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ZANIKAJĄCY KRAJOBRAZ

Najbliższy krajobraz ujścia Nysy Łużyckiej do Odry dziś 
zdaje się być spokojny, gdzie czas płynie w sposób leniwy, 
rzadko mącony hałasem silnika przepływającej barki lub 
okrzykami kajakarzy. Połączone rzeki w uregulowanym 
korycie przemieszczają się ku północy by ponad 200 ki-
lometrów dalej zasilić wody Zalewu Szczecińskiego, a za 
jego pośrednictwem Morza Bałtyckiego. Nysa Łużycka 
łącząc się wraz z Odrą przekazuje jej również status rzeki 
granicznej oddzielającej państwo polskie od niemieckie-
go. W przeszłości jednak krajobraz ten prezentował się 
odmiennie. Dziś znajdujące się na marginesie społeczne-
go zainteresowania dawniej miejsce to niejednokrotnie 
stawało się areną jak i przyczyną konfliktów o znaczeniu 
zarówno lokalnym jaki i ponadlokalnym. Podobnych 
miejsc, które straciły swoje znacznie z przeszłości we 
współczesnym świecie nie brakuje. Mało jednak które 
może stać się tak wdzięcznym przykładem zanikającego 
przeszłego krajobrazu, gdzie połączone siły natury oraz 
działanie człowieka miały tak silny wpływ na zmiany, jakie 
w nim zaszły. Ślady przeszłej działalności człowieka obser-
wowane z perspektywy osoby przemierzającej ten teren 
współcześnie mogą się zdawać mało czytelne. Przyjęcie 
innego punktu widzenia przy pomocy pochodnych lotni-
czego skanowania laserowego (ALS – airborne laser scan-
ning) zamienia plątaninę pagórków, wałów, dołków oraz 
rowów w miejsce niegdyś tętniące życiem. Zrozumienie 
relacji pomiędzy powstaniem współcześnie obserwowa-
nych form w przeszłości nie jest jednak możliwe bez od-
wołania się do innych źródeł historycznych takich jak pu-
blikacje tematyczne, fotografie czy dane kartograficzne. 

W poniższym tekście, odwołując się do wyżej wspo-
mnianych źródeł, postaramy się odpowiedzieć na pytanie 
w jaki sposób doszło do powstania antropogenicznych 
form krajobrazowych zidentyfikowanych w wyniku in-
terpretacji pochodnych ALS. Zwrócimy uwagę również 
na miejsca, które uległy zmianie do tego stopnia, że ich 
wcześniejsze użytkowanie nie jest czytelne przy pomocy 
zastosowanych/analizowanych danych. Teren wybranego 
studium zostanie zawężony do najbliższego otoczenia uj-
ścia Nysy Łużyckiej do Odry znajdującego się głównie po 
polskiej stronie współczesnej granicy, pomiędzy Ratsdor-

fem, Kosarzynem, Łomami a Krzesinem (ryc. 1). Główny 
punkt zainteresowania zostanie skupiony na byłej wsi 
Szydłów oraz pozostałościach nowożytnego wojskowego 
obozu polowego znajdujących się po przeciwnej stronie 
rzeki Odry. Historia tego krajobrazu zostanie przedsta-
wiona w sposób linearny od najstarszych znanych nam 
wydarzeń po najbardziej współczesne, jakie w nim zaszły. 
Należy mieć jednak na uwadze, zarówno dziś jak i w prze-
szłości współwystępowanie ze sobą obiektów z różnych 
czasów. Jest to jeden z aspektów, który przyciąga uwa-
gę w trakcie interpretacji palimpsestu śladów przeszłej 
działalności człowieka na pochodnych ALS. Te informacje 
jednak nie zawsze są w taki sam sposób uwypuklone przy 
pomocy innych źródeł historycznych (ryc. 1)

Szydłów

Historia nieistniejącej już dziś wsi Szydłów w sposób 
obszerny została opisana w innej publikacji1. Zatem na 
potrzeby niniejszej pracy skupimy uwagę jedynie na wy-
branych jej aspektach, które korespondują z przedstawio-
nymi interpretacjami pochodnych LSL oraz analizami hi-
storycznych materiałów kartograficznych. Po raz pierwszy 
istnienie Szydłowa wzmiankowane jest w 1232 r. jako ca-
stri Sidlow. Strategiczne znaczenie oraz istnienie grodzi-
ska w Szydłowie zostaje potwierdzone raz jeszcze w 1249 
r. kiedy to książę wrocławski Henryk III Biały przyrzekł zie-
mię pomiędzy Kwisą a Bobrem oraz gród w Szydłowie 
Henrykowi Dostojnemu, margrabiemu miśnieńskiemu 
w zamian za pomoc zbrojną przeciwko bratu. Margrabia 
miał jeszcze do wyboru ziemię krośnieńską, a w zamian 
za Szydłów oferowano mu 300 grzywien, jednak z obu 
ofert jednak nie skorzystał2. Nie wiemy, czy już w tym cza-
sie w tym miejscu znajdowało się jedynie grodzisko, czy 
przylegała już do niego wieś. Ustrukturyzowany charakter 
wsi sugeruje, że została ona założona w ramach planowej 
akcji kolonizacyjnej. Sposób, w jaki mieszkańcy konstru-
owali wokół siebie krajobraz, wskazuje na ich ciągła wal-
kę z żywiołem wodnym. Do dziś czytelne przekształcenia 

1   Schmidt 1908; Czarnuch 2009. 
2   Jureczko 2007: 50–51.
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Ryc. 1. Ujście Nysy Łużyckiej do Odry. 
Numerami kolejno od 1 do 4 oznaczono frag-
menty przestrzeni prezentowane w dalszej 
części teksu (oprac. M. Kostyrko, źródło: 
OpenStreetMap)
Fig. 1. Lusatian Neisse river mouth. Areas 
of interest have been indicated with numbers 
from 1 to 4 (elaborated by M. Kostyrko, source: 
OpenStreetMap)

krajobrazu ukazują w jaki sposób mieszkańcy tej prze-
strzeni poprzez konstrukcję sieci kanałów ponosili trud 
w osuszeniu choć by niewielkich fragmentów gruntu. 
Czytelne na zobrazowaniach ALS niewielkie wyniesienia 
przedstawiają relikty utwardzonych platform, na których 
stawiano domy lub nawet całe zagrody. Na ich dzisiejszą 
formę składają się również pozostałości po wcześniejszej 
zabudowie. Część działek wyraźnie oddzielona jest od 
siebie kanałami, najprawdopodobniej była to przestrzeń 
wydzielona pod przydomowy ogródek bądź sad (ryc. 2). 

