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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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