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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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