała się miejscem patriotycznych demonstracji, głównie 
z okazji świąt państwowych. Cmentarz ten oczywiście 
objęty był opieką, w przeciwieństwie do niszczejących 
z wolna cmentarzy wojennych rozsianych po lasach. 
W oczywisty sposób walki Legionów stały się jednym 
z ważniejszych elementów kształtowania patriotycznej 
postawy Polaków W powiecie kozienickim było to o tyle 
ułatwione, że zarówno walki Legionów, jak i późniejszy 
pobyt legionistów Zielińskiego w Kozienicach, były żywe 
w miejscowej tradycji18. Na cmentarzu w Kozienicach 
znajdują się przede wszystkim mogiły legionistów, którzy 

17  Bednarczyk 1986.
18   Prócz szpitala znajdował się tu także punkt werbunkowy Legio-

nów. Jeden z legionistów (uczestnik bitwy pod Laskami i Anieli-
nem) wyrzeźbił drewnianą ambonę dla kościoła garnizonowego 

zmarli z ran w szpitalu rezerwowym legionów w Kozieni-
cach. Według Kazimierza Mroza miały to być początkowo 
23 krzyże (obecnie jest 18). Na większości tabliczek figu-
rują oznaczenia „nieznany żołnierz”, niemniej znana jest 
lista 17 nazwisk19.

W 1930 r. rozpoczęto starania o upamiętnienie walk 
legionistów pod Laskami i Anielinem i jednoczesne upo-
rządkowanie rozrzuconych po okolicznych wydmach 
mogił polskich żołnierzy. Z inicjatywy miejscowego spo-
łeczeństwa, głównie Koła Związku Legionistów w pobli-
skich Pionkach, z niemałym poparciem władz lokalnych 
i centralnych, wzniesiony został na polu bitwy cmentarz-
-mauzoleum w Żytkowicach, odsłonięty 19 listopada 
1933 r. w obecności premiera Walerego Sławka, ministra 
Felicjana Sławoj Składkowskiego i wojewody kieleckiego. 
Pomnik wykonany z granitu wołyńskiego, według projek-
tu inż. arch. Stanisława Klonowskiego, ma formę krępego 
obelisku, na którym umieszczono krzyż i kulę zwieńczoną 
orłem legionowym. Całość otoczona granitowym murem. 
Wewnątrz obelisku umieszczono ekshumowane szczątki 
151 legionistów, spośród których udało się ustalić per-

w Kozienicach (urządzonego w byłej cerkwi), która obecnie znaj-
duje się w kościele w Brzeźnicy (Nowak 2000). 

19  Zając i Maj 2015.
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Ryc. 2. Symboliczna brama prowadząca do kwatery legio-
nistów na cmentarzu parafialnym w Kozienicach (fragment) 
(fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 2. The symbolic gate to the Polish Legionaries’ gravey-
ard on the parish cemetery in Kozienice (fragment) (photo by 
K. Piasecki 2015)

Ryc. 3. Jeden z grobów legionistów na cmentarzu w Kozieni-
cach oznaczony jako „Legionista bezimienny”. W rzeczywisto-
ści znane są nazwiska pochowanych tam legionistów zmarłych 
w szpitalu w Kozienicach (Zając i Maj 2013), brak jednak iden-
tyfikacji grobów (fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 3. One of Polish Legionaries’ grave in the parish ceme-
tery in Kozienice labelled “The Unknow Legionary”. However, 
the names of legionnaires buried there are known (they died 
in Kozienice hospital; Zając and Maj 2013) but their individual 
graves are not identified (photo by K. Piasecki 2015)

sonalia 51 poległych. Po bokach pomnika umieszczono 
tablice z nazwiskami i stopniami. Warto dodać, że rok 
później, 21 października 1934 r. w Laskach upamiętniono 
miejsce, gdzie stacjonował dowodzący polskim pułkiem 
Komendant Józef Piłsudski, ustawiając kamień z brązo-
wą tablicą i stosownym, acz nieco mylącym20 napisem: 
„Tu stał na kwaterze komendant Józef Piłsudski Kierując 
walką I-szej Brygady Legionów Polskich w bitwie z Mo-
skalami w dniach 22–26 października 1914 r.” 

Zarówno pomnik-mauzoleum, jak kamień z tabli-
cą w Laskach przetrwały szczęśliwie II wojnę światową 
i czasy PRL-u. Pierwszy zawdzięczał to solidnej konstruk-

20   Legiony Polskie w bitwie pod Laskami i Anielinem miały rangę 
pułku. Dopiero później zostały rozbudowane do brygady. Ponad-
to w owym czasie Józef Piłsudski nie był jeszcze marszałkiem. 
W wielu źródłach, zwłaszcza popularnych, dotyczących bitwy 
pod Laskami i Anielinem spotykamy nieścisłości wynikające z nie-
uwzględniania tych faktów.

cji i ustronnej lokalizacji, drugi eksponowanemu miejscu 
przed szkołą w Laskach, skąd nie dawało się go usunąć 
po kryjomu. Mauzoleum, usytuowane nieopodal linii 
kolejowej Dęblin-Radom, jest dobrze widoczne z okien 
pociągu i było przed II wojną miejscem uroczystości pa-
triotycznych. Prowadził do niego i do szkoły w Laskach 
szlak turystyczny wytyczony przez pionkowski oddział 
PTTK. Władze powojenne, aby stworzyć swego rodzaju 
przeciwwagę, wybudowały po drugiej stronie toru kole-
jowego tablicę upamiętniającą poległych w okolicy party-
zantów GL21, co było typowym przykładem peerelowskiej 
propagandy, bowiem rzeczywiście w okolicy, ale nie w sa-
mych Żytkowicach, zginęło wielu partyzantów, ale byli to 
praktycznie wyłącznie partyzanci z oddziałów AK i BCh.

Sakralny charakter cmentarzy z I wojny sprawiał, że 
w kilku przypadkach podczas okupacji hitlerowskiej po-

21  Przewodnik po upamiętnionych miejscach 1980.
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Ryc. 4. Pomnik-mauzoleum legionistów w Żytkowicach, gm. 
Garbatka-Letnisko. Widok ogólny (fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 4. The Mausoleum of the Polish Legionaries at Żyt-
kowice, community of Garbatka-Letnisko. The general view 
(photo by K. Piasecki 2015)

Ryc. 5. Pomnik-mauzoleum legionistów w Żytkowicach, gm. 
Garbatka-Letnisko. Jedna z tablic bocznych (fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 5. The Mausoleum of the Polish Legionaries at Żytko-
wice, community of Garbatka-Letnisko. One of side plaques 
(photo by K. Piasecki 2015)

chowano na nich, w tajemnicy, poległych partyzantów, 
co chroniło przed dekonspiracją, jaką mógł wywołać ofi-
cjalny pogrzeb. I tak, na cmentarzu w Kociołkach Kajze-
rówce pochowano ppor. Michała Gumińskiego „Cezara” 
z AK, który zginął w przypadkowej strzelaninie w gajówce 
Kobyli Las22, zaś na cmentarzu w Molendach, położonym 
przy drodze Molendy – Garbatka-Letnisko pochowano 
partyzantów z oddziału AK „Graba”, którzy zginęli w cza-
sie bitwy pod Molendami w dniu 7 kwietnia 1944 r. Pa-
mięć mieszkańców Grabowa nad Pilicą poległych w czasie 
wojny bolszewickiej 1920 r. połączono z pamięcią I wojny 
światowej wystawiając przed cmentarzem wojennym po-
mnik zawierający tablicę z nazwiskami. Podobny zabieg 
przeprowadzono także w przypadku jednego z cmentarzy 
urządzanych przez Austriaków, którzy usytuowali go na 
wzgórzu koło wsi Aleksandrówka, noszącym nazwę Cho-
lerna Góra. Tu wykorzystano teren dawnego cmentarza 
cholerycznego (stąd nazwa wzniesienia), zacierając pier-
wotny jego kształt. Niektóre cmentarze wykorzystywano 
też jako miejsca pochówków żołnierzy września 1939 r. 

22  Abramczyk 1975.

Z kolei przed cmentarzem w Grabowie nad Pilicą znajduje 
się kopiec i cokół betonowy z tablicą upamiętniającą po-
ległych mieszkańców gminy Grabów w latach 1918–1920.

