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Pierwotne cele badawcze projektu „Reduta Ordona”, re-
alizowanego przez Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w latach 2010–2015 sprowadzały się do odnalezienia 
i zbadanie reliktów szańca nr 54 z okresu Powstania Li-
stopadowego, znanego jako Reduta Ordona1. Lokaliza-
cja tego obiektu budziła od lat wątpliwości historyków. 
Poddawano przede wszystkim w wątpliwość prawidłowe 
usytuowanie pomnika z roku 19372 (ryc. 1). Rozrastający 
się projekt miał na celu nie tylko określenie rzeczywistej 
lokalizacji słynnej Reduta Ordona, archeologiczne zbada-
nie obiektu, interdyscyplinarne opracowanie wyników 
badań i ich publikację3 ale także działania konserwator-
skie i edukacyjne.

We wrześniu 1831 r., na rozsławionej wierszem Ada-
ma Mickiewicza reducie nr 54 miała miejsce dramatyczna 
obrona polskiej załogi przed nacierającymi, przeważają-
cymi liczebnie wojskami carskimi. Poległo tam wówczas 
ponad 600 polskich i rosyjskich żołnierzy. Miejsce to stało 
się symbolem porażki Powstania Listopadowego, bo de 
facto upadek Reduty Ordona oraz – w dniu następnym – 
poddanie Warszawy, były początkiem końca powstania4. 

Wydaje się, że na szańcu 54 i na samym Ordonie cią-
żyło brzemię tamtych wydarzeń oraz pomyłek zawartych 
w utworze Mickiewicza5. Do niedawna lokalizowano 
redutę w okolicy dzisiejszej ulicy Mszczonowskiej, czyli 

1    W roku 2010 r. Burmistrz Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy zwró-
cił się do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 
z propozycją przeprowadzenia sondażowych badań archeologicz-
nych, mających na celu potwierdzenie lokalizacji reduty nr 54 
w miejscu wskazywanym przez Towarzystwo Przyjaciół Fortyfi-
kacji; Komorowski 2014: 9–14; Brzeziński 2014: 7–8.

2   Zdrojewski 2006: 97–109; Fuglewicz 2006: 112; Borkowski 2014: 
15–24.

3   Opracowanie wyników badań otrzymało wsparcie w ramach 
projektu Opracowanie wyników badań archeologicznych „Dzieła 
nr 54”, tzw. Reduty Ordona i wydanie dwóch tomów publikacji 
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach Priorytetu Dziedzictwo Kulturowe – 
Ochrona zabytków archeologicznych (Umowa nr 989/14/FPK/NID) 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (Umo-
wa nr 3/KP/KP-DU-II./D/14).

4   Ostatni akt powstania po upadku Warszawy analizuje N. Kasparek 
(2009: 50).

5  Borkowski 2015a: 19–36.

administracyjnie na Woli (ryc. 2)6. Ordon – uśmiercony 
bohatersko przez Mickiewicza – tak naprawdę przeżył. 
Nie dowodził obroną szańca, a jedynie komenderował 
jego artylerią; dowódcą reduty był major Ignacy Do-
brzelewski7. Ordon nie wysadził osobiście składu amu-
nicji, wydał tylko rozkaz jej wysadzenia, zgodny zresztą 
z ówczesnymi instrukcjami wojskowymi lub też wybuch 
nastąpił zgoła przypadkowo8. Ciężko poparzony, trafił do 
niewoli carskiej9, z której dość szybko został zwolniony 
i wyemigrował z kraju.

Reduta nr 54, znana później jako Reduta Ordona, 
w systemie obrony Warszawy podczas Powstania Li-
stopadowego była najdalej na południowy-zachód 
umiejscowionym punktem obrony. Obecnie miejsce to 
znajduje się w centrum Warszawy, na terenie dzielnicy 
Ochota, w pobliżu ronda Zesłańców Syberyjskich i Dwor-
ca Zachodniego PKP i PKS, pomiędzy ulicami Na Bateryjce 
a Alejami Jerozolimskimi. Sąsiaduje z centrami handlo-
wymi. Część terenu reduty zajęta jest przez pas drogowy 
Alei Jerozolimskich.

Od kilku lat trwała internetowa dyskusja na temat lo-
kalizacji sławnej Reduty Ordona. Część historyków i mi-
łośników historii uważała, że usytuowany przy ul. Msz-
czonowskiej pomnik reduty znajduje się w niewłaściwym 
miejscu.10 Właśnie te wątpliwości doprowadziły do rozpo-

  6   Jej położenie było i jest znane z planu umocnień Warszawy 
w 1831 roku przygotowanego przez płk. Marcina Klemensow-
skiego, wówczas głównego kwatermistrza wojsk Królestwa Pol-
skiego. W momencie podejmowania decyzji o lokalizacji pomnika 
planów tych nie wykorzystano.

  7  Borkowska i Borkowski 2015: 407.
  8  Strzeżek 2015b: 318–319.
  9  Borkowski 2015a: 25.
10   Bezpośrednio po zdobyciu Warszawy przez wojska rosyjskie 

w 1831 r. władze okupacyjne przeprowadziły likwidację większo-
ści umocnień drewniano-ziemnych, planując wybudowanie for-
tyfikacji murowanych. Przez wiele lat w literaturze i świadomości 
pokutowała błędna lokalizacja reduty nr 54. Umiejscowiono ją 
za torami dawnej kolei warszawsko-wiedeńskiej. Odsłonięcia 
symbolicznego głazu dokonano 28 listopada 1937 r. Wcześniej, 
w 1847 r., na polecenie cara Mikołaja I, w pobliżu wzniesiono 
obelisk upamiętniający zwycięstwo wojsk rosyjskich nad „zbun-
towanymi Polakami” (Nadolski 2013: 243).