Historia tego miejsca zainspirowała archeologów do 
przeprowadzenia prospekcji terenowej pod koniec lat 
80. XX w. Jednym z zadań, jakie przed sobą postawiono, 
było odnalezienie wspomnianego grodziska. Pomimo 
nieosiągnięcia zakładanych celów, za sukces tego przed-
sięwzięcia na pewno należy uznać odnotowanie istnienia 
na terenie byłej wsi Szydłów fortyfikacji nowożytnych3. 
O fortyfikacji w tym miejscu w wspominają również au-
torzy opracowania zbiorowego Ziemia Lubuska wydane-
go w 1950 r.: „Tam właśnie, u spływu rzek Odry i Nysy, 
w północnym cyplu powiatu, na wysokim wzniesieniu 
znajdował się zameczek (Schiedlo). Dziś jeszcze miejsce 
grodu widoczne jest w postaci wzgórza”. 4

3   Lewczuk 1993.
4   Sczaniecki i Zajchowska (red.) 1950: 399.

Czy informacja ta powstała na podstawie wizyty 
w terenie przeprowadzonej przez autorów, czy może 
inne były źródła takich informacji, dziś nie jest moż-
liwe do stwierdzenia. Interesujący jest fakt, że 30 lat 
później archeolodzy w tym miejscu na owe relikty nie 
natrafili. Współcześnie, przy pomocy pochodnych ALS 
oraz prospekcji terenowej możliwe jest wytypowanie 
dwóch miejsc, o których mogli wspominać autorzy. Jed-
no z nich znajduje się na terenie byłej wsi Szydłów, w jej 
południowym krańcu. Jest to miejsce, gdzie jeszcze dziś 
napotkać można porozrzucane fragmenty tablic nagrob-
kowych. Jest to otoczona fosą niewielka górka, na szczy-
cie której jeszcze na początku XX w. stał niewielki kościół 
o konstrukcji szachulcowej, otoczony ze wszystkich stron 
cmentarzem (ryc. 2–3). Ukształtowanie terenu, widocz-
ne na wizualizacjach numerycznego modelu terenu 
(NMT), wyraźnie wskazują na analogię tej formy tereno-
wej do późnośredniowiecznych gródków stożkowatych5. 
Niewielkie wyniesienie terenu, przylegające od strony 
wschodniej, również mogło zostać usypane w tym sa-
mym czasie. Kształt tej formy terenu zdaje się być mniej 
jednoznaczny, nie pozwala to tym samym na wysunię-
cie hipotezy o bliźniaczej konstrukcji, na której również 
znajdowałaby się wieża. Powstaje pytanie, czy owa de-

5   Kiarszys 2015: 228–247.
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Ryc. 2. Wizualizacja pochodnych lotniczego 
skanowania laserowego (topograficzny indeks 
pozycji) w skali barwy niebieskiej reprezentują-
cej zagłębienie terenu po ciemny pomarańczo-
wy reprezentujący wypukłe formy terenowe. 
Poniżej znajduje się interpretacja danych ALS. 
1 – miejsce znajdowania się kościoła, 2 – ciągi 
komunikacyjne, 3 – możliwe granice działek, 
4 – uregulowane cieki wodne, 5 – relikty za-
budowy gospodarczej 6 – gródek stożkowaty, 
7 – przydomowa przestrzeń gospodarcza, 
8 – pozostałości twierdzy Augusta II Mocnego, 
9 – wał przeciwpowodziowy, 10 – relikty grobli, 
11 – fosa powstała w trakcie budowy późnośre-
dniowiecznego grodu, 12 – stawy (oprac. M. Ko-
styrko, źródło danych: CODGiK/projekt ISOK)
Fig. 2. Visualisations of Airborne Laser 
Scanning derivatives (Topographic Position In-
dex). Lower terrain is presented with blue and 
higher ground with orange tones. 1 – church, 
2 – paths, 3 – possible allotment boundaries, 
4 – water channels, 5 – relicts of households, 
6 – motte-and-bailey castle, 7 – garden allot-
ments, 8 – relict of August’s II the Strong stron-
ghold, 9 – floodbank, 10 – relicts of a dyke,  
11 – ditch, 12 – ponds (designed by  
M. Kostyrko, data source: CODGiK, project 
ISOK)

formacja jest skutkiem późniejszej działalności, czy należy 
doszukiwać się innego przeznaczenia tego miejsca, np. 
pewnej formy umocnionego podgrodzia. W tym miejscu 
w połowie XX w., gdy większość wsi Szydłów już nie ist-
niała, znajdowało się nadleśnictwo (ryc. 4). To właśnie tu 
dziś można zaobserwować w terenie zachowaną jeszcze 
piwnicę, wyraźnie czytelne fundamenty domu oraz zna-
leźć porozrzucane po całym terenie fragmenty ceramiki 
oraz kamionkowych rur wydobytych z ziemi przez osoby 
odwiedzające to miejsce w celu pozyskania choć skraw-
ka przeszłości tego krajobrazu w postaci zabytkowych 
przedmiotów (ryc. 5). Za lokalizacją wyżej wspomnianego 
miejsca właśnie tu wskazuje zatem zarówno wyżej opisa-
na forma terenowa, jak i fakt znajdowania się na terenie 
byłej wsi Szydłów (ryc. 3–5).