Po II wojnie światowej opieka instytucjonalna nad 
cmentarzami z I wojny była czysto formalna, i jeśli już 
ktoś dbał o groby, to jedynie miejscowa ludność, i to 
zwykle przy okazji Święta Zmarłych. Władze lokalne nie 
były zupełnie zainteresowane tą częścią pamięci krajo-
brazu, zwłaszcza że w Puszczy Kozienickiej wiązała się ona 
z legendą legionową, którą chciano całkowicie wymazać. 
Pomnik-mauzoleum w Żytkowicach niszczał stopniowo, 
ulegał dewastacjom, ale nie na tak dużą skalę, jak w przy-
padku innych obiektów. Cmentarz w miejscu dzisiejszej 
oczyszczalni ścieków w Pionkach (w pobliżu Januszna) zo-
stał zniszczony podczas budowy, a szczątki ekshumowane 
na Stary Cmentarz w Pionkach, gdzie nie ma nawet tabli-
cy upamiętniającej pierwotną lokalizację23. W przypadku 
kilku cmentarzy rozebrano ogrodzenia, cmentarz w Bą-
kowcu dłuższy czas służył jako nielegalna piaskownia, etc. 

23  Traczyk 2015.
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Jednakże przez cały czas groby na cmentarzu w Ko-
zienicach otaczane były doraźną opieką i z okazji świąt 
dekorowane, a nierzadko harcerze pełnili przy nich wartę 
honorową. Komunistyczne władze obok kwatery legioni-
stów i poległych w czasie II wojny światowej zaczęły cho-
wać funkcjonariuszy MO, ORMO i UB oraz dostojników 
partyjnych. Utworzyła się w związku z tym swego rodzaju 
„aleja zasłużonych”. 

Opieka nad grobami legionistów i cmentarzami 
z I wojny światowej spontanicznie poprawiła się w dru-
giej połowie lat 80. zeszłego stulecia24, aby po transfor-
macji ustrojowej zyskać oficjalny charakter. Nazwy ulic 
w Kozienicach i w Pionkach upamiętniają Legiony, liczne 
są nowe tablice i pomniki. Należy podkreślić rolę, jaką 
w przypominaniu pamięci walk pod Laskami i Anielinem 
odgrywają uroczystości rocznicowe, święta państwowe, 
etc. Od wielu lat takie uroczystości odbywają się 3 maja 
i 11 listopada na cmentarzu w Kozienicach, gdzie orga-
nizowany jest uroczysty przemarsz ulicami na cmentarz 
oraz przed pomnik-mauzoleum w Laskach. Niebagatelną 
rolę w kultywowaniu pamięci o wydarzeniach I wojny 
odgrywają rekonstrukcje historyczne. Na podkreślenie 
zasługuje rekonstrukcja bitwy pod Laskami i Anielinem 
przeprowadzona w 2014 r. w setną jej rocznicę. 

24   Już w 1986 roku została zorganizowana w Kozienicach sesja 
z prelekcją na temat Bitwa Legionów Polskich pod Laskami 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej.

Dla podtrzymania krajobrazu historycznego w pamię-
ci społecznej, zwłaszcza w skali regionalnej, niezmiernie 
ważny jest ruch krajoznawczy. Już w okresie międzywo-
jennym pojawiły się pierwsze przewodniki turystyczne 
po regionie25, w których znajdujemy zarówno opis bitwy 
pod Laskami i Anielinem, pomnika-mauzoleum i szlaków 
turystycznych do nich prowadzących26. Przedwojenny zna-
kowany szlak turystyczny wyznaczony przez oddział  PTTK 
w Pionkach prowadził z Pionek przez Laski do pomnika 
mauzoleum w Żytkowicach27, natomiast sieć powojen-
nych znakowanych szlaków turystycznych omijała pole 
bitwy pod Anielinem i Laskami, choć niektóre ze szlaków 
prowadziły obok cmentarzy z I wojny, takich jak Bugucin, 
Stanisławice, Gródek, czy Kociołki28. Pod koniec lat 80. 
ubiegłego stulecia wyznakowano w końcu szlak do pomni-
ka-mauzoleum w Żytkowicach, a niektóre odcinki dotych-
czasowych szlaków zmodyfikowano, tak aby przebiegały 
obok cmentarzy wojennych. Przez dłuższy czas powojen-
ne regionalne przewodniki turystyczne nie wspominały 
o bitwie pod Anielinem i Laskami29, a przy opisie miej-
scowości, gdzie znajdowały się cmentarze z I wojny świa-
towej fakt ten pomijano30. Brak na ten temat wzmianki 
także w publikacjach studenckich31. Nie wnikając w to, 
czy było to wynikiem cenzury czy autocenzury, należy 
podkreślić, że miejscowe środowisko krajoznawcze było 
dość dobrze zorientowane w sytuacji i pamięć historyczna 
o cmentarzach z I wojny, a zwłaszcza o mogiłach legioni-
stów funkcjonowała w tzw. drugim obiegu.

Sytuacja zaczęła się zmieniać się od połowy lat 80. 
zeszłego stulecia. Prócz spontanicznych akcji środowiska 
patriotycznego, porządkowania grobów, zapalania zniczy, 
etc., pojawiają się publikacje krajoznawcze, które przypo-
minają nie tylko bitwę dęblińską i udział w niej Polskich 
Legionów, ale opisując region próbują przywrócić pamięć 
o cmentarzach z I wojny światowej32. Sprzyjają temu nie 

25   W książce Pawła Klimczuka Nasz Powiat wydanej w 1928 
r., będącej swego rodzaju przewodnikiem metodycznym 
dla nauczycieli i uczniów szkół powszechnych powiatu 
kozienickiego, autor informuje o bitwie pod Laskami 
i Anielinem, brak natomiast wzmianki o cmentarzach 
wojennych z I wojny, pomimo że autor szczegółowo opisuje 
każdą gminę powiatu. Brak też informacji o kwaterze 
legionistów na cmentarzu w Kozienicach, choć wspomina 
się o kwaterowaniu w mieście legionistów płk. Zielińskiego 
(Klimczuk 1928). O cmentarzach wojennych w Stanisławicach 
wspomina natomiast w zwoleńskim „Głosie Młodej Wsi” 
w 1938 r. Kazimierz Mróz (Mróz 1998). Ten sam autor 
w wydanej we wrześniu 1939 r. książce wspomina o kwaterze 
legionistów na cmentarzu w Kozienicach (Mróz 1939).

26  Szmid 1933, 1936.
27  Szmid 1933, 1936.
28  Piasecki 1990.
29   Tadeusz Błahuciak (Błahuciak 1956) jako jedyny poświęca 

bitwie dęblińskiej jedno, zresztą bardzo ogólnikowe zdanie, 
w którym nie wspomina o Legionach; Jankowski i Sadowski 
1973; Zwolski 1980.

30  Zwolski 1980.
31  Kaniewski 1973, Puszcza Kozienicka. IV Rajd 1972.
32   Penkalla 1985,1988; Piasecki 1985, 1990a, 1990b, 1990c; 

Dębkowski 1988 i inne.

Ryc. 6. Laski, gm. Pionki. Tablica ku czci Józefa Piłsudskiego 
przed miejscową szkołą (fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 6. Laski, community of Pionki. The memorial plaque of Jó-
zef Piłsudski in front of the local school (photo by K. Piasecki 2015)
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Ryc. 7. Augustów, gm. Pionki. Cmentarz 
wojenny z 1914 roku (fragment) (fot. K. Piasec-
ki 2015)
Fig. 7. Augustów, community of Pionki. The 
war cemetery from 1914 (fragment) (photo by 
K. Piasecki 2015)

Ryc. 8. Kociołki (Kajzerówka), gm. Kozie-
nice. Cmentarz wojenny z 1914 roku. W głębi 
(z czerwonej cegły) – nagrobek Michała Gumiń-
skiego „Cezara” (fot. K. Piasecki 2015)
Fig. 8. Kociołki (Kajzerówka), community 
of Kozienice. The war cemetery form 1914 
(detail). At the back is visible the tombstone of 
Michał Gumiński ps. “Cezar” built of red bricks 
(photo by K. Piasecki 2015)

tylko ogólna transformacja ustrojowa, ale przede wszyst-
kim aktywizacja patriotycznie nastawionej części społe-
czeństwa. Społeczna aktywizacja pozwala na remonty 
cmentarzy wykonywane z reguły z pomocą władz lokal-
nych, ale też częściowo w ramach czynu społecznego33. 
Rozwój lokalnej prasy i regionalnego piśmiennictwa krajo-
znawczego34 sprawia, że nie tylko mogiły legionistów stają 
się powszechnie znane, ale i obce dotąd cmentarze z cza-
sów zapomnianej już wojny znów stają się widoczne nie 
tylko w krajobrazie historycznym, ale także w tym realnym. 