218

Wojciech Borkowski

ArchAeologicA Hereditas • 9

Ryc. 1. Fotografia kamienia pamiąt-
kowego ustawionego w roku 1937 na 
cześć obrońców Reduty Ordona. Naro-
dowe Archiwum Cyfrowe sygn. 1-U-7282
Fig. 1. Photo of the memorial stone 
set in 1937 in honour of the defenders 
of Ordon’s Redoubt. National Digital 
Archives ref. 1-U-7282

częcia przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w War-
szawie badań przy ul. Na Bateryjce, czyli na Ochocie11.

Analiza danych kartograficznych ze źródeł polskich 
i rosyjskich wzmocniła wątpliwości co do lokalizacji szań-
ca nr 54, ale dała także podstawę do wytypowania  miej-
sca poszukiwań. Prawdopodobny rejon znajdował przy 
jednej z głównych ulic Warszawy – Al. Jerozolimskich12. 

11  Komorowski 2014: 9–10.
12   Plany i mapy Warszawy i okolic z 2. poł. XIX w. wskazują lokali-

zację reduty stosunkowo dokładnie. Pozostałości reduty zacho-
wały się dzięki obowiązującym w latach 1883–1911 przepisom, 
zakazującym zabudowy na tyłach pasa fortyfikacji zewnętrznych 
aż do wału Lubomirskiego. Teren byłego szańca nr 54 znajdował 
się na bezpośrednim zapleczu Fortu Szczęśliwice, przez co wy-
łączony był z zabudowy i użytkowany jedynie rolniczo. Pierwsi 

Poszukiwania w terenie rozpoczęto od badań geomorfo-
logicznych oraz badań geofizycznych lokalnej wyniosłości 
terenu, na której spodziewano się odnaleźć pozostałości 
szańca (ryc. 3). Ze względu na silne zaburzenia pierwot-
nego układu warstw oraz zanieczyszczenie terenu, nie-
zbędne było zweryfikowanie wyników na drodze kilku 
sondaży archeologicznych. 

mieszkańcy powstałej ulicy Na Bateryjce zbudowali swoje domy 
w 1912 r. (Zdrojewski 2006: 10). Dlatego na planie Warszawy 
W.H. Lindleya (1890/1999) z 1890 r. widać układ działek odwzo-
rowujący pierwotny przebieg wałów lub raczej fosy reduty nr 54; 
droga polna, która przekształciła się w ul. Na Bateryjce, biegnie 
na zachód od domniemanych pozostałości reduty, a w jej na-
zwie znajduje się odwołanie do historycznego szańca (Borkowski 
2014: 15; 2015c: 106–108).

Ryc. 2. Fragment mapy Warszawy 
z roku 1874, z uwidocznioną lokalizacją 
reduty nr 54, reprint: Plany i Mapy War-
szawy 1832–1944. Warszawa: Biblioteka 
Narodowa 1999
Fig. 2. Detail of a map of Warsaw 
from 1874, showing the location of the 
redoubt No. 54, reprint: Plany i Mapy 
Warszay 1832–1944. Warszawa: Biblio-
teka Narodowa 1999
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Badania geomorfologiczne wskazały, że obecne pozo-
stałości wyniesienia terenu wystają o ok. 7 m nad najbliż-
szą okolicę13. W przeszłości wysokość tego wzniesienia była 
znacznie większa. Koreluje się to bardzo dobrze z obecno-
ścią pierwszych śladów materialnych pobytu grup ludzkich 
na obszarze późniejszej Reduty Ordona. W trakcie badań 
archeologicznych w sezonie 2013 r. odkryto zespół narzę-
dzi i odpadków krzemiennych pochodzący z okresu mezoli-
tu. Interpretacja układu stanowisk schyłkowych społeczno-
ści łowiecko-zbieraczych wskazuje, że wybierali na miejsca 
swoich obozowisk wyraźnie dominujące nad otoczeniem 
wzgórza pochodzenia polodowcowego lub wydmowego14. 

Bezpośrednie okolice Reduty Ordona położone są na ła-
godnym wzniesieniu terenu, na wysokościach w przedziale 
ok. 111–116 m n.p.m., przy czym niewielka kulminacja za-
znacza się w okolicach zabudowań po prawej (północnej) 

13  Dzierżyk i Krajcarz 2014: 31–54.
14  Paczkowski 2014: 137–144.

stronie ulicy Na Bateryjce. Ten elipsoidalny pagórek ma 
podstawę o długości około 35 m. Powierzchnia omawiane-
go terenu łagodnie nachyla się w kierunku południowym 
i wschodnim, a na długości 400 m deniwelacje sięgają 7 m, 
co, jak na równinny charakter tego niewielkiego fragmentu 
miasta, jest zaskakująco dużą wartością (ryc. 4)15.

Badania archeologiczne rozpoczęły się w 2010 r.16. 
Miały one początkowo ograniczony zakres, bowiem teren 

15   Umiejscowienie reduty nr 54 w systemie fortyfikacji uwzględniało 
układ wysokościowy terenu, a nie tylko odległości od innych for-
tyfikacji. T. Strzeżek (2011: 12) przytacza słowa autora ostateczne-
go planu fortyfikacji płk. Klemensa Kołaczkowskiego, odnoszące 
się do usytuowania reduty nr 54: „na lewo od Woli w odległości 
1000 sążni od kościoła znajduje się pagórek dość wzniesiony na 
którym założyłem redutę zamkniętą nr 54, formy nieregularnej, 
lecz do miejscowości zastosowanej, z profilem bardzo wyniosłym. 
Przeznaczyłem to dzieło na 600 ludzi i na 7 armat. Kazałem opali-
sadować rowy i opasać stoki potrójnym rzędem wilczych dołów. 
Szyja w formie bastionowej, mieściła w sobie bramkę”.

