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Badania fortów Twierdzy Warszawa
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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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