Nie oznacza to oczywiście, że pamięć historyczna 
cmentarzy z I wojny światowej na tym terenie będzie 
odtąd czymś trwałym w świadomości społecznej i w re-
gionalnym krajobrazie kulturowym. Współczesne regu-
lacje prawne i rozwój służb konserwatorskich zapew-
niają prawną opiekę nad tymi obiektami. To, czy będą 

33   Np. w remoncie pomnika-mauzoleum w Żytkowicach brali 
udział społecznej penitencjariusze tamtejszego zakładu 
karnego.  

34   Porównaj artykuł autora o roli krajoznawstwa w tym zakresie 
(Piasecki 2015).

one funkcjonować w tradycji regionalnej, zależy już od 
aktywności społeczności lokalnych. Obserwując jednak-
że wzrost zainteresowań historią I wojny i rozwój tzw. 
ruchu rekonstrukcyjnego, który wydatnie przyczynia się 
do popularyzacji historii w najszerszym tego słowa zna-
czeniu, można mieć nadzieję, że wydobyte z „mroków 
niepamięci” cmentarze żołnierskie I wojny światowej po-
zostałe po operacji dęblińskiej nie zostaną już powtórnie 
zapomniane.

Kozienickie cmentarze, już chociażby ze względu na 
liczbę pochowanych na nich poległych, nie są tak mo-
numentalne, jak np. cmentarze w Beskidzie Niskim, 
związane z walkami o Przełęcz Dukielską, niemniej mogą 
stanowić przykład funkcjonowania pamięci historycznej 
w krajobrazie, zwłaszcza że na niektórych z nich pocho-
wani są żołnierze Legionów Polskich. Inne z kolei wy-
korzystywane były następnie jako cmentarze wojenne 
w czasie II wojny (także i partyzanckie). Interesujące są 
ich dzieje, pokazujące że warto jest dbać o całość prze-
szłości naszych ziem, także i o historię „obcych”, która 
w końcu jest i naszym udziałem.
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Memory of the Great War.  
First World War graveyards in the Kozienice and Stromiec Forests 

Summary

The paper discusses the history of the origin of cemeteries of 
those who fell in the Dęblin Operation during the I World War. 
The Polish Legions soldiers also participated in those fights. The 
memory of the graveyards scattered in the Kozienice Forest 
(Puszcza Kozienicka) and Stromiec Forest (Puszcza Stromiecka), 

and of the mausoleum monument of the Polish Legionaires at 
Żytkowice forms an important element of the historical mem-
ory and landscape of the region.

Translated by Karol Piasecki
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Wojna polsko rosyjska 1830-1831. Plan umocnień Warszawy wg płk. M. Klemensowskiego (Archiwum Państwowego Muzeum Archeologicznego)
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Regulacje prawne obowiązujące w Polsce

Na dnie Morza Bałtyckiego według różnych źródeł znaj-
duje się około stu tysięcy wraków. Statystycznie na ob-
szarze wód podlegających Polsce powinno spoczywać 
około 7500 wraków1. Jak dotąd na polskich obszarach 
morskich zlokalizowano 282 wraki. Są one katalogowane 
w systemie geobazy ArcGIS (ESRI), która jest uzupełniana 
przez Biuro Hydrograficzne Polskiej Marynarki Wojennej. 
Po wykonaniu pełnej weryfikacji wraku dane są zapisy-
wane w formie „charakterystyki obiektu podwodnego” 
i przesyłane do bazy danych, a następnie prezentowane 
w uproszczonej formie graficznej na mapie morskiej. 

Nie wiadomo ile wraków jest znanych płetwonurkom. 
Na stronach internetowych wymienionych jest ich oko-
ło 45. Na mocy Zarządzenia porządkowego nr 9 Dyrek-
tora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23 maja 2006 r. 
w sprawie zakazu nurkowania na wrakach statków – mo-
giłach wojennych obowiązuje całkowity zakaz nurkowa-
nia w promieniu 500 metrów na wraku statku „Wilhelm 
Gustloff” (ryc. 1), zatopionego 30 stycznia 1945 r. Była to 
największa katastrofa morska w historii ludzkości, która 
pochłonęła około 10 000 ofiar. Zakaz ten obejmuje rów-
nież wraki statków „Goya” (ryc. 2), zatopionego 16 kwiet-
nia 1945 r. (6000 ofiar) i „General von Steuben” (ryc. 3), 
zatopionego 10 lutego 1945 r. (3608 ofiar)2. Należy pod-
kreślić, że jako przyczynę zakazu nurkowania wskazano 
ochronę mienia na wrakach statków przed grabieżą oraz 
ochronę środowiska podwodnego, a nie ochronę miejsc 
spoczynku zmarłych3.

W żadnym innym polskim akcie prawnym nie wystę-
puje termin „wrak statku – mogiła wojenna”. Dyrektor 
Urzędu Morskiego zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 Ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypo-

1  Chrapek 2010: 33.
2  Wcześniej kwestię nurkowania na tych wrakach regulowano na 

podstawie Zarządzenia porządkowego nr 1 Dyrektora Urzędu Mor-
skiego w Gdyni z dnia 24 stycznia 2005  r. w sprawie zakazu nurko-
wania na wrakach statków – mogiłach wojennych oraz Zarządzenia 
porządkowego nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 
14 listopada 2006 r w sprawie zakazu nurkowania na wraku stat-
ku – mogile wojennej; Gadecki 2014: 110.

3 Gadecki 2014: 113–114.

spolitej Polskiej i administracji morskiej „w zakresie nie-
unormowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do 
ochrony życia, zdrowia lub mienia, ochrony środowiska 
morskiego na morzu, w porcie morskim, przystani oraz 
w pasie technicznym, a także ochrony żeglugi i portów 
morskich […] może ustanawiać w zakresie określonym 
w art. 42 ust. 2 przepisy porządkowe zawierające zakazy 
lub nakazy określonego zachowania się”.

Wraki statków – mogił wojennych, „Wilhelm Gustloff”, 
„Goya” oraz „Steuben”, chronione są również na mocy 
art. 262 kodeksu karnego: „1. Kto znieważa zwłoki, pro-
chy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 2. Kto ograbia zwłoki, grób lub inne 
miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Komentatorzy prawa karnego „miejsce spoczynku 
zmarłego” rozumieją szeroko – nie tylko jako grób na 
cmentarzu, ale każde miejsce, gdzie złożono ciało zmarłe-
go na stałe lub czasowo, w celu zabezpieczenia go przed 
brutalnością oraz zapewnienia mu spokoju4. W tym poję-
ciu mieszczą się także wraki statków – mogiły wojenne5.

Wspomniane wraki statków w rozumieniu Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są również 
zabytkami. Zgodnie z art. 3. 1 jako zabytek rozumie się 
„nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, 
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalno-
ścią i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zda-
rzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość historyczną”. 

Jedną z form ochrony zabytków jest wpis do rejestru 
zabytków. Ochrona wraków poprzez ich wpis do rejestru 

4  Zob. Makarewicz 1938; Siewierski1965; Gadecki 2014: 111.
5  Określenie mogiła wojenna występuje w polskim ustawodawstwie 

w artykule 3  ust. 3 Ustawy z dnia 21 stycznia 1988 roku o Radzie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Artykuł ten głosi, że do zadań 
Rady należy w szczególności: „ocenianie stanu opieki nad miejsca-
mi i trwałymi obiektami pamięci narodowej, a w szczególności nad 
pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi oraz walk naro-
dowowyzwoleńczych, cmentarzami ofiar hitlerowskiego terroru, 
muzeami walk i martyrologii, a także izbami pamięci narodowej”. 
Natomiast Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmenta-
rzach wojennych wymienia tylko groby oraz cmentarze wojenne.
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Ryc. 1. Model niemieckiego transportowca „Wilhelm Gustloff”. Źródło: strona internetowa: http://www.wilhelmgustloffmu-
seum.com/scale_models.html (wgląd: 31.12.2017 r.)
Fig. 1. A model of the “Wilhelm Gustloff” ship at the Laboe Naval Memorial

zabytków nie jest w Polsce praktykowana. W wojewódz-
twie pomorskim Wojewódzki Konserwator Zabytków sce-
dował część swoich kompetencji na Narodowe Muzeum 
Morskie w Gdańsku. Jest to jedyna instytucja zajmująca 
się  wrakami statków w Polsce. Trzeba pamiętać, że zgod-
nie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

„Art. 36. 1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków wymaga: (…) 12) poszukiwanie ukrytych lub po-
rzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków arche-
ologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elek-
tronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. 
2.  Na  polsk ich  obszarach  morsk ich  pozwole-
nie na podejmowanie działań, o których mowa 
w ust. 1 pkt 5 i 12, wydaje dyrektor urzędu morskiego 
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego.  
Art. 111. 1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom po-
zwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, 
w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektro-
nicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, pod-
lega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. 