16  W. Migal 2014: 55–59.

Ryc. 3. Szkic prezentujący atak na Warszawę 6 i 7 września 1831 r. Atlas de cartes et de plans pour servir al’intelligence de 
l’ histoire de l’insurrection du peuple polonais. R.O. Spazier, Lipsk 1833. Reprint ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie: GEODETA Sp. z o.o. Warszawa 2010
Fig. 3. Sketch showing the assault on Warsaw on the 6th and 7th of September 1831. Atlas de cartes et de plans pour servir 
al’intelligence de l’ histoire de l’insurrection du peuple polonais. By R.O. Spazier, Leipzig 1833. Reprinted from collections of the 
Central Archives of Historical Records in Warsaw: GEODETA Ltd. Warsaw, 2010
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Ryc. 4. Fragment szkicu do mapy prezentującej szturm Warszawy. Rapport adressé à sa majesté l’empereur Nicolas Premier 
par la Commandant en chef de l’armée active field-marechal prince de Varsovie Comte Paskévitch d’Erivan. Varsovie. Rosyjskie 
Państwowe Archiwum Historyczne, Petersburg, А.О. Гернет. Копия рапорта И.Ф. Паскевича и др. документы о подавлении 
польского восстания 1831 г.,  zbiór nr 847
Fig. 4. Detail of a sketched map showing the assault on Warsaw. Rapport adressé à sa majesté l’empereur Nicolas Premier par 
la Commandant en chef de l’armée active field-marechal prince de Varsovie Comte Paskévitch d’Erivan. Varsovie. Russia National 
Historical Archive, Sankt Petersburg, А.О. Гернет. Копия рапорта И.Ф. Паскевича и др. документы о подавлении польского 
восстания 1831 г.,  file no 847

podzielony jest na wiele działek, należących do licznych 
właścicieli i użytkowników. W związku z tym do badań 
przeznaczono jedynie teren należący do dzielnicy Ochota. 
Pozostałości umocnień ziemnych Reduty Ordona w znacz-
nej mierze zostały zniszczone przez amatorskie, choć pro-
wadzone w zadziwiająco systematyczny sposób, działania 
rabunkowe. Rozmachu przeprowadzonych przez nich prac 
pozazdrościć by mogła niejedna placówka naukowo-ba-
dawcza. Wieść o właściwej lokalizacji Reduty Ordona 

przed archeologami dotarła do poszukiwaczy pamiątek 
historycznych. Po amatorach na teren reduty wkroczyli 
zawodowi rabusie i handlarze militariami, niszcząc obiekt 
przy użyciu koparek i samochodów ciężarowych17.

Możemy wyróżnić trzy zasadnicze fazy niszczenia re-
duty. Na zdjęciach wykonanych w 1945 r. wyraźnie widać, 
że jedynie północno-wschodni skraj reduty uległ zniszcze-

17  M. Migal 2014: 81–94.
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Ryc. 5. Zdjęcie satelitarne terenu Redu-
ty Ordona z czerwca 2008 roku. Wyraźnie 
widoczny wkop rabunkowy (Google Earth, 
18.10.2016)
Fig. 5. Satellite image of the Ordon’s Redo-
ubt made in June 2008. The robber´s trench is 
clearly visible (Google Earth, 18.10.2016)

niu z powodu zabudowy wolnostojącej. Najprawdopo-
dobniej zniszczeniu uległa całkowicie północna kurtyna, 
wraz z częścią barku wschodniego.

Największe zniszczenia wiążą się z rozwojem infra-
struktury miejskiej, czyli budową Alei Jerozolimskich. In-
westycja ta realizowana była w latach 1970–1973, przy 
czym nie zadbano należycie o ochronę obecnej tam sub-
stancji historyczno-archeologicznej18. Całkowitemu znisz-
czeniu uległa wówczas większa część reduty – czoło, bark 
północny i zachodni oraz fragment barku wschodniego. 
Z informacji ustnej jednego z okolicznych mieszkańców 
wynika, że podczas ówczesnych prac natrafiono na liczne 
szczątki ludzkie, co potwierdzałoby przebieg fortyfikacji.

Trzecia, chyba najbardziej tragiczna faza, rozpoczęła 
się prawdopodobnie pod koniec XX w. i trwała aż do roku 
2010. W wyniku systematycznego rabunku praktycznie 
całkowitemu zniszczeniu uległ ocalały dotychczas bark 
południowy, wraz z częścią przyległych wilczych dołów. 
W momencie rozpoczęcia badań archeologicznych znisz-
czonych było przynajmniej 90% wilczych dołów oraz 99% 
fosy19 (ryc. 5). 

Ponadto na obszarze reduty eksplorowano także 
piasek, który w tym rejonie jest istotnie dobrej jakości. 
Rejon wszystkich tych wybierzysk szybko zamienił się 
w nielegalne wysypiska śmieci. Zachowana obecnie po-
wierzchnia szańca to ok. 75 arów. Badaniami objęto do 
tej pory obszar ok. 32 arów20.

Pierwszy etap prac polegał na badaniach nieinwazyj-
nych z zastosowaniem metod: elektrooporowej, magne-
tycznej oraz poszukiwań z wykorzystaniem detektorów 
metali. Badania geofizyczne dały podstawę do wytycze-
nia wykopów sondażowych, które przyniosły pierwsze 
informacje o przeszłości badanego terenu. Lokalizacja 
wykopów sondażowych opierała się również na analizie 
dostępnych źródeł historycznych, w postaci planów po-

18   http://warszawa.wikia.com/wiki/Aleje_Jerozolimskie (dostęp 
15.09.2015).

19  M. Migal 2014: 85.
20   Uwzględniając badania Państwowego Muzeum Archeologicznego 

z lat 2010, 2011, 2013 oraz firmy Pracowni Archeologiczno-
Konserwatorskiej Natfarri z roku 2015 (Jaskuła 2015).

chodzących z epoki. Odnalezione zabytki jednoznacznie 
wiązały się z okresem Powstania Listopadowego. Były 
to guziki z mundurów wojsk carskich 17. biełozierskiego 
pułku piechoty, który atakował tylko szaniec nr 5421, kule 
kartaczowe oraz karabinowe. Niektóre z odkrytych struk-
tur interpretowane mogły być jako pozostałości fosy22. 