Na przeciwległym brzegu Odry znajduje się jednak 
inny obiekt, którego relikty oraz luźne zabytki odnale-
zione w jego obrębie sugerują, że również mogło być 
miejscem wspomnianym przez autorów Ziemi Lubuskiej. 
Obiekt ten z perspektywy historycznych danych kar-
tograficznych zdaje się być reliktami reduty (ryc. 6–7), 
jednak nieliczne ułamki ceramiczne, odsłonięte w tym 
miejscu przez osuwisko, przypominają wyroby ceramicz-
ne powstałe najpóźniej w XIV w. Zatem przy założeniu, 
że ówcześni kartografowie trafnie zinterpretowali znaj-
dującą się w tym miejscu konstrukcję, być może należy 
interpretować ten obiekt jako wielofazowy. W jaki sposób 
zatem doszło do wykorzystania terenu po grodzisku póź-
nośredniowiecznym do wzniesienia nowożytnego obiektu 
wojskowego?
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Ryc. 3. Kościół z wsi Szydłowo (źródło: 
Schmidt 1908)
Fig. 3. Church from Szydłów (Schiedlo) villa-
ge (after: Shmidt 1908)

Ryc. 4. Historyczne mapy topograficzne (Meßtischblätter, 3954/2186) prezentujące stan zasiedlenia 
wsi Szydłów w 1894 (po lewej) oraz w 1934 roku (po prawej). Czerwonym prostokątem została oznaczone 
miejsce znajdowania się schroniska młodzieżowego, gospody oraz leśniczówki (oprac. M. Kostyrko, źró-
dło: Archiwum Map Zachodniej Polski, Wydziałowe Archiwum Kartograficzne, Wydziału Nauk Geograficz-
nych UAM w Poznaniu)
Fig. 4. Historic maps presenting village of Szydłów in 1894 (left) and in 1934 (right) (designed by 
M. Kostyrko, data source: Archive of Maps of the Western Poland, Faculty of Geographical and Geological 
Studies of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

Ryc. 5. Widoczne ponad powierzchnią ziemi 
fragmenty zabudowy. W tle (oznaczone wskaź-
nikiem) miejsce, w którym stał kościół (por. 
ryc. 2–3) (fot. M. Kostyrko)
Fig. 5. A visible household relicts. In the 
background arrow pointing to the place where 
the church once stood (see also figs 2–3) (pho-
to by M. Kostyrko)
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Konflikt

Ujście Nysy Łużyckiej do Odry w okresie od wojny trzy-
dziestoletniej po wojny napoleońskie, czyli przez niemal 
200 lat, skupiało uwagę wojskowych. W trakcie co naj-
mniej czterech konfliktów zbrojnych, które w tym okre-
sie przetoczyły się przez tereny środkowej Europy (wojna 
trzydziestoletnia, wielka wojna północna, wojna siedmio-
letnia i tzw. wojna wyzwoleńcza 1813 roku) pojawiały się 
tu wojska walczących stron – Szwecji, Saksonii, Prus oraz 
Rosji. Z tymi wielokrotnymi pobytami wiązały się fortyfi-
kacje, budowane dla zabezpieczenia przepraw przez Odrę 
i Nysę Łużycką. Powodem tego zainteresowania było wy-
jątkowo korzystne położenie geograficzne. Widły rzek 
w sposób naturalny nadają się do lokalizacji fortyfikacji, 
które zabezpieczać mogą przeprawę w kilku kierunkach 
naraz. W tym przypadku istotą była zarówno przeprawa 
przez Odrę na południe, w stronę Gubina i dalej, w kierun-
ku Bramy Łużyckiej, a także przez Nysę Łużycką w stronę 
Śląska. Z tego też powodu często w tym miejscu pojawiały 
się wojska szwedzkie w trakcie wojny trzydziestoletniej – 
zarówno w czasie ich marszu w stronę Czech, jak i w kie-
runku Śląska. Poza tym od 1620 do 1815 roku leżąca na 
północnym brzegu Odry, naprzeciw ujścia Nysy Łużyckiej, 
wioska Szydłów była jedynym fragmentem lewobrzeżnego 
terenu należącym do władców Saksonii. Miejsce to nabra-
ło dla władców Saksonii szczególnego znaczenia po wybo-
rze Augusta Mocnego na króla Rzeczpospolitej. Wówczas 
najkrótsza droga z Saksonii do Polski biegła właśnie przez 
Szydłów i dalej przez Krosno Odrzańskie, a okolice Szydło-
wa stanowiły saski przyczółek na tym szlaku. 

W chwili obecnej trudno jest ustalić jednoznaczną 
chronologię powstawania dzieł obronnych w tym miej-
scu. Na pewno pierwsze umocnienia powstały tutaj 
w okresie wojny trzydziestoletniej. Według przechowy-
wanej w drezdeńskiej Bibliotece Państwowej mapy okolic 
ujścia Nysy Łużyckiej do Odry z początków XVIII w. ist-
niejące wówczas reduty w okolicach Łomów i Kosarzyna 
miały być związane ze szwedzkim obozem z 1634 roku6 
(ryc. 6). Datowanie to jest wątpliwe – literatura regio-
nalistyczna nie wspomina o szwedzkim obozie z tego 
okresu – jednak nie należy go zupełnie wykluczać, bo-
wiem w tym roku armia szwedzka była w okolicach do-
syć aktywna – po zdobyciu 2 czerwca Frankfurtu nad 
Odrą szwedzki głównodowodzący, gen. Banner wysłał 
na południe silny oddział pod dowództwem gen. maj. 
Torstena Stalhandskego, który między innymi zdobył nie-
dalekie Krosno Odrzańskie7. Właśnie to miejsce – leżące 
u ujścia do Odry innego jej dopływu, Bobru było przez 
cały szwedzki okres wojny trzydziestoletniej głównym 
punktem, o który toczono intensywne walki i który for-
tyfikowano (do dziś zachowało się powstałe wówczas 
dzieło rogowe broniące zamku). Według literatury regio-