Warto przytoczyć fragment artykułu  zamieszczone-
go w „Głosie Pomorza” w 2010 r. „Nielegalne ekspedy-
cje nurków okradają wrak niemieckiego transportowca 
„Wilhelma Gustloffa” – wynika ze wstępnej oceny wraku. 
Pierwszy raz po 30 latach do wraku niemieckiego statku, 
spoczywającego 20 mil morskich na północ od Łeby, ze-
szła oficjalna ekipa polskich płetwonurków. 12 oficerów 
ze straży pożarnej miało za zadanie sfilmowanie i ocenę 
statku, […]. Wnioski z podwodnej wizyty są zatrważające. 
– Na razie to wstępna ocena, ale już możemy stwierdzić, 
że „Gustloff” jest systematycznie okradany – mówi Hen-
ryk Koszka z Urzędu Morskiego w Gdyni. – Co jakiś czas 
na wrak schodzą nurkowie, którzy wydobywają i sprze-
dają na czarnym rynku różne przedmioty ze statku. Orga-
nizowane są nawet nielegalne wycieczki na „Gustloffa”. 
„Wilhelm Gustloff” uznany jest za podwodne cmentarzy-
sko kilku tysięcy osób. Obowiązuje tam ścisły zakaz nur-
kowania. – Nie sposób jest walczyć z nielegalnymi ekspe-

dycjami – dodaje Koszka. – Nie jesteśmy w stanie trzymać 
stałej straży przy wraku. Nurkowie, którzy go okradają, 
niczym nie różnią się od hien cmentarnych”6.

Wrak „Wilhelma Gustloffa” znajduje się około 4 ki-
lometrów od popularnego wśród płetwonurków wraku 
„Terra”. Każde wyjście statku przewożącego płetwonur-
ków w morze musi zostać zgłoszone do kapitanatu portu 
wraz z podaniem pozycji nurkowania7. 

Na zakończenie warto zadać pytanie. Co z innymi stat-
kami zatopionymi podczas wojen, na których znajdują się 
szczątki ludzkie?

Regulacje prawne  
poza granicami Polski

W wielu krajach regulacje dotyczące ochrony całości lub 
części dziedzictwa podwodnego zawarte są w prawie 
wewnętrznym (prawie krajowym). W Wielkiej Brytanii 
The Protection of Military Remains Act (1986) zapewnia 
ochronę wrakom okrętów wojennych na wodach tery-
torialnych niezależnie od ich przynależności państwowej 
oraz brytyjskim wrakom poza wodami terytorialnymi8. 
Zakaz nurkowania dotyczy 12 okrętów wojennych (w tym 
niemieckiego okrętu podwodnego SM UB-81). Ponadto 
ochroną objętych jest 55 okrętów – można nurkować, ale 
nie można dotykać wraków (look, don’t touch). Należy 
podkreślić, że ta ustawa nie wprowadza pojęcia morskie-
go grobu wojennego. 

Głównym celem The Sunken Military Craft Act, ustawy 
uchwalonej w USA w 2004 r., jest ochrona wraków okrętów 
wojennych na wodach terytorialnych (zarówno tych, któ-

6  Cyt. za: Chrapek 2010: 38.
7   Zob. Zarządzenie porządkowe Nr 26 Dyrektora Urzędu Morskiego 

w Gdyni z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie płetwonurkowania 
na wrakach statków oraz Zarządzenie porządkowe nr 3 Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie 
płetwonurkowania na wrakach.

  8 Forrest 2015: 131–132.
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Ryc. 2. MS „Goya”. Źródło: strona interne-
towa: https://pl.wikipedia.org/wiki/MS_Goya 
(wgląd: 31.12.2017 r.)
Fig. 2. MS “Goya”

Ryc. 3. Wrak SS „Steuben“. Źródło: strona 
internetowa: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Engine_order_telgraph_on_wreck_of_
SS_Steuben.jpg (wgląd: 31.12.2017 r.)
Fig. 3. The wreck of the SS “Steuben”

Ryc. 4. Mozaika sonarowa wraku USS YP-389. Źródło: strona internetowa: http://njscuba.net/sites/chart_nj-4_cape_may.php 
(wgląd: 31.12.2017 r.)
Fig. 4. Photo mosaic of USS YP-389

re są własnością rządu Stanów Zjednoczonych, np. kuter 
patrolowy YP-389 – ryc. 4 – jak i okrętów należących do 
innych państw) oraz amerykańskich wraków poza wodami 
terytorialnymi9. Z kolei w Holandii stanowiska archeologicz-

  9 Delgado i Varmer 2015: 111.

ne, w tym obecnie sześć podwodnych, chronionych jest na 
podstawie Monuments and Historic Buildings Act (1988)10.

10  Informacja ze strony internetowej UNESCO. Internet: http://www.
unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-herita-
ge/world-war-i/ensuring-protection/ (wgląd: 02.10.2015).
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W prawie międzynarodowym nie występuje pojęcie 
„morski grób wojenny” lub „morska mogiła wojenna”11. 
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UN-
CLOS), sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 
r. (weszła w życie 16 listopada 1994 r.) zawiera dwa arty-
kuły dotyczące podwodnego dziedzictwa kulturowego12. 
Art. 149 stwierdza, że „Wszelkie obiekty o charakterze 
archeologicznym i historycznym znalezione w Obszarze 
zachowuje się lub wykorzystuje dla dobra ludzkości jako 
całości, ze szczególnym uwzględnieniem preferencyjnych 
praw państwa lub kraju pochodzenia, państwa kulturowe-
go pochodzenia albo państwa historycznego i archeolo-
gicznego pochodzenia”. Z kolei zgodnie z art. 303, ust. 1. 
„Państwa mają obowiązek chronić obiekty o charakterze 
archeologicznym i historycznym znalezione w morzu i po-
winny w tym celu współpracować. 2. W celu kontrolowa-
nia handlu takimi obiektami państwo nadbrzeżne może, 
stosując artykuł 33, przyjąć domniemanie, że ich usuwa-
nie z dna morskiego bez jego zgody w strefie, której do-
tyczy ten artykuł, stanowi naruszenie na jego terytorium 
lub morzu terytorialnym ustaw i innych przepisów praw-
nych określonych w tym artykule. 3. Żadne postanowie-
nie niniejszego artykułu nie wpływa na prawa właścicieli, 
których dane można ustalić, na prawo dotyczące ratow-
nictwa morskiego lub inne normy prawa morskiego ani na 
prawa i praktykę w odniesieniu do wymiany kulturalnej. 
4. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla innych 
umów międzynarodowych i norm prawa międzynarodo-
wego dotyczących ochrony obiektów o charakterze arche-
ologicznym i historycznym”13.

Przyjęta przez UNESCO Konwencja o ochronie pod-
wodnego dziedzictwa kulturowego z 2001 r. składa się 
z 35 artykułów oraz aneksu14.W artykule 1. został zdefi-
niowany przedmiot ochrony. Zgodnie z jego treścią pod-
wodnym dziedzictwem kulturowym są:

„1 (a) wszelkie ślady egzystencji ludzkiej mające cha-
rakter kulturowy, historyczny lub archeologiczny, które 
pozostawały lub pozostają całkowicie lub częściowo pod 
wodą, okresowo lub stale, przez co najmniej 100 lat, 
w tym: i) stanowiska, budowle, obiekty, artefakty oraz 
szczątki ludzkie, wraz z ich kontekstem archeologicznym 

11 Forrest 2015:131.
12  Kobyliński 2002: 144; Zeidler i Trzciński 2009: 145.
13  Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona 

w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. Internet: http://www.
abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2002-59-543 (wgląd: 02.10.2015).

14  Tekst aneksu zawiera 36 reguł postępowania wobec podwodnego 
dziedzictwa kulturowego. Należy zaznaczyć, że aneks konwencji 
oparty jest w znacznej mierze na  tzw. Karcie Sofijskiej (Karta 
Ochrony i Zarządzania Podwodnym Dziedzictwem Kulturowym, 
ICOMOS 1996); Kobyliński 2002: 148.

i przyrodniczym; (ii) statki, samoloty oraz inne pojazdy 
lub ich części, ładunek lub inna zawartość, wraz z ich kon-
tekstem archeologicznym i przyrodniczym”15.