W roku 2011 założone zostały dwa wykopy, w celu 
weryfikacji struktur zidentyfikowanych w poprzednim 
sezonie. W toku prac wykopaliskowych ustalona została 
sekwencja niwelacji terenu po 1831 r., a także odnale-
ziono lej po wybuchu granatu artyleryjskiego. Kolejne 
zabytki: odłamki granatów artyleryjskich, kartacze oraz 
guziki mundurowe 18. ołoneckiego pułku piechoty (pod-
czas szturmu na Warszawę atakował tylko szaniec nr 54), 
rozwiały wątpliwości (ryc. 6); odnaleziono miejsce bitwy 
o Redutę Ordona23. 

Badania samego szańca, przeprowadzone w roku 2013, 
objęły obszar 30 arów24. Pozwoliło to na rozpoznanie ukła-
du reliktów fortyfikacji. W trakcie badań zidentyfikowa-
no wszystkie elementy fortyfikacji. Były to: linie wilczych 
dołów, fosa, podstawa wału, a także jedna z prochowni. 
Rozpoznany został nie tylko sam układ obiektów, ale także 
fazy ich zasypywania od samego dnia szturmu25. Mimo 
ogromnego stopnia zniszczenia stanowiska, ujawnionego 
w trakcie badań archeologicznych, możliwe jest ustalenie 
przebiegu najważniejszych elementów fortyfikacyjnych. 
Na podstawie fragmentarycznie uchwyconego przebiegu 
udało się wyznaczyć i zadokumentować fosę reduty od 
strony południowo wschodniej. Ustalono wzajemne rela-
cje odległości fosy, wału i przedpola z systemem tzw. wil-
czych dołów. Układ tych ostatnich pozwolił na umiejsco-
wienie narożnika południowego fortyfikacji, umożliwiając 
precyzyjne ulokowanie całej reduty na planie miasta, co 
sprawiało trudności od wielu lat. Udało się także zlokali-
zować jedną z dwóch prochowni reduty (ryc. 7).

21  Uljanow 2015: 332; Zdrojewski i Krajewski 2015: 192–195.
22  Migal i Więcek 2011: 3–7.
23  Borkowski 2015c: 108–112
24  W. Migal 2014: 55–80; Migal i Paczkowski 2015: 37–152.
25  Migal i Paczkowski 2015; Migal i Paczkowski w niniejszym tomie.
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Ryc. 6. Warszawa – Reduta Ordona Guziki 
18 ołonieckiego pułku piechoty i 17 biełozier-
skiego pułku piechoty po i przed konserwacją 
(fot. M. Kowalewski)
Fig. 6. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Soldier’s button of the 18th Olonets Infantry 
Regiment and 17th Belozersk Infantry Regi-
ment after and before consevation  
(photo by M. Kowalewski)

Nasza wiedza o budowie ziemnych fortyfikacji na po-
czątku XIX w. opierała się na instrukcjach wojskowych 
skierowanych do inżynierów zajmujących się organizowa-
niem tych prac26. Badania wykopaliskowe zweryfikowały 
szereg teoretycznych zapisów. Wynikało to z dostosowa-
nia kształtu fortyfikacji do warunków geomorfologicznych 
terenu27 oraz pośpiechu w budowie, spowodowanego 
zbliżającym się nieprzyjacielem28. Nie wiemy np. czy wał 
osiągnął zakładaną wysokość 4 metrów, ale otaczająca go 
fosa z pewnością nie została dokończona. Nie zakończo-
no także kopania wilczych dołów na przedpolu fortyfika-
cji. Zgodnie z planami powinny istnieć trzy rzędy dołów, 
wykopano jednak tylko dwa i ponadto nie umieszczono 
w nich zaostrzonych pali. Takich niespodzianek było bar-
dzo wiele i dostarczyły one materiału do rzeczywistych 
rekonstrukcji historycznych29. Były także impulsem do 
poszukiwań archiwalnych. 

W połowie odkrytych wilczych dołów znalezione 
zostały szczątki żołnierzy poległych w bitwie. Były to 
pochówki wspólne dla żołnierzy obu stron. Razem ze 
szczątkami odkryto elementy umundurowania, wyposa-
żenia wojskowego i uzbrojenia. Wyjątkowo zachowały się 
przedmioty wykonane z surowców organicznych: kaszkie-
ty, buty i ładownice (ryc. 8). 

26  Prądzyński 1986.
27  Strzeżek 2011: 12.
28  Strzeżek 2015a: 87–88.
29  Strzeżek 2015b: 291–296.

Pozyskano ogółem ponad 2300 zabytków, m.in. przed-
mioty z surowców organicznych: ładownice, kaszkiety, 
buty i fragmenty mundurów30, a także metalowe elemen-
ty umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia31: szable, 
bagnety, elementy zamków karabinowych, okucia broni32 
(ryc. 9), biżuterię, monety33, plomby34 i całe lub we frag-
mentach kule oraz inne pociski artyleryjskie35 i z broni 
ręcznej36. Kilka zabytków wykonanych zostało z kruszców 
(np. sześć złotych dukatów prawdopodobnie należących 
do rosyjskiego oficera) i szkła. Osobną kategorię stanowią 
przedmioty osobiste znalezione przy szczątkach ludzkich, 
w tym dewocjonalia37.