6   Situation des Oderflusses. Dresden, Sächsische Landesbibliothek, 
SLUB KS A14043. 

7   Maroń 2000: 131; Theatrum Europaeum 1639: 231.

nalistycznej szwedzki obóz i jego fortyfikacje powstały 
dopiero w 1642 roku. Wówczas armia szwedzka pod do-
wództwem Lenarta Torstensena nie tylko wzniosła szańce 
w pobliżu Łomów i Szydłowa, ale i wzniosła tam most na 
Odrze, którego materiał budowlany pozyskano ze zbu-
rzonych zabudowań należących do klasztoru w Neuzelle, 
a także do wsi Łomy. W tym obozie Szwedzi kwaterowa-
li kilkukrotnie, między innymi przez większość sierpnia 
1642 roku. Wprawdzie już w 1639 roku szwedzkie od-
działy pojawiły się w tym miejscu, we wrześniu tego roku 
pięciotysięczna armia szwedzka przeprawiła się przez 
most, tym razem na Nysie Łużyckiej, w pobliżu Kosarzy-
na, jednak z wydarzeniem tym nie wiązała się budowa 
fortyfikacji8 (ryc. 6).

Ponowna aktywność związana ze wznoszeniem obiek-
tów obronnych miała miejsce w okresie wielkiej wojny pół-
nocnej, kiedy to wojska saskie zaczęły wykorzystywać te 
miejsce jako przeprawę na Odrze. Już w 1700 roku przeszło 
tędy pięć saskich regimentów. Tym razem przeprawili się 
przez Odrę między wsią Wellmitz a Szydłowem. W 1704 
roku wieś Wellmitz ponownie stała się miejscem obozo-
wania armii saskiej. Początkowo przez kilka tygodni stało 
tu osiem regimentów kawalerii. Później wzniesiono most 
łyżwowy na Odrze między Szydłowem a Białą Górą, któ-
ry był przez cały rok wykorzystywany przez armię saską. 
Wówczas też wzniesiono fortyfikacje dla jego osłony, któ-
re były okresowo obsadzane przez wojska saskie9. W tym 
miejscu należy wrócić do wspomnianego powyżej planu 
okolic ujścia Nysy Łużyckiej z drezdeńskiej biblioteki. Za-
sadniczą jego treścią jest przedstawienie mostów na Odrze 
oraz fortyfikacji je broniących. Pierwszy z mostów miał być 
położony bliżej przysiółka Biała Góra, drugi – bliżej Szy-
dłowa. Tenże był broniony obszernym dziełem rogowym 
z rawelinem na wschodnim brzegu Odry, na zachodnim 
zaś dwiema redutami połączonymi wałem. W 1709 roku 
to samo przedmoście zostało wzniesione na nowo i wy-
korzystane jako osłona dla przeprawy całej saskiej armii, 
ruszającej do Polski w celu jej odbicia dla Augusta Moc-
nego. Wówczas też saski elektor miał osobiście zapoznać 
się z okolicami Szydłowa i zdecydować o założeniu tam no-
wej twierdzy10. Już w 1709 roku ruszyły prace – wytyczono 
teren i sprowadzono robotników, przydzielono również 
inżyniera, majora Bruyna. Początkowo forteca miała mieć 
postać sześciobastionowego wieloboku, jednak ostateczny 
projekt, znany z zasobów sztokholmskiego Kriegsarkivet, 
przewidywał warownię pięciobastionową. Poza głównym 
obwodem twierdza miała mieć raweliny przed każdą kur-
tyną, słoniczoła przed trzema bastionami, oraz pełną drogę 
krytą z placami broni i przedstokiem (glacis). Od północy 
przewidywano jeszcze dwa wysunięte przed pierwszą od-
cinki drogi krytej, oddzielone od siebie fosą. Przewidywany 
koszt jej budowy miał wynosić 510 389 talarów11. Zgodnie 
z opisem zamieszczonym na planie, w 1711 roku twierdza 

8   Lehmann 1963: 236, 238.
9   Lehmann 1963: 303–304; Senckel 1898: 343, 345–346.
10   Lehmann 1963: 307.
11   Schmidt 1908: 20–23.
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posiadała już przedstok pierwszej drogi krytej, a pierwsza 
fosa miała być rozpoczęta12. Do października 1711 roku 
wydano na ten cel ze środków Łużyc Dolnych kwotę 12 ty-
sięcy talarów. Przy budowie pracowało 1000 robotników. 
W 1712 roku wystawiono jeszcze palisady, jednak wkrótce 
po tym w królewskiej kasie zabrakło pieniędzy, a poza tym 
prowadzący budowę major Bruyn ciężko ranił gubińskiego 
mieszczanin, przez co został aresztowany i nie mógł dalej 
sprawować swej funkcji. Wszystko to skutkowało przerwa-
niem budowy twierdzy13. To, co udało się wznieść, można 
oglądać do dnia dzisiejszego (ryc. 2). Mimo zaprzestania 
budowy – jak się zdaje – z pomysłu całkiem nie zrezygno-
wano. W berlińskim Staatsbibliothek znajduje się bowiem 
kolejny projekt twierdzy, datowany na lata 1720–1740, któ-
ry, jak wynika z zamieszczonego opisu, powstał na podsta-
wie królewskiego pomysłu, zapewne Augusta Mocnego14. 