Warto podkreślić, że według tej definicji chronione są 
ślady egzystencji ludzkiej starsze niż 100 lat. Dopiero od  
2014 r. podwodne dziedzictwo I wojny światowej chro-
nione jest na mocy konwencji o dziedzictwie podwod-
nym16.

Celem konwencji, jak głosi art. 2, jest „zapewnienie 
i zwiększenie  ochrony podwodnego dziedzictwa kultu-
rowego in situ”. Państwa sygnatariusze zobowiązują się 
nie tylko do współpracy w zakresie ochrony podwodne-
go dziedzictwa kulturowego, ale także „zobowiązują się 
je chronić dla dobra ludzkości”. Zadbają także o to, aby 
„szczątkom ludzkim spoczywającym w wodach morskich 
okazywano właściwy szacunek” (art. 2, pkt. 9).

Zgodnie z art. 7 państwa sygnatariusze mają prawo 
do regulowania działań podejmowanych wobec pod-
wodnego dziedzictwa kulturowego w różnych obszarach 
morskich (w wodach wewnętrznych, archipelagowych 
i na morzu terytorialnym)17. Ponadto państwa te zobo-
wiązują się do informowania innych państw mających 
związki kulturowe i historyczne z odkrytymi obiektami 
o dokonanych przez nie odkryciach w tych strefach. Do 
konwencji został załączony Aneks. W regule 5 przyjęto, 
że nie należy naruszać miejsc, gdzie spoczywają szczątki 
ludzkie oraz takich, które są miejscem kultu18.

Dotychczas Konwencję UNESCO o ochronie podwod-
nego dziedzictwa kulturowego przyjęło 51 państw19. Trze-
ba podkreślić, że jest to przemyślany dokument legisla-
cyjny, który daje państwom ratyfikującym dużą swobodę 
w działaniu.

Wraki statków są ważnym świadectwem historii oraz 
szczególnymi miejscami pamięci. Dlatego należy zwięk-
szyć liczbę stref ochronnych wokół obiektów o charakte-
rze archeologicznym i historycznym, zwłaszcza będącymi 
podwodnymi mogiłami. Powinno się również zintensyfi-
kować prace nad ewidencją i dokumentowaniem pod-
wodnego dziedzictwa kulturowego20. 

15 Zalasińska 2014: 267.
16  Informacja ze strony internetowej UNESCO. Internet: http://www.

unesco.org/new/en/culture/themes/ underwater-cultural-herita-
ge/the-underwater-heritage/world-war-i/ (wgląd: 02.10.2015).

17  Kobyliński 2002:150; Zeidler i Trzciński 2009: 148.
18 Zeidler i Trzciński 2009: 149; Dromgoole 2015: 326–327.
19  Konwencję ratyfikowało 46 państw, a przyjęło pięć. Informacja 

ze strony internetowej UNESCO. Internet: http://www.unesco.
org/eri/la/convention.asp?KO=13520&language=E&order=al-
pha (wgląd: 02.10.2016). Polska dotychczas nie ratyfikowała tej 
konwencji.

20 Pływaczewski 2008: 37.
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Ship wrecks – war cemeteries.  
Legal aspects  

Summary

According to many different sources, there are about 100 000 
shipwrecks in the Baltic Sea. Statistically, there should be ex-
pected ca 7500 shipwrecks in the area under Poland’s juris-
diction. So far, there are only 282 identified shipwrecks there. 
Number of shipwrecks known to amateur divers is not known. 
There are 45 wrecks listed on websites. Diving is forbidden 
within a radius of 500 meters from 3 of them. The wrecks of 
“Wilhelm Gustloff”, “Goya” and “General von Steuben” have 
been recognized as war graves – according to orders issued by 
the Maritime Offices.

In many countries, regulations on the protection of the un-
derwater cultural heritage are parts of domestic law. The Pro-
tection of Military Remains Act in the UK, The Sunken Military 

Craft Act in the USA and Monuments and Historic Buildings 
Act 1988 in the Netherlands provide protection for the ship-
wrecks. However, none of these acts uses the term „maritime 
war grave”. The concept of „maritime war graves” does not ex-
ist in international law either. United Nations Convention on 
the Law of the Sea (UNCLOS) contains only two articles con-
cerning the protection of the underwater cultural heritage.  
The UNESCO Convention on the Protection of the Underwa-
ter Cultural Heritage, adopted in 2001, defines the object of 
protection – underwater  cultural heritage. The Convention 
aims to ensure the protection of underwater cultural heritage. 

Translated by Magdalena Rutyna
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Niszczenie stanowisk archeologicznych oraz prowadzenie 
prac poszukiwawczych i wydobywczych bez wymagane-
go zezwolenia to ogromny problem, któremu od wielu 
lat bezsilnie przyglądają się służby konserwatorskie. 
Jego skala nie jest do końca znana. Służby konserwator-
skie nie są w stanie skutecznie monitorować wszystkich 
zarejestrowanych stanowisk archeologicznych. Arche-
olodzy prowadzący badania nie mają możliwości po se-
zonie badawczym monitorować badanego stanowiska 
archeologicznego, narażonego pod ich nieobecność na 
nielegalną penetrację i niszczenie przez  poszukiwaczy 
skarbów. Często docierają również do archeologów in-
formacje o niszczeniu zabytków przez amatorów sportów 
ekstremalnych, którzy pojazdami terenowymi lub moto-
cyklami rozjeżdżają, niwelują i dewastują grodziska, forty 
i inne zabytki. Miejsca takie są dla nich bardzo atrakcyjne 
z uwagi na ukształtowanie i lokalizację takiego obiektu. 
Sprzyja to organizowaniu tam rajdów oraz różnego rodza-
ju ekstremalnych przepraw pojazdami terenowymi. Ta-
kie odludne miejsca przyciągają także poszukiwaczy mi-
litariów, zainteresowanych przedmiotami nowożytnymi, 
którzy prowadząc penetracje wykrywaczem metalu nie 
mają pewności, co wydobędą na powierzchnię. Często 
nawet nieświadomie dokonują wkopów na stanowiskach 
archeologicznych, jak dowodzą tego informacje ze spraw 
prowadzonych przez policję. W takich przypadkach naj-
większym problemem, obok samego zniszczenia stano-
wiska archeologicznego, jest brak informacji o zabranych 
ze stanowisk przedmiotach, ponieważ znajdowały się one 
pierwotnie pod powierzchnią ziemi i nie były w żaden 
sposób zewidencjonowane.

Ta krótka charakterystyka przestępczości skierowanej 
przeciwko dziedzictwu archeologicznemu wyraźnie po-
kazuje z jak rozległą problematyką mamy do czynienia. 
Podając analizie informacje od służb konserwatorskich 
i prowadzących badania terenowe archeologów widać, 
że samo ujawnienie zdarzenia stanowi marginalną infor-
mację o skali problemu, gdyż wiele form działania prze-
stępców nie znajduje odzwierciedlenia w oficjalnych 
statystykach. Jest to również związane z brakiem świa-
domości społecznej na temat szkodliwości nielegalnego 
i niekontrolowanego poszukiwania zabytków dla niepo-
wtarzalnego, nieodtwarzalnego i bezpowrotnie niszczo-

nego dziedzictwa archeologicznego. Nad tymi faktami 
powinni zastanawiać się wszyscy włączeni w system ści-
gania, zwalczania i zapobiegania przestępczości przeciw-
ko zabytkom.