Szczątki ludzkie poddane zostały badaniom antropolo-
gicznym i palepatologicznym, mającym na celu określenie 
wieku, kondycji fizycznej, a także przyczyn śmierci. W su-
mie udało się oznaczyć szczątki ok. 120 żołnierzy (ryc. 10). 
Silna fragmentacja materiału, pochodzącego w szczegól-
ności z wtórnych skupisk kości (pozostawionych przez 
okradających groby poszukiwaczy militariów), pozosta-
wia w tym zakresie pewien margines błędu. Szczegóło-
wa analiza wieku zmarłych wykazała, że w przeważają-
cej liczbie pochowano tam młodych mężczyzn w wieku 

30  Grupa 2014: 133–136; Grupa, Grupa i Nowak 2015: 247–255.
31  Mechliński 2014: 223–240.
32  Mechliński 2015: 201–216.
33  Widawski 2014: 201–210.
34  Borkowski, Grajpel i Widawski 2015: 237–246.
35  Borkowski i Mechliński 2014: 171–186.
36  Krajewski 2014: 145–170.
37  Tomalska 2015: 177–188.
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Ryc. 7. Rekonstrukcja położenia Reduty Ordona (zaznaczony przebieg fosy i podwójna linia przebiegu wilczych 
dołów) w stosunku do obecnej zabudowy terenu, na podstawie zachowanych elementów odkrytych w trakcie ba-
dań archeologicznych (oprac. M. Paczkowski) 
Fig. 7. Reconstruction of the Ordon’s Redoubt position (the course of the moat marked and the course of the 
wolf pits – with a double line) in relation to the current land development, based on the preserved elements disco-
vered during the archaeological excavations (elaborated by M. Paczkowski)



224

Wojciech Borkowski

ArchAeologicA Hereditas • 9

iuvenis/adultus (18–30 lat), dużo mniej było szczątków 
w wieku późny adultus (30–35 lat). Można zatem założyć, 
że mamy tu do czynienia głównie z szeregowymi żołnie-
rzami. W przeanalizowanym materiale zidentyfikowano 
jedynie siedmiu mężczyzn zmarłych w wieku maturus 
(40–50 lat) i trzech w wieku późny maturus (50–55 lat), 
których należy łączyć z rosyjską lub, co bardziej prawdo-
podobne, z polską kadrą podoficerską i oficerską38.

W trakcie analiz paleopatologicznych udało się ustalić 
przyczyny śmierci oraz zidentyfikować liczne wcześniejsze 
urazy i ślady przebytych operacji, a także określić niedo-
bory w diecie żołnierzy39. Pracownia Antropologiczna 
Państwowego Muzeum Archeologicznego pobrała mate-
riał kostny – zęby – ze szczątków ludzkich pochodzących 
z badań. Pozyskane próbki miały służyć przeprowadze-
niu analizy DNA. Po wspomnianej ekstrakcji fragmentów 
kostnych szkielety zostały w pewien sposób zdekomple-
towane. Zaistniała zatem konieczność wykonania kopii 
uzębienia pobranego do analizy genetycznej w Pracowni 
Kopii PMA. Wykonane kopie mały służyć zadośćuczynie-
niu wymogom norm etycznych i powinny być obowiąz-
kowym uzupełnieniem szkieletów po procesie pobierania 
próbek ludzkich szczątków. 

Przedmioty zabytkowe wydobyte w trakcie badań 
wykopaliskowych zostały poddane specjalistycznej kon-
serwacji w pracowniach Państwowego Muzeum Arche-

38  Stanaszek 2014: 95–114.
39  Stanaszek et al. 2015: 153–178.

ologicznego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu40. 

Pozostawione przy zwłokach elementy uzbrojenia 
i mundurów związane były prawdopodobnie z utratą 
przez nie właściwości użytkowych. Mundury były w strzę-
pach, natomiast uzbrojenie zniszczone. Zabytki wykona-
ne z surowców organicznych wymagały precyzyjnych 
działań już od momentu ich odkrycia (ryc. 11). 

Duże powierzchnie skórzanych ładownic czy kaszkie-
tów wymuszały na prowadzących badania dodatkową 
ochronę naturalnej struktury. Każdy z tych obiektów 
posiadał elementy metalowe, a także pozostałości nici – 
dratwy,  mocującej je na powierzchni skóry. Przedmioty 
składające się ze złożonych struktur, wykonanych z od-
miennych surowców, są w materiałach archeologicznych 
największym wyzwaniem dla konserwatorów41.

Zespół 48 naukowców polskich i rosyjskich, pracują-
cych przez dwa lata – 2014–2015 – opracowywał wyniki 
badań. Powstało 39 opracowań naukowych obejmują-
cych wiele różnych aspektów: od wykopalisk archeolo-
gicznych, budowy fortyfikacji, poprzez poszczególne ka-
tegorie zabytków, wyniki badań antropologicznych, do 
opracowań historycznych i literackich42. 

40  Weker 2014: 115–124; Grupa, Grupa i Nowak 2015: 247–255.
41   Grupa 2014: 133–135; Weker 2014: 120–124; Grupa, Grupa i No-

wak 2015: 247–255.
42   Opracowanie wyników badań otrzymało wsparcie w ramach 

projektu Opracowanie wyników badań archeologicznych „Dzieła 
nr 54”, tzw. Reduty Ordona i wydanie dwóch tomów publikacji 
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-

Ryc. 8. Warszawa – Reduta Ordona. Skó-
rzana ładownica i wojskowy but po wstępnej 
konserwacji (fot. W. Weker)
Fig. 8. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Leather pouch and military boot after prelimi-
nary cleaning (photo by W. Weker)
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Ryc. 9. Warszawa – Reduta Ordona. Bączek przedni woj-
skowego karabinu wz. 1826, zamek skałkowy typu francu-
skiego używany przez wojsko rosyjskie, przed konserwacją. 
Bagnet wz. 1828 i powstańcza szabla znaleziona na reducie 
54 po konserwacji (fot. M. Kowalewski)
Fig. 9. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. Front lug band of 
a Russian Pattern 1826 military rifle. Flintlock of the French 
type used in Russian weapons before conservation. Pattern 
1828 bayonet, and  insurgent sabre found at the Redoubt 54, 
after conservation (photo by M. Kowalewski)

Znajdowane podczas badań wykopaliskowych pociski 
i fragmenty pocisków artyleryjskich pochodzą z czterech 
źródeł: ostrzału rosyjskiego przed i w czasie szturmu, 
wsparcia ogniowego w ostatniej fazie szturmu, wybuchu 
amunicji lub pozostawionych resztek amunicji polskiej 
oraz ostrzału pozycji rosyjskich wewnątrz i przed zdobytą 
redutą 5443 (ryc. 12).

dzictwa Narodowego w ramach Priorytetu Dziedzictwo kulturo-
we – Ochrona zabytków archeologicznych (Umowa nr 989/14/
FPK/NID) oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego (Umowa nr 3/KP/KP-DU-II./D/14).

