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w ramach rewitalizacji Fortu V (Włochy)
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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 



128

Piotr Artur Sobczak

ArchAeologicA Hereditas • 9

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.

Translated by Piotr Artur Sobczak
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