Nasilenie zainteresowania zabytkami i dziełami sztu-
ki obserwujemy już od dłuższego czasu. W różnych źró-
dłach coraz częściej pojawiają się informacje dotyczące 
grabieży zabytków archeologicznych oraz ich sprzedaży 
na terenie Polski i Europy. Łatwość dostępu do stano-
wisk archeologicznych, niewielkie nakłady potrzebne do 
tej działalności oraz zainteresowanie na rynku zabytków 
powodują, że ten proceder stale się nasila. Obserwując 
rynki zbytu zabytków, internetowe portale aukcyjne, jak 
również fora dyskusyjne, bez problemu można dotrzeć 
do informacji o sprzedaży zabytków pochodzących z nie-
legalnie prowadzonych poszukiwań. Nagminne w ciągu 
ostatnich lat stało się rabowanie, wywożenie i niszczenie 
dóbr naszej kultury i sztuki, powiązane ze zniesieniem 
kontroli granicznej w Europie. Zobrazowaniem liczbo-
wym zdarzeń odnotowanych w naszym kraju jest po-
niższa tabela, w której przedstawiona jest ogólna liczba 
wszczętych postępowań, dotyczących stwierdzonych 
przestępstw skierowanych przeciwko dobrom kultury. 
W zamieszczonym zestawieniu wyodrębniono dodatko-
wo liczbę postępowań wszczętych na podstawie innych 
ustaw dotyczących zabytków, w których znajdują się 
przestępstwa niszczenia stanowisk i zabytków archeolo-
gicznych włączone do ogólnej liczby przestępstw przeciw-
ko zabytkom. W skład wyodrębnionego zestawienia licz-
bowego wchodzą ujawnione zdarzenia, w których miała 
miejsce współpraca lub nawet wspólne prowadzenie 
czynności oględzin przez archeologów i służby powołane 
do ścigania tego rodzaju przestępstw i kryminalistyków. 
Dokładne wydzielenie zdarzeń, w których nastąpiło po-
łączenie działań przedstawicieli obu nauk podczas czyn-
ności nie jest możliwe, gdyż policja, prokuratura i sądy 
nie prowadzą takiej statystyki, która wyodrębnia prze-
stępstwa skierowane bezpośrednio przeciwko zabytkom 
archeologicznym (tab. 1)1. 

1  Kaczmarek 2006: 185–192; por. Golat 2004: 61–200; zob. Lewan-
dowski 2007: 48–61; Trzciński 2007; Ziółkowski 2005: 215–216.
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Powyższa tabela nie uwzględnia również nielegalnego 
wywozu zabytków archeologicznych za granicę. Ponadto, 
analizując liczbę wspomnianych przestępstw, można za-
uważyć tendencję rosnącą. Poza tym trzeba mieć świado-
mość istnienia znacznej liczby tych przestępstw, która do 
dziś pozostaje nierozpoznana. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnich latach na-
wiązana została współpraca muzealników i archeologów 
z kryminalistykami przy zwalczaniu przestępstw przeciw-
ko dziedzictwu narodowemu, co przynosi już pierwsze 
pozytywne efekty2. Opierając się na doświadczeniach 
innych krajów, także w Polsce zaczęto tworzyć porozu-
mienia, pozwalające skutecznie walczyć organom ściga-
nia z tą przestępczością. Bardzo dużą rolę odegrały tutaj 
instytucje takie, jak Narodowy Instytut Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów, oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, 
które powołane są do monitorowania i analizy zagrożeń 
dla dziedzictwa oraz wypracowują metody przeciwdziała-
nia tym zagrożeniom. Widząc potrzebę zmiany w tej dzie-
dzinie oraz monitorując dynamikę przestępczości prze-
ciwko zabytkom, prowadzono wieloetapowe konsultacje. 
Owocem tego było podpisanie w dniu 4 listopada 2004 r. 
porozumienia pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendantem Głów-

2  Rydzek 1986: 14. Autor posługuje się pojęciem „przestępczości 
przeciwko dobrom kultury”, co było zgodne z obowiązującą do 
2003 roku Ustawą o ochronie dóbr kultury. Obecnie w związku 
z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami używa się 
potocznie pojęcia „przestępczość przeciwko zabytkom” w miejsce 
pojęcia dobra kultury; Ogrodzki 2005: 136–145.

nym Policji i Komendantem Głównym Straży Granicznej 
w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego 
wywozu za granicę lub przywozu z zagranicy zabytków, 
poprzez udzielanie sobie wzajemnej pomocy. W uzu-
pełnieniu tego porozumienia, w dniu 10 marca 2005 r. 
podpisano kolejne porozumienie pomiędzy Generalnym 
Konserwatorem Zabytków i Komendantem Głównym Po-
licji w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania 
i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko za-
bytkom3. Powyższe uregulowania pozwoliły na podpisa-
nie szeregu porozumień pomiędzy policją na szczeblach 
Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej z innymi 
służbami, które również zaangażowane są w walkę z tą 
przestępczością. 

Między innymi w dniu 21 listopada 2006 r. podpisa-
no porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódz-
kim Policji w Łodzi, Dyrektorem Izby Celnej w Łodzi, 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Dyrektorem 
Archiwum Państwowego w Łodzi i Komendantem Nad-
wiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie 
współdziałania w zakresie ochrony zabytków i materia-
łów archiwalnych oraz zwalczania ich nielegalnego wywo-
zu za granicę i przywozu z zagranicy. W celu umożliwienia 
realizacji założeń przyjętych w powyższych dokumentach 
w marcu 2007 r. kierownictwo Komendy Głównej Poli-
cji poleciło pilotażowo utworzenie w kilku Komendach 
Wojewódzkich Policji Zespołów do Zwalczania Przestęp-
czości Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, a w pozo-

3 Dz. Urz. KGP z dnia 11 marca 2005 r.

Zestawienie liczby przestępstw przeciwko zabytkom w okresie od 1999 roku do 2014 roku

lp. rok Ogólna liczba przestępstw przeciwko 
zabytkom

Przestępstwa przeciwko zabytkom stwierdzone w oparciu 
o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

1. 1999 1058 b.d.
2. 2000 1024 52
3. 2001 1036 25
4. 2002 970 24
5. 2003 1162 22
6. 2004 2282 44
7. 2005 2368 121
8. 2006 1958 118
9. 2007 1201 69

10. 2008 847 71
11. 2009 1048 58
12. 2010 1172 70
13. 2011 1020 92
14. 2012 1058 109
15. 2013 1819 92
16. 2014 1295 108

* Opracowanie własne. Źródło informacji: http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/949/, dane pochodzące ze strony internetowej Komendy Głównej 
Policji, www.policja.pl.; Trzciński 2010, 2011; Czaplicka 2015

Tab.ela 1. Zestawienie ogólnej liczby przestępstw przeciwko zabytkom z zestawieniem stwierdzonych w oparciu o ustawę 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w okresie od 1999 do 2014 roku*

Table. 1. List of the total number of crimes against monuments with a list established on the basis of the Act on the protec-
tion of monuments and care of monuments in the period from 1999 to 2014
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stałych Komendach Wojewódzkich Policji powołanie 
koordynatorów zajmujących się tym zagadnieniem. Insty-
tucje powołane do działania w ochronie dóbr kultury, jak 
również policja, mogą pochwalić się sukcesami, których 
wynikiem jest odzyskanie wielu utraconych zabytków4. 
Policja w swojej pracy często korzysta z wiedzy archeolo-
gów, a w momencie ujawnienia przestępstwa prowadzi 
konsultacje i wspólne oględziny miejsc zniszczonych na 
skutek przestępczej działalności poszukiwaczy amatorów 
wraz z oszacowaniem zniszczeń (ryc. 1–2). Współpracu-
jący archeolodzy przeprowadzają wstępną weryfikację 
odzyskanych przez policję przedmiotów, co do których 
zachodzi podejrzenie, że pochodzą z wykopalisk przepro-
wadzonych bez wymaganego ustawą zezwolenia lub że 
sprawcy weszli w ich posiadanie w wyniku innego czynu 
przestępczego5. Wielokrotnie wzywa się archeologów na 
miejsce ujawnienia szczątków ludzkich, gdy zachodzi po-
dejrzenie, że ich pochodzenie jest związane z jakimś wy-
darzeniem historycznym i na podstawie ich opinii prze-
prowadza się albo odstępuje od czynności procesowych.

W tym miejscu należy również wspomnieć o bada-
niach medyczno-sądowych i kryminalistycznych dla 
potrzeb historycznych podczas badania grobów możno-
władców, badania autentyczności dzieł sztuki oraz prac 
konserwatorskich lub rekonstrukcji6. Przykładów pomocy 
kryminalistyki w badaniach archeologicznych i historycz-
nych można byłoby przytoczyć wiele. Kryminalistyka jest 
w stanie wesprzeć prace archeologa i historyka, dopro-
wadzając swoimi metodami do rozwiązywania zagadek 
i problemów historycznych. W ostatnich latach w Polsce 
wykształciła się i rozwija nowa dyscyplina naukowa zwa-
na „archeologią sądową”. Jest ona połączeniem krymi-
nalistyki, archeologii i medycyny sądowej, a jednym z jej 
podstawowych zadań jest prowadzenie wyspecjalizowa-
nych ekshumacji7.