43   Borkowski i Mechliński 2014: 171–181; Borkowski 2015b: 370–375.

Reduta Ordona leży w bezpośrednim sąsiedztwie ob-
szarów zurbanizowanych. W związku z tym znalezione 
w trakcie badań archeologicznych monety odzwierciedla-
ją obieg monetarny centralnej Polski ostatnich czterystu 
lat. Są to głównie drobne nominały wykonane z miedzi 
lub niskopróbnego srebra, w słabym stanie zachowania. 
Najstarszą zarejestrowaną w warstwach podpowierzch-
niowych monetą jest szeląg ryski Zygmunta III, wybity 
prawdopodobnie w 1618 r., najmłodszą zaś 1 złoty po-
chodzący z 1929 r.44. Odrębną grupę stanowi unikato-
wy zespół sześciu dukatów holenderskich, niewątpliwie 

44  Widawski 2014: 201–202.
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Ryc. 10. Warszawa – Reduta Ordona. Plan 
wilczego dołu ze szczątkami ludzkimi  
(fot. W. Migal)
Fig. 10. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Plan of a wolf pit with human remains (photo 
by W. Migal)

Ryc. 11. Warszawa – Reduta Ordona. Po-
bieranie do konserwacji pakietu zawierające-
go materiał organiczny (fot. W. Migal)
Fig. 11. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Collection of a package containing organic 
material for conservation (photo by W. Migal)

związany z Powstaniem Listopadowym, losami reduty, jej 
obrońców i zdobywców45 (ryc. 13).

Podczas prac archeologicznych prowadzonych na te-
renie reduty nr 54 – Reduty Ordona przez Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w latach 2010–
2013, spośród kilku tysięcy odnalezionych zabytków po 
bitwie z 6 września 1831 r., znaczną część, bo aż kilkaset 
sztuk, stanowiły guziki mundurowe obu walczących ar-
mii – polskiej i rosyjskiej. Praca nad identyfikacją, konser-
wacją, analizą kontekstu oraz interpretacją wydobytych 
z ziemi guzików wojskowych pokazuje, jak ważne są ba-
dania interdyscyplinarne specjalistów z różnych dziedzin 
wiedzy, w tym przypadku archeologii i historii46. Źródła 
historyczne – dokumenty archiwalne opisujące wydarze-

45  Widawski 2014: 202–207.
46  Zdrojewski 2014: 211–222; Zdrojewski i Krajewski 2015: 189–200.

nia z 6 września 1831 r. przedstawiały konkretne infor-
macje dotyczące pułków, które brały udział w obronie47. 
Pozyskane podczas prac badawczych guziki pozwoliły na 
uszczegółowienie także w tym aspekcie. Interesującym 
wynikiem badań jest potwierdzenie, że w obronie dzieła 
nr 54 uczestniczył pododdział z batalionu saperów. Takie 
sugestie były wysuwane przez niektórych historyków, ale 
nie zyskały dotąd powszechnej akceptacji48.

Inną, niezwykle liczną grupą militariów, były kule 
z ręcznej broni palnej. Zbiór pozwolił nie tylko na okre-
ślenie typów broni używanej przez walczące strony, ale 
wnikliwa analiza traseologiczna pozwoliła na zrekonstru-
owanie technologii wykonywania pocisków ołowianych, 

47   Strzeżek 1996: 56–63, 2011: 33–52, 2015a: 300–303, 315–326 
(tam dalsza obfita literatura).

48  Strzeżek 2015b: 300.
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Ryc. 12. Warszawa – Reduta Ordona. Artyleryjski granat przed konserwacją, odłamek granatu po konserwacji, pełna kula 
armatnia przed konserwacją i puszka kartaczowa z kartaczami po konserwacji (fot. M. Kowalewski) 
Fig. 12. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. Artillery shell before conservation, splinter of artillery shell after conservation, full 
cannonball before conservation and grapeshot box and balls after conservation (photo  
by M. Kowalewski)

a także sposobów postępowania z nimi przez żołnierzy 
w trakcie przygotowywania ładunków49 (ryc. 14).

Wśród wielu militariów związanych z działaniami wojen-
nymi, jakie miały miejsce 6 września 1831 roku na terenie 
szańca nr 54, odnaleziono także niewielkie przedmioty wy-
konane ze skał krzemiennych, służące do mechanicznego 
uzyskiwania iskier – skałki. Są to odpowiednio uformowa-
ne, zestandaryzowane płytkowate wytwory, obrysem płasz-
czyznowym nawiązujące do prostokąta, kwadratu, trapezu 
lub stanowiące ich formy pośrednie, stosowane w broni 

49  Krajewski 2014.

palnej odprzodkowej50. Interesującym elementem znalezisk 
z Reduty Ordona są skałki oprawione w koperty ołowiane, 
„taśmowe-zębate” oraz „podkowiaste”51 (ryc. 15). 