12   Plan de Schidlow comme il devoit etre fortifie l’an 1710. Riksarki-
vet, SE/KrA/0406/25/241/001.

13   Schmidt 1908: 23.
14   Plan von Schiedlo. Staatsbibliothek zu Berlin Stiftung Preussischer 

Kulturbesitz, sygn. X 33510. Plan został przez archiwistów opra-
cowujących to źródło wydatowany na lata 1720–1740, taki zakres 
chronologiczny widnieje na adnotacji ołówkowej poniżej legen-
dy. Z treści planu można wyciągnąć inny wniosek i dokładniej go 

Plan ten pokazuje projekt nowej, znacznie mniejszej twier-
dzy. Centrum założenia miało być nieduże dzieło na planie 
dwóch rombów, od strony północnej otoczone przedwa-
łem (enweloppą), składającą się z dwóch dzieł rogowych 
oraz dużego słoniczoła. Wewnątrz centralnego dzieła miały 
znajdować się koszary, dom komendanta, kościół, maga-
zyn prochu, magazyn prowiantowy oraz arsenał. Nieliczna 
zabudowa miała znajdować się również w dziełach rogo-
wych. Plan ten zawiera również ważne informacje doty-
czące istniejących fortyfikacji – zarówno nie ukończonej 
twierdzy z 1712, jak i dzieł polowych. Relikt twierdzy z 1709 
roku miał postać pierwszej linii umocnień – zewnętrznego 
przedstoku, a także trzech słoniczół. Zgodnie z opisem za-
mieszczonym w legendzie, linia ta nie została ukończona, 
poza tym była określona jako „zapadnięta”. Co ważne, do 
skrajnego, zachodniego odcinka przedstoku przylegała ist-
niejąca zabudowa magazynu prowiantowego, dodatkowo 
broniona od strony wsi Szydłów przez kleszczową w narysie 

wydatować. Zostały w nim przedstawione dwa obiekty istnieją-
ce – magazyn prowiantowy oraz przedmoście z domem pisarza 
budowlanego. Jako że nie ma wzmianek z okresu po 1724 o fak-
tycznym funkcjonowaniu instytucji związanych z twierdzą, należy 
przyjąć, że powstał w pierwszej połowie lat 20. XVIII wieku. 

Ryc. 6. Mapa powstała najprawdopodobniej na początku XVIII w. przedstawiająca mosty (czarny prostokąt) oraz system po-
lowych fortyfikacji (oznaczone wskaźnikami, czerwonym – por. ryc. 9–10, niebieskim – por. ryc. 8, czarnym – pozostałości nie 
zidentyfikowano w terenie w trakcie prowadzonych badań) (oprac. M. Kostyrko)
Fig. 6. The map which was probably made at the begining of 18th c. With the black rectangle the bridge is marked, and with 
red and blue arrows a system of field fortifications (designed by M. Kostyrko) 



295Lotnicze skanowanie Laserowe jako narzędzie archeoLogii

grzegorz Podruczny, Mikołaj kostyrko i Piotr wroniecki zanikający krajobraz ujścia nysy Łużyckiej do odry 

Ryc. 7. Mapa z 1817 roku przedstawiająca niedokończoną twierdzę Augusta II Mocnego wraz z Szydłowem, umocnienia znaj-
dujące się na przeciwnym brzegu rzeki (wskaźnik niebieski – pozostałości nie zidentyfikowano w terenie w trakcie prowadzonych 
badań), wskaźnikiem czerwonym oznaczono badaną redutę (por. ryc. 9–10), czarnymi miejsca, w których znajdują się pozostało-
ści redut prezentowanych na ryc. 8 (źródło: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, sygn. E 72726)
Fig. 7. A map from 1817 in which the unfinished August’s II the Strong stronghold is presented. Fortification indicated with 
blue arrow has not been found during archaeological prospection, red arrow points to the redoubt where geophysical prospec-
tion was conducted, the black arrows point to redoubts presented in fig. 8 (data source: Geheimes Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz, sygn. E 72726)

linię palisad. Poza tym mapa ta rejestruje relikt umocnień 
broniących przejścia na zachodnią stronę Odry, a znanych 
ze wspomnianej już mapy z Drezna. Ich formy były jednak 
nieco inne – po szydłowskiej stronie brzegu zarejestrowano 
duże dzieło rogowe wzmocnione rawelinem, po drugiej zaś 
stronie jedynie dwie flesze. Znacznie ważniejszą informacją 
jest istnienie na południowym brzegu Odry dużego, klesz-
czowego przedmościa. Obiekt ten nie był zarejestrowany 
na mapie sprzed budowy twierdzy, ani na jej projekcie. 

Sądzić należy, że było to prowizoryczne dzieło obronne 
wzniesione po zarzuceniu budowy warowni w 1712 roku, 
a umożliwiające spełnianie w minimalnym zakresie funkcji 
twierdzy kontrolującej wszystkie przeprawy w okolicy ujścia 
Nysy Łużyckiej. O tym, że umocnienia szydłowskie funkcję 
tą spełniały, świadczy fakt, że aż do 1724 roku składowany 
był tam sprzęt artyleryjski15. 

15   Lehmann 1963: 308.
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Upadek

W późniejszym okresie Szydłów zdecydowanie stracił na 
znaczeniu wojskowym. Wprawdzie w 1757 roku prze-
prawiły się tu przez Odrę trzy pruskie regimenty, jednak 
nie miało to większego znaczenia16. Podobnie mało zna-
czący fakt miał miejsce w okresie wojen napoleońskich, 
kiedy to w sierpniu 1813 roku w okolicach Szydłowa 
przeprawił się tu przez Odrę korpus pruskiego gen. von 
Wobesera17. Zachowane źródła kartograficzne pozwalają 
jednak sądzić, że być może jakieś prace przy tutejszych 
fortyfikacjach odbyły się w drugiej dekadzie XIX wieku. 
Plan okolic z 1817 roku pokazuje nie tylko doskonale za-
chowane przedmoście po południowej stronie Odry oraz 
wały otaczające wieś Szydłów, ale i czworoboczną redu-
tę, otoczoną fosą, znajdującą się po południowej stronie 
Odry, naprzeciw Szydłowa. Reduta ta jest tożsama z jed-
ną z redut obozu szwedzkiego, zarejestrowaną na planie 
z początku XVIII wieku. Pozostałych obiektów, mimo że 
dwa z nich zachowały się do dziś i są tylko nieco słabiej 
czytelne, mapa z 1817 roku nie rejestruje (ryc. 7).