Szczególnym typem przestępczości skierowanym prze-
ciwko dziedzictwu archeologicznemu są przestępstwa 
opisane w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami8. Jest to niszczenie zabytków archeologicz-
nych, którymi są stanowiska archeologiczne oraz zabytki 
ruchome znajdujące się w ich warstwach kulturowych. 
Przestępczość przejawia się również w postaci niszczenia 
cmentarzy, w tym cmentarzy wojskowych, poprzez kra-
dzież wyposażenia grobowego oraz przedmiotów osobi-
stych, znajdujących się w mogiłach poległych żołnierzy. 
Ten typ przestępstw powoduje, że w przypadku ujawnie-

4 Grajewski 2010, 2011a: 28–29.
5  Przedmiotowe postępowania prowadzono w oparciu o Ustawę 

z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568), o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami, Warszawa, zob. Ustawę z dnia 6 
czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88 poz. 553) Kodeks karny, Ustawę z dnia 
21 maja 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549) o broni i amunicji.

6  Widacki 1988; Święch 1989; Rybicki 2005; Kempińska-Podhoro-
decka, Knap i Parafiniuk 2007.

7 Kawecki et al. 2013.
8  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

nia jego śladów mamy do czynienia ze szczególnym ro-
dzajem oględzin9. Zgodnie z art. 3 Ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami mianem zabytku określa 
się nieruchomość lub rzecz ruchomą, jej części lub zespół, 
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalno-
ścią i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zda-
rzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystycz-
ną lub naukową10. Określeniem „zabytek archeologiczny” 
nazywany jest zabytek nieruchomy, będący powierzch-
niową, podziemną lub podwodną pozostałością egzy-
stencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 
kulturowych i znajdujących się w nich wytworów, bądź 
ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytwo-
rem. Natomiast badaniami archeologicznymi nazywamy 
działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udoku-
mentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego. 

Zgodnie z art. 36 Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami prowadzenie badań archeologicznych, jak 
i poszukiwanie zabytków, w tym również archeologicz-
nych, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Nakłada się na osoby, które swoją rabunkową 
bądź destrukcyjną działalnością doprowadzają do nisz-
czenia zabytków, wysokie sankcje karne. Art. 108 Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, iż 
każdy, kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W tym 
punkcie mamy do czynienia z pełną ochroną każdej for-
my zabytku, ruchomego, nieruchomego, jak również 
szczególnego zabytku, którym jest zabytek archeologicz-
ny. Ustęp 2 art. 108 Ustawy stanowi, że jeżeli w trakcie 
swojego działania sprawca czynu określonego w ust. 1 
działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W ustępie 
drugim tego przepisu czytamy, iż wyraźnie ustawodawca 
określił, że w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia za-
bytków również działanie nieumyślne sprawcy podlega 
karze. Nieumyślność w tym przypadku jest jedynie prze-
słanką łagodzącą sankcję karną. Podczas nielegalnego 
poszukiwania zabytków, w trakcie którego dochodzi do 
zniszczenia zabytków archeologicznych, nie można jed-
nak mówić o nieumyślności sprawcy. W dalszej części 
w ust. 3 przywołanego art. 108 Ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami ustawodawca wskazuje, 
iż w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 
sąd orzeka, a w razie skazania za przestępstwo określone 
w ust. 2 sąd może orzec, nawiązkę na wskazany cel spo-
łeczny związany z opieką nad zabytkami, w wysokości od 
trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wy-
nagrodzenia. Przepis ten daje możliwość przeznaczenia 
środków zasądzonych od sprawcy przestępstwa na rzecz 
ratowania i wspierania ochrony dziedzictwa narodowego. 

  9 Grajewski 2011b: 28–29.
10  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku O ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
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Ryc. 2. Przedmioty nielegalnie wykopane przez poszukiwacza 2009 roku, sprawa prowadzona przez KMP w Piotrkowie Trybu-
nalskim, woj. łódzkie (fot. archiwum autora)
Fig. 2. Objects obtained illegally by a treasure hunter in 2008. Investigation of the City Police Headquaters in Piotrków Trybu-
nalski, Łódzkie Province (author’ archive)

Ryc. 1. Przedmioty nielegalnie wykopane przez poszukiwacza w 2008 roku, sprawa prowadzona przez KMP w Skierniewicach, 
woj. łódzkie (fot. archiwum autora)
Fig. 1. Objects obtained illegally by a treasure hunter in 2008. Investigation of the City Police Headquaters in Skierniewice, 
Łódzkie Province (author’ archive)
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O sankcjach karnych związanych z nielegalnymi po-
szukiwaniami zabytków mowa jest w art. 111 Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, którego 
ust. 1 stanowi, że kto bez pozwolenia albo wbrew wa-
runkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuco-
nych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju 
urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do 
nurkowania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolno-
ści albo grzywny. Przepis ten dotyczy wykroczenia nie-
legalnego poszukiwania zabytków, jednak w momencie, 
gdy bezprawne poszukiwania obejmą stanowisko arche-
ologiczne, dokonując na terenie objętym jego zasięgiem 
wkopu lub innej inwazyjnej ingerencji, w takim przy-
padku mamy do czynienia z przestępstwem niszczenia 
lub uszkodzenia zabytku opisanym w art. 108 Ustawy. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 
art. 111 Ustawy, można zgodnie z zapisem ust. 2 orzec 
przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były 
przeznaczone do popełnienia wykroczenia, chociaż nie 
stanowiły własności sprawcy. Ponadto istnieje również 
możliwość przepadku przedmiotów pochodzących bez-
pośrednio lub pośrednio z wykroczenia, czyli nielegalnie 
uzyskanych zabytków w tym archeologicznych, biżuterii, 
militariów, numizmatów oraz innych przedmiotów. Do-
datkowo Ustawa daje możliwość nałożenia na sprawcę 
obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lub zapła-
ty równowartości wyrządzonej szkody. Należy dodać, że 
wszystkie przedmioty, które zostały pozyskane w wyni-
ku legalnie prowadzonych badań archeologicznych, jak 
i poszukiwań bez wymaganego pozwolenia, są własno-
ścią Skarbu Państwa. Stanowi o tym ust. 1 art. 35 Ustawy, 
w którym ustawodawca wskazuje, że przedmioty będące 
zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo 
znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań arche-
ologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa. Nato-
miast zgodnie z ust. 2. art. 35 Ustawy własność Skarbu 
Państwa stanowią również przedmioty będące zabytka-
mi archeologicznymi, pozyskane w wyniku poszukiwań, 
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12 Ustawy, czyli uzy-
skanych w trakcie poszukiwań ukrytych lub porzuconych 
zabytków, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu 
wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicz-
nych oraz sprzętu do nurkowania.

Przywłaszczenie zabytków bądź przedmiotów zna-
lezionych lub pochodzących z nielegalnych wykopalisk, 
należących do Skarbu Państwa, jest zgodnie z art. 284 
kodeksu karnego przestępstwem. Można tutaj również 
zakwalifikować ten proceder jako przestępstwo kradzieży 
zabytków pochodzących ze stanowisk archeologicznych. 
Zgodnie z art. 278 § 1 k.k. przesłanką do takiej kwalifika-
cji tego czynu jest przestępstwo popełnione w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej umyślnie z zamiarem bezpo-
średnim. Przed popełnieniem przestępstwa sprawca jest 
świadomy, z jakim rodzajem stanowiska archeologiczne-
go ma do czynienia oraz jakie zabytki archeologiczne tam 
się mogą znajdować. Jak już wcześniej zostało powie-

dziane, nielegalne wydobycie i poszukiwanie zabytków 
ich przywłaszczenie lub kradzież poprzez prowadzenie 
nielegalnych poszukiwań i wykopalisk wiąże się ze znisz-
czeniem warstw kulturowych, w których pierwotnie znaj-
dują się zabytki. Działanie takie jest przestępstwem opi-
sanym w art. 108 Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, w którym umyślność, jak i nieumyślność 
czynu jest karalna. Odpowiednikiem art. 108 Ustawy jest 
w kodeksie karnym art. 288. Ustawodawca w art. 294 
§ 2 k.k. ustanowił kwalifikowane typy podstawowych 
przestępstw przeciwko mieniu, w tym kradzieży, przy-
właszczenia, zniszczenia lub uszkodzenia, a także paser-
stwa, jeżeli ich przedmiotem jest „dobro o szczególnym 
znaczeniu dla kultury”, co zgodnie z art. 294 § 1,2 k.k. 
w przypadku przestępstw w stosunku do dobra o szcze-
gólnym znaczeniu dla kultury zagrożone jest karą pozba-
wienia wolności od roku do lat 1011. Decyzja, czy zabytek 
stanowi dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury, jest 
sprawą otwartą, jednak ostateczny głos należy do konser-
watora zabytków lub powołanych biegłych. Konserwator 
zabytków, który jako organ administracji publicznej spra-
wuje ochronę nad zabytkiem, jest prawnie umocowany 
do reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach doty-
czących zabytków12.