W trakcie prac na stanowisku Reduta Ordona w latach 
2010–2011 i 2013 odnaleziono ponad 100 przedmiotów 
ołowianych zidentyfikowanych jako plomby. Niezwykle 
istotną cechą plomb ołowianych jest ich swoista „ulot-

50  Libera 2015: 217–230.
51   Ich obecność umożliwiała przede wszystkim ustabilizowanie 

krzemiennego przedmiotu w szczękach kurka, istotne w chwili 
uderzenia kurka o metalowe krzesiwo. Jednocześnie koszulka ni-
welowała nierówności (podgięcie i/lub wybrzuszenie) płaszczyzny 
spodniej skałki.
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Ryc. 13. Warszawa – Reduta Ordona. Ro-
syjski dukat z roku 1829 (fot. M. Kowalewski)
Fig. 13. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Russian ducat from 1829 (photo by M. Kowa-
lewski)

Ryc. 14. Warszawa – Reduta Ordona. Oło-
wiane kule karabinowe (fot. M. Kowalewski)
Fig. 14. Warsaw – the Ordon’s Redoubt. 
Lead rifle bullets (photo by M. Kowalewski)

Ryc. 15. Skałki w koszulkach z Reduty Ordona  
(fot. M. Kowalewski)
Fig. 15. Flints in sheaths from the Ordon’s Redoubt  
(photo by M. Kowalewski)
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ność” w realiach historycznych. To odróżnia je od pieczęci 
i innych znaków związanych trwale z dokumentem. Ze-
brane plomby powstały w okresie od pierwszej połowy 
XIX w. prawdopodobnie do pierwszej połowy XX w. Moż-
na wśród nich wydzielić grupy plomb celnych, zabezpie-
czających oraz handlowych52. 

Drobne przedmioty kultu religijnego, określane 
mianem dewocjonaliów lub sakramentaliów, takie jak 
medaliki, krzyżyki czy różańce, mimo że były bardzo 
powszechne, nie stały się dotychczas przedmiotem sys-
tematycznych badań. Dewocjonalia znalezione na terenie 
Reduty Ordona tworzą zespół o różnej proweniencji lecz 
o zbliżonym czasie powstania. To niezwykłe świadectwo 
naszej historii. Jeśli nawet nie są wybitnymi dziełami 
sztuki, trudno nie dostrzec i nie docenić ich niezwykłej 
wartości historycznej i emocjonalnej. Są to bowiem za-
bytki pochodzące ze znanego z literatury i romantycznej 
poezji fragmentu naszej historii, niemi świadkowie trage-
dii, jaka się rozegrała w tym miejscu53 (ryc. 16).

Poza bezpośrednimi wynikami badań archeologicz-
nych, projekt „Reduta Ordona” obejmował szereg opra-
cowań historycznych z dziedziny historii ogólnej, historii 
wojskowości, fortyfikacji, a także historii literatury54 i bio-
grafistyki55, a nawet historii… kinomatografii56. Powstały 
m.in. opracowania: dawnych map, planów i raportów 
wojskowych z okresu szturmu Warszawy57, wytwórczości 
broni białej i broni palnej z okresu wojny polsko-rosyj-
skiej58, artylerii polskiej i rosyjskiej w szturmie na Warsza-
wę59, korpusu rakietników Wojska Polskiego60, budowy 

52  Borkowski, Grajpel i Widawski 2015: 237–246.
53  Tomalska 2015: 186–187.
54  Zbrzeźniak 2015.
55   Borkowska i Borkowski 2015; Zbrzeźniak i Swędrowski 2015; Fe-

duszka 2015.
56  Rowińska 2015.
57  Borkowski 2014, 2015c.
58  Dąbrowski 2014; Mechliński 2014, 2015.
59  Borkowski, Mechliński 2014; Matuszewski 2014.
60  Borkowski 2015b.

fortyfikacji Warszawy przed i w czasie Powstania Listo-
padowego61, relacji historycznych i odniesień biograficz-
nych Mickiewicza, Ordona i Garczyńskiego62, szturmu 
na redutę nr 54 w dniu 6 września 1831 r. w świetle ba-
dań archeologicznych63, sytuacji wojskowej i politycznej 
w przededniu szturmu Warszawy64, czy udziału pułków 
rosyjskich w szturmie Warszawy65.

„Reduta Ordona” to pierwszy archeologiczny projekt, 
poświęcony obiektowi ziemnemu z pierwszej połowy XIX 
w., obejmujący tak wiele dziedzin naukowych. Powstały 
dwa tomy publikacji wyników badań, zawierające pełne 
tłumaczenie na język rosyjski oraz streszczenia w języku 
angielskim.

Badania prowadzone przez Państwowe Muzeum Ar-
cheologiczne na stanowisku archeologicznym Reduta 
Ordona w Warszawie można w odbiorze społecznym 
porównać jedynie do wykopalisk w Biskupinie w okresie 
międzywojennym. Jednym i drugim towarzyszyły ogrom-
ne emocje społeczne, przy czym w przypadku Reduty Or-
dona miejsce „Prasłowian” zajęli bohaterowie z czasów 
Powstania Listopadowego66.

Bohaterska obrona Reduty Ordona została utrwalona 
w świadomości historycznej i patriotycznej wszystkich 
Polaków poprzez nie tylko relacje historyczne, ale przede 
wszystkim dzieła malarskie J. Kossaka i A. Grottgera oraz, 
oczywiście, znany wszystkim wiersz Adama Mickiewicza. 
Odkrycie rzeczywistego miejsca usytuowania reduty nr 
54 oraz ujawnienie pozostałości militarnych i szczątków 
żołnierzy poległych w trakcie obrony stało się powodem 
ogromnego zainteresowania społeczeństwa, nie tylko 
lokalnego, sposobem upamiętnienia niezwykle symbo-
licznego miejsca67. 

61  Ochman 2014.
62  Borkowski 2015a 
63  Migal i Paczkowski 2017, w niniejszym tomie.
64  Swędrowski 2015.
65  Ulianow 2015.
66  Brzeziński 2015: 7–10.
67  Kunert 2015.