Jak widać, w toku działań wojennych powstało w opi-
sywanych okolicach kilkanaście dzieł obronnych – siedem 

16   Lehmann 1963: 313.
17   von Schütz 1842: 4.

redut szwedzkiego obozu z wojny trzydziestoletniej, dwa 
duże dzieła obronne broniące mostu między Wellmitz 
a Szydłowem, zewnętrzny przedstok nieukończonej twier-
dzy w Szydłowie oraz kleszczowy szaniec na południe od 
Szydłowa, tuż przy ujściu Nysy Łużyckiej do Odry. Do dzisiaj 
zachowały się w postaci dającej się zarejestrować formy 
terenowej tylko cztery z tych obiektów – pozostałość ze-
wnętrznego przedstoku nieukończonej twierdzy oraz trzy 
reduty ze szwedzkiego obozu z okresu wojny trzydziesto-
letniej (ryc. 8). Relikt nieukończonej twierdzy znany był od 
dawna; jest on nie tylko rejestrowany na współczesnych 
mapach topograficznych, ale i dobrze czytelny na zdjęciach 
lotniczych. Trudność sprawiała jedynie jego identyfikacja, 
bowiem do niedawna tą formę terenową intepretowano 
jako pozostałość szwedzkiego obozu warownego z okresu 
wojny trzydziestoletniej18. Jedną z redut faktycznego obo-
zu z tego okresu – znajdującą się w zakolu Odry na północ 
od Kosarzyna – odnaleziono już w pierwszej dekadzie XXI 
wieku dzięki zdjęciom lotniczym udostępnionym w ra-
mach państwowego geoportalu. Obiekt ten jest również 
widoczny na zobrazowaniach satelitarnych dostępnych 
za pomocą programu Google Earth. I w tym przypadku 
pomocne były powszechnie dostępne źródła kartogra-
ficzne i naniesione na nich nazwy geograficzne –niemiec-

18   Lewczuk 1993; Motyl 2006.

Ryc. 8. Pochodne danych ALS (cieniowany model wraz z nałożoną wizualizacją Local Relief Model) wraz z interpretacją przed-
stawiającą pozostałości dwóch redut (oprac. M. Kostyrko)
Ryc. 8. ALS derivaties (Hillshade model and Local Relief Model) with interpretation indicating relicts of two redoubts (de-
signed by M. Kostyrko)
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kie mapy Meßtischblätter z lat 1930. (Schanz Berg), jak 
i współczesne polskie (Szydłowskie Okopy). Interpretacja 
pochodnych ALS pozwoliła nie tylko na odnalezienie ko-
lejnych obiektów obronnych, ale również na poszerzenie 
wiedzy o tych już znanych. Przede wszystkim udało się 
odnaleźć ślady dwóch kolejnych redut. Obie znajdują się 
w pobliżu Kosarzyna, pierwsza ok. 400 metrów na po-
łudnie od zabudowań tej wsi, druga ok. 900 metrów na 
wschód, w stronę wsi Łomy. Poza tym skanowanie lasero-
we pozwoliło na dokładniejszą dokumentację pozostałości 
zrealizowanego fragmentu twierdzy – splantowany i przez 
to niezarejestrowany przez kartografów odcinek przedsto-
ku, a także dwa odcinki fosy go poprzedzającej, również 
wcześniej nie zarejestrowanych (ryc. 8). 

Osobna uwaga należy się wspomnianej reducie, znaj-
dującej się na północ od Kosarzyna (ryc. 9). Obiekt ten, 
jak to już wcześniej zostało wspomniane, można inter-
pretować jako pozostałość po szwedzkim obozie z okresu 
wojny trzydziestoletniej. Istnieją jednak co do tego pew-
ne wątpliwości. Prof. Grzegorz Domański, badający ten 
obiekt w pierwszej dekadzie XXI wieku, interpretuje go 
jako pozostałość gródka kasztelańskiego19. Dowodów na 
nowożytną genezę tego obiektu dostarcza archiwalna kar-
tografia, a konkretnie kilkukrotnie już wspomniana mapa 
z początków XVIII wieku, która zaopatrzona jest w legen-
dę jednoznacznie określającą obiekt jako redutę. Co waż-
ne, z legendy wynika również, że obiekt ten był niegdyś 
zaopatrzony w most zwodzony oraz że w jego pobliżu 
znajdował się most przez Odrę. Treść tej legendy jednak 
nasuwa pewne wątpliwości, bowiem jako reduty szwedz-
kiego obozu z 1634 roku określone jest jedynie sześć re-
dut zlokalizowanych na południe od Kosarzyna i Łomów, 
natomiast ta konkretna reduta nie jest w legendzie przy-
pisana do określonego okresu historycznego. Co więcej, 
kartografia z początków XIX wieku, mimo że przedstawia 
obiekt jako redutę, wiąże z nim określenia, które wąt-
pliwości podsycają. Wspomniana już mapa z 1817 roku 
obiekt określa jako Alte Redoute Bessers Schloss. Z kolei 
młodsza o cztery lata karta z tzw. mapy pretopograficz-
nej (Urmesstischblatt) umieszcza w tym miejscu nieduży 
czworobok określony mianem Groddisch (ryc. 9). 

W celu pozyskania nowych informacji na temat tego 
obiektu zostały przeprowadzone badania geofizyczne 
przy zastosowaniu metody magnetycznej (gradiometria 
magnetyczna). Pomiary przeprowadzono w równoległych 
profilach przy gęstości pomiaru 1 m x 0,25 m, obejmujące 
0,96 ha. Wybrany fragment obejmował północną część 
założenia oraz niewielką część przestrzeni znajdującą się 
na północ od niego. Ten wycinek krajobrazu został wy-
brany z dwóch powodów. Dostępność terenu oraz jego 
topografia była stosunkowo dogodnym miejscem do 
prowadzenia badań tego typu, z drugiej strony na jed-
nej z wyżej wspomnianych map właśnie w tym miejscu 
zostało oznaczone przejście do wnętrza reduty. Tym sa-
mym powstało pytanie czy istnieją pozostałości związane 

19   Informacja na podstawie korespondencji z prof. G. Domańskim.

z przeprawą przez fosę, które będą czytelne przy pomocy 
zastosowanej metody i pozwolą na potwierdzenie infor-
macji zawartych na mapie. Sama fosa w perspektywie 
danych topograficznych zdaje się być najmniej czytelna. 
W miejscu wytypowanym do przeprowadzenia badań 
magnetycznych nie zarejestrowano anomalii magnetycz-
nych, które możnaby łączyć z przeprawą prowadzącą do 
wnętrza reduty (ryc. 9). Bardzo czytelnie natomiast zo-
stało zarejestrowane wypełnisko dawnej fosy obronnej. 
Należy jednak pamiętać, że brak detekcji poszukiwanej 
konstrukcji nie przesądza jeszcze o tym, że wcześniej 
w tym miejscu się ona nie znajdowała. Powoduje nato-
miast powstanie nowych pytań związanych z procesami 
podepozycyjnymi oraz formą konstrukcji ewentualnej 
przeprawy. Należy mieć również na uwadze, że w toku 
przeprowadzonych badań nie udało się zarejestrować 
anomalii, które pozwoliłyby na potwierdzenie hipotezy 
związanej ze znajdowaniem się w tym miejscu gródka 
kasztelańskiego. Wielkość obszaru objętych badaniami 
oraz specyfika samej metody badawczej nie pozwala na 
jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii. Brak zareje-
strowania jakichkolwiek śladów wałów w tym miejscu 
również nie przesądza jednoznacznie o negatywnej we-
ryfikacji istnienia tych obiektów, może świadczyć nato-
miast o tym, że obiekty te nigdy nie uległy spaleniu np. 
na skutek działań wojennych. Zbiór zaburzeń pola ma-
gnetycznego uzupełniają punktowe anomalie dipolowe, 
których źródła również można się doszukiwać w prze-
szłej działalności człowieka w tym terenie. Występują 
one zarówno wewnątrz reduty, w obszarze niewielkiego 
nasypu znajdującego się w północno wschodnim rogu, 
jak i na terenie okalającym ją. W zachodniej części bada-
nego terenu widoczna jest pozytywna liniowa anomalia 
o niewielkiej amplitudzie, która może być spowodowana 
lokalnymi zmianami w stratygrafii, wymagająca dalszych 
badań. Na podstawie dostępnych danych skuteczność 
prospekcji magnetycznej może być oceniana pozytywnie. 
Bez wątpienia rozszerzenie obszaru badań przy pomocy 
tej metody pozwoliłoby na pozyskanie nowych informacji 
związanych z wcześniejszą strukturą oraz funkcjonowa-
niem tego obiektu (ryc. 10). 

Opisane powyżej relikty umocnień nie są jedynymi, 
których ślady mogły się zachować do dziś, a wyłącznie 
tymi, których pozostałości dostrzeżono. Dogłębne ba-
dania tego obszaru mają szansę odnalezienia śladów 
po innych obiektach. Przede wszystkim chodzi o szaniec 
znajdujący się na południowym brzegu Odry, tuż przy uj-
ściu Nysy Łużyckiej. Wprawdzie teren ten jest silnie prze-
kształcony w wyniku regulacji rzeki oraz budowy wału 
przeciwpowodziowego, jednak jego poszukiwania me-
todami nieinwazyjnymi nie są skazane na porażkę. Jego 
lokalizacja jest przedstawiona jeszcze na mapie z 1845 
roku. Co więcej, zwrócić należy uwagę na fakt długotrwa-
łego użytkowania tego miejsca – mapa z lat 40. XVIII w. 
umieszcza wewnątrz tego szańca zabudowę mieszkal-
ną – co ważne – istniejącą, a nie projektowaną. Drugi 
z obiektów obronnych, który jest możliwy do odnalezie-
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Ryc. 9. Pochodne danych ALS (cieniowany 
model z wielu kierunków wraz z nałożoną wi-
zualizacją Multi Scale Integral Invariants) wraz 
z interpretacją reduty poddanej częściowo 
badaniom geofizycznym. Przestrzeń przylegają-
ca do reduty od strony wschodniej zdaje się być 
antropogeniczną formą terenu, być może są 
to relikty wcześniejszej działalności człowieka 
w tym miejscu, jeszcze przed konstrukcją w tym 
miejscu reduty? (oprac. M. Kostyrko)
Fig. 9. ALS derivatives (Hillshade model 
and Multi Scale Integral Invariants) and inter-
pretations of a redoubt where geophysical 
prospection was conducted. The small part of 
landscape east from the redoubt seems to be 
altered by an unknown human form of activity 
(designed by M. Kostyrko)

nia, to umocnienia magazynu wojskowego, istniejącego 
w pobliżu wsi Szydłów. Również teren tego założenia 
został wtórnie przecięty wałem przeciwpowodziowym, 
jednak odnalezienie jego śladów w przyszłości nie jest 
wykluczone. To właśnie ciągła walka z żywiołem otacza-
jącym półwysep, na którym znajdowała się wieś Szydłów, 
przesądziła o jego końcu. Seria powodzi z początku XX w. 
oraz późniejsze wprowadzenie ustawy związanej z nową 
regulacją rzeki Odry oraz systemem ochrony przeciwpo-

wodziowej przyczyniło się do przymusowego wykupienia, 
a następnie likwidacji wsi Szydłów20. Jeszcze do 1945 r. 
istniało tu połącznie promowe z drugim brzegiem Odry, 
a na terenie byłej wsi funkcjonowała gospoda, schronisko 
młodzieżowe oraz leśniczówka. Działania wojenne oraz 
późniejsza zmiana granicy przyczyniły się jednak do cał-
kowitego opuszczenia tego miejsca przez mieszkańców.

20   Czarnuch 2008: 152.
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Na zakończenie…

W powyższym tekście zarysowane zostały wydarzenia, 
jakie zaszły w krajobrazie ujścia Nysy Łużyckiej do Odry. 
Poprzez odwołanie się do źródeł historycznych i danych 
pozyskanych przy pomocy metod archeologii nieinwa-
zyjnej przedstawiona została możliwa geneza oraz struk-
tura krajobrazowych form antropogenicznych, które do 
dziś można napotkać w tym miejscu. Prześledzenie toku 

wydarzeń historycznych pozwoliło na wykazanie genezy 
upadku znaczenia Szydłowa oraz dalszych jego skutków. 
Koniec wsi Szydłów przypieczętowała II wojna światowa. 
Wieś ta podzieliła los podobny do wielu wsi wysiedlo-
nych wzdłuż nowo powstałej granicy. Jednak początek 
przeobrażania tej przestrzeni w miejsce pamięci miał 
swoją genezę dużo wcześniej. Moment, który przesądził 
o utracie znaczenia tego miejsca w przestrzeni geopoli-
tycznej nastąpił jeszcze na początku wieku XVIII, kiedy 

Ryc. 10. Wyniki prospekcji geofizycznej oraz 
ich interpretacja poniżej (oprac. P. Wroniecki  
i M. Kostyrko)
Fig. 10. The geophysical prospection results 
and their interpretation (designed by P. Wroniecki 
and M. Kostyrko)
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to August II Mocny ze względu na problemy finansowe 
zaniechał z dalszego finansowania rozpoczętej inwestycji. 
Rok 1724, w którym wycofano z terenów twierdzy sprzęt 
artyleryjski, ukazuje dalszą utratę znaczenia tego miejsca. 
Późniejsze armie, przeprawiając się w tym miejscu, nie 
napotykały oporu. Nic więc dziwnego, że gdy nastąpiła 
dogodna ku temu okazja na początku wieku XX, zrezy-
gnowano z utrzymywania stale zalewanej powodziami 
wsi. Upadek znaczenia wsi Szydłów oraz krajobrazu uj-
ścia Nysy Łużyckiej do Odry należy również rozpatrywać 
w kontekście szerszych przemian związanych ze zmianą 
organizacji infrastruktury transportowej. Jeśli jeszcze 
na początku XX w. transport rzeczny bez wątpienia miał 
duże znaczenie, o tyle wraz z upowszechnieniem się 

transportu kołowego oraz zagęszczeniem dróg oraz linii 
kolejowych, powoli przestał spełniać tak istotną rolę, 
jak wcześniej. Rola Odry jako rzeki granicznej od tego 
miejsca oraz zmiany związane z organizacją transportu 
śródlądowego po II wojnie światowej również nie mia-
ły pozytywnego efektu dla tej okolicy. Przemiany doko-
nane zostały również wśród ludności lokalnej na skutek 
przesiedlenia mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Wydarzenia 
te miały odzwierciedlenie w powolnym zacieraniu się 
pamięci o istnieniu wsi Szydłów oraz o jej dawnym zna-
czeniu. Dziś jedynie prace historyczne oraz materialne 
pozostałości istniejące w formie antropogenicznych prze-
kształceń krajobrazu świadczą o wcześniejszej roli tego 
miejsca.
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The stronghold. Vanishing landscape of the Lusatian Neisse estuary to the Oder River  
in the perspective of historical and non-invasive archaeological research 

Summary

The nearest landscape of the Lusatian Neisse (Nysa Łużycka) 
estuary to the Oder (Odra) River is a calm one. Today in some 
places it even seems deserted. Although rivers are still com-
munication routes they have lost their importance. Not long 
ago the situation was different. The Lusatian Neisse and Oder, 
which today mark a border line between Germany and Poland, 
used to be an important transport routes in the past. The meet-
ing of the two rivers was an important strategic point. The one 
who had power over this landscape was in control of the flow-
ing goods. On the other hand river could also be a military ally, 
a part of bigger fortification system. The specific characteristics 
of this landscapes have been used since the Late Middle Ages 
when the first fortification was built here, a motte with a pos-
sible bailey. Both of them have survived as a landscape features 
still to be observed on Airborne Laser Scanning (ALS) deriva-
tives presented in the article.

Stronghold build and held by the Polish Piast dynasty at 
Szydłów was given to the margrave of Meissen in exchange 
for military help in the middle of 13th c. during Polish feudal 
fragmentation period. The second fortification project of this 
area which is still visible in the perspective of remote sensing 
data started during the Thirty Years’ War. It is still a problem-
atic question who build seven redoubts depicted on a historical 

map from 18th c. It might have been the Swedes as the map 
indicates, although other armies where also active in this re-
gion. Today only three of those structures where documented 
during research. Remains of the biggest redoubt bring more 
questions than answers. During a geophysical prospection part 
of its underground structure was revealed, based on the anal-
ogy to similar earthworks one should think that it was an early 
modern field fortification. Whereas potsherds collected during 
a landscape survey indicate that the history of this place is not 
a straightforward one. At the beginning of 18 c. Szydłów once 
more was in the center of geopolitical attention. August II the 
Strong king of Poland had a plan to heavily fortify this place. 
This project soon run out of the money and the idea had to be 
abandoned. Soon afterwards the downfall of this place began. 
Although people still lived at Szydłów due to constant flooding 
of the Oder River it had to be deserted. In the beginning of 
20th c. due to new river regulation law the land was bought 
from the local habitants by the German state. Only few people 
remained till the mid-20th c. when the destruction of II World 
War and later change of borders droved out the rest of the 
settlers away.

Translated by Mikołaj Kostyrko
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