Jak pokazuje praktyka oraz doniesienia z mediów, zda-
rzają się wśród poszukiwaczy działających bez ustawowo 
wymaganego pozwolenia również tacy, którzy nie gardzą 
metalowymi przedmiotami wyposażenia żołnierskiego. 
Na miejsca swoich eksploracji wybierają licznie występu-
jące na terenie naszego kraju pola bitewne oraz umoc-
nienia. Osoby te dokonują eksploracji również w miej-
scach pochowków żołnierskich. Wizerunki przedmiotów 
z takich poszukiwań oraz śladowe informacje na ich te-
mat bardzo często pojawiają się na internetowych forach 
dyskusyjnych lub portalach aukcyjnych13. 

Każde bezpodstawne wyjmowanie zwłok lub szcząt-
ków ludzkich z grobu lub innego miejsca spoczynku zmar-
łego jest czynem zabronionym, którego sprawca wypełnia 
znamiona przestępstwa z art. 262 § 1 k.k. O przypadku 
bezpodstawnego wyjęcia z grobu mówimy w sytuacji, gdy 
jest to wykonywane bez stosownych pozwoleń i posta-
nowień określonych przez obowiązujące akty prawne, 
do których wydawania uprawnione są prokurator, sąd, 
wojewoda lub konserwator zabytków. Nie można takiego 
procederu nazywać ekshumacją. Znieważeniem jest rów-
nież zmiana ustalonego położenia zwłok i przeznaczenia 
grobu oraz rozkopanie grobu. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami kodeksu karnego ograbianie zwłok, grobu lub 
innego miejsca spoczynku zmarłego jest przestępstwem, 

11  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553) 
Kodeks karny.

12  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

13  Internet: Dyskusje na forach internetowych np. http://odkrywca.
pl/pierwszy-zolnierz-wykopany,119286.html (dostęp 06.09.2016).
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o czym stanowi art. 262 § 2 k.k.14 Należy tutaj nadmienić, 
że miejsca pochówku poległych żołnierzy, tak jak cmen-
tarzyska z minionych epok, również stanowią zabytek. To 
samo dotyczy miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury, 
którymi są pola bitew i cmentarzyska wojenne z różnych 
okresów historycznych15. Ponadto, często w trakcie po-
szukiwań z detektorem metalu oprócz nielegalnie wyko-
panych zabytków wydobywana jest amunicja oraz istotne 
elementy broni palnej. Posiadanie takich przedmiotów 
wiąże się również z sankcją karną, stanowiąc zgodnie 
przestępstwo z art. 263 k.k. Na terenach niegdyś obję-
tych działaniami wojennymi do tej pory znajdowane są 
materiały niebezpieczne, w postaci różnego rodzaju min, 
granatów i pocisków artyleryjskich. Pomijając to, że mogą 
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia, ich posiadanie 
i przechowywanie stanowi przestępstwo z art. 171 k.k. 
Należy w tym przypadku zaznaczyć, że niektóre z tych 
przedmiotów, pomimo iż ich posiadanie jest zabronione, 
również z uwagi na posiadane cechy i miejsce odkrycia 
mogą spełniać definicje zabytku lub zabytku archeolo-
gicznego zgodnie z art. 3 Ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Udowodnienie tego przestęp-
stwa jest bardzo trudne ze względu na sposób i miejsce 
dokonywania przestępstwa, które pozwalają zachować 
anonimowość osobom trudniącym się tym procederem. 
Przyczynia się do tego lokalizacja zabytkowych fortyfika-
cji, mogił i cmentarzy wojennych, które często oddalone 
są od skupisk ludzkich. 

Wzrastające zainteresowanie wśród osób zajmujących 
się nielegalnym poszukiwaniami zabytków stanowi po-
ważne zagrożenie dla materialnych pozostałości naszej 
historii, co coraz częściej jest dostrzegane przez służby 
konserwatorskie16. Niezbędne wydaje się podjęcie kro-
ków w celu podniesienia powszechnej edukacji społecz-
nej i działań uświadamiających w zakresie wartości dzie-
dzictwa archeologicznego i metod jego ochrony. Należy 
uzmysłowić społeczeństwu, że cały proces badania arche-
ologicznego jest metodą pozyskiwania źródeł dla pozna-
nia historii, również tej najnowszej, natomiast archeolo-
gia nie jest ograniczona w czasie. Archeologia jest nauką 
zajmującą się wszystkimi pozostałościami działalności 

14  Grześkowiak i Wiak 2014: 974–975; Ustawa z dnia 6 czerwca 
1997r. (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553) Kodeks karny; zob. Ste-
fański 2004.

15 Gadecki 2014: 41.
16 Ogrodzki 2010: 9–10.

rąk ludzkich i bytności człowieka, które wywarły istotny 
wpływ na otoczenie i zostawiły swój ślad przez cały okres 
jego bytowania na danym obszarze17. Jej zadaniem jest 
odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka 
na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi i pod 
wodą materialnych pozostałości ludzkiej egzystencji, 
czyli przedmiotów, w których zakodowane są informa-
cje. Metody archeologiczne mają także zastosowanie 
w odniesieniu do badania historii najnowszej, a znale-
ziska z XX w. są również zabytkami archeologicznymi. 
W tym celu zasadne wydaje się wprowadzenie zmiany 
w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi, precyzującej i rozciągającej definicję chronologiczną 
zabytku archeologicznego do potrzeb badaczy historii 
najnowszej. Rozpowszechnić w świadomości społeczeń-
stwa należy, że niszczenie i plądrowanie oraz nielegalne 
prowadzenie badań lub poszukiwań bez wiedzy i zgody 
konserwatora zabytków powinny być bezwzględnie ści-
gane i karane. Dzikie poszukiwanie i wydobycie zabyt-
ków powinno się spotykać z powszechnym negatywnym 
odbiorem społecznym. Problemem jest również brak na 
uniwersyteckich kierunkach archeologii specjalizacji, któ-
ra zajmować się będzie archeologią pól bitewnych i bro-
nioznawstwem, skupiając się między innymi na wojnach 
współczesnej Europy. W dalszej kolejności związane jest 
to z brakiem specjalistów mogących podjąć się udoku-
mentowania i opracowania naukowego odkrytych milita-
riów i przedmiotów osobistych należących do żołnierzy, 
a także wypowiadających się w temacie swojej specjaliza-
cji. Ponadto nadal brak jest wkładów z prawa na studiach 
uniwersyteckich, służących pogłębianiu wiedzy na temat 
ochrony zabytków, przestępczości przeciwko zabytkom 
i archeologii sądowej. Niezbędna jest tutaj również – 
oprócz powszechnej edukacji społecznej – współpraca ar-
cheologów i służb konserwatorskich z organami powoła-
nymi do ścigania przestępczości przeciwko zabytkom oraz 
kryminalistykami. Efektem takiej wymiany doświadczeń 
i konsultacji będzie wypracowanie skuteczniejszych me-
tod w zakresie ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom 
związanym z przestępczością przeciwko dziedzictwu na-
rodowemu. 

17   Gąssowski 1985: 7–10; zob. Ławecka 2003: 5–7; Barker 1994: 8, 
twierdzi, że ziemia jest zapisem, który przez archeologów musi 
być odszyfrowany przetłumaczony i zinterpretowany, zanim bę-
dzie mógł być wykorzystany, i uzupełni lukę spowodowaną mil-
czeniem lub brakiem źródeł pisanych.
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Adam Grajewski

Crime against archaeological monuments –  
hazards, prevention and control methods

Summary

Devastation and destruction of archaeological sites along with 
its exploration without  required permit is becoming growing 
issue that conservation authorities have to deal with. The scale 
of the phenomenon is not entirely known. Despite the threat 
of criminal sanctions, conservation authorities and archae-
ologists are not able to control this problem. Relict seekers 
equipped with modern devices such a metal detector  pen-
etrating the ground are not sure what will be brought out on 
the surface. Often breaking the law, they unconsciously dig 
up archaeological sites and war graves as confirmed by news 
information about police investigations quoted by mass me-

dia. However the biggest problem next to the destruction of 
the archaeological sites, is the lack of information about the 
objects taken away from the sites. The facts presented above 
clearly draw a very complex character of the problem which 
is defined as a crime against historical monuments. It should 
be taken into account by all involved in the system of law en-
forcement, combating and preventing crimes against historical 
monuments – especially as we have the legal tools to combat 
this practice.

Translated by Adam Grajewski
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