Ryc. 16. Ikony z Reduty Ordona  
(fot. M. Kowalewski)
Fig. 16. Icons from the Ordon’s Redoubt 
(photo by M. Kowalewski)
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Ponad wszelką wątpliwość Reduta Ordona spełnia de-
finicję miejsca pamięci zawartą w dokumentach MKiDN68, 
w których pod pojęciem „miejsce pamięci” rozumie się:
• miejsce spoczynku ofiar działań zbrojnych oraz ofiar 

zbrodni;
• miejsce związane z działaniami prowadzonymi na 

rzecz obrony lub odzyskania pełnej niepodległości 
przez Rzeczpospolitą Polską.
W miejscowym planie zagospodarowania dla dzielnicy 

Ochota m. st. Warszawy ustanowiona jest strefa ochrony 
archeologicznej związanej z obszarem Reduty Ordona. 

Na podstawie wniosku Stowarzyszenia Naukowego 
Archeologów Polskich Oddział w Warszawie Mazowiec-
ki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem 
nr 571/2014 z dn. 14.11.2014 r. wszczął postępowanie 
w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych wo-
jewództwa mazowieckiego zachowanego fragmentu pola 
bitwy, tj. pozostałości po umocnieniach wojennych War-
szawy z czasów Powstania Listopadowego oraz cmenta-
rza wojennego zwanego w terminologii wojskowej Redu-
tą (dziełem) nr 54, w pamięci Polaków zakorzenioną pod 
nazwą „Reduta Ordona”69. W efekcie badań i starania 
środowisk społecznych teren Reduty Ordona został wpi-
sany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków do rejestru zabytków jako miejsce historycznej 
bitwy z 1831 roku70.

68   MKiDN dokumenty programowe rok 2015, Dziedzictwo kulturo-
we, Miejsca Pamięci Narodowej: http://mkidn.gov.pl/pages/stro-
na-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/
dziedzictwo-kulturowe/miejsca-pamieci-narodowej.php (dostęp 
18.10.2016).

69   https://www.facebook.com/snapwarszawa/photos/ a.3721449
29545764.88253.358427690917488/735984253161828/?type-
=1&theater (dostęp 18.10.2016).

70   Dzieło Fortyfikacyjne nr 54 (Reduta) – pozostałość po umocnie-
niach obronnych Warszawy, Miejsce Walk Stoczonych 6 wrze-
śnia 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 
1830 – październik 1831) zostało wpisane do rejestru zabytków 
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
decyzją z 16 listopada 2015 roku. MWKZ uznał Redutę za cenny 
zabytek „z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe. 
W uzasadnieniu czytamy m.in., że jest to również cmentarz po-
ległych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz szturmujących 
Redutę Rosjan, a także świadectwo zdarzenia bardzo ważnego 
dla tożsamości Narodu Polskiego”. Decyzja MWKZ Nr 1202/2015 
z dn. 16.11.2015 r. Jednakże właściciele działek, na których te-
renie znajduje się część Reduty, zaskarżyli tę decyzję, wskazując 
na uchybienia w procesie. Minister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego przyznał im rację – uchylił decyzję o wpisie Reduty do 
rejestru zabytków i nakazał ponownie rozpatrzyć całą sprawę. 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z 16 
listopada 2015 r. wpisał do rejestru zabytków „Dzieło Fortyfi-
kacyjne nr 54 (Reduta) – pozostałość po umocnieniach obron-
nych Warszawy, Miejsce Walk Stoczonych 6 września 1831 roku 
w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 1830 – paździer-
nik 1831)”. Decyzja ta została zaskarżona do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przez strony postępowania – w su-
mie 8 podmiotów. Po rozpatrzeniu odwołań, 19 lipca br. mini-
ster uchylił w całości decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i przekazał mu sprawę do ponownego 
rozpatrzenia. Powodem takiej decyzji były błędy popełnione 

Projektowi „Reduta Ordona” towarzyszyło i towa-
rzyszy ogromne zainteresowanie społeczne. Stąd liczne 
publikacje popularne, audycje radiowe i telewizyjne, 
prezentacje wystawiennicze znalezisk oraz wystąpienia, 
odczyty i referaty uczestników71.

Projekt obejmował także przygotowanie trzech wystaw 
promocyjnych oraz zajęć dydaktycznych (2015–2016): 
• Medycyna w Królestwie Polskim – na podstawie wy-

ników badań antropologicznych, paleopatologicznych 
oraz dokumentów; prezentowana w siedzibie PMA 
w Warszawie, styczeń – kwiecień 2015 r.; 

• W poszukiwaniu Reduty Ordona oraz Reduta Ordona 
na nowo odkryta – odkrycia archeologiczne na Re-
ducie Ordona; prezentowana m.in. w siedzibie PMA 
w Warszawie, we dworze historycznym Strzyżew k. 
Sochaczewa, w Muzeum Zbrojowni Zamek w Liwie, 
w Urzędzie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy; prezen-
tacja od lutego 2015 do lutego 2016 r.;

• Znaleziska z Reduty Ordona  – wydobyte w trakcie 
wykopalisk zabytki i ich konserwacja; prezentowana 
w siedzibie PMA w Warszawie, otwarta w ramach kon-
ferencji Sztuka Konserwacji i trwająca od kwietnia do 
czerwca 2015 r. 
Obecnie trwają przygotowania do wystawy podsumo-

wującej Projekt „Reduta Ordona” w siedzibie PMA – Ar-
senale Warszawskim (ryc. 17–18).

Promocja wydawnictw książkowych72 miała miejsce na 
Targach Książki Historycznej w grudniu 2015, Międzyna-

przez poprzedniego MWKZ, które mogłyby spowodować brak 
skutecznej ochrony konserwatorskiej w przyszłości. Komunikat 
w sprawie ochrony „Reduty Ordona” http://www.mkidn.gov.
pl/pages/posts/komunikat-w-sprawie-ochrony-bdquoreduty-
ordonardquo-6507.php (dostęp 18.10.2016). 

Po rozpatrzeniu sprawy, w dniu 12 września 2016 r. MWKZ 
wydał ponowną decyzję, wpisującą do rejestru zabytków nieru-
chomych województwa mazowieckiego: „miejsce walki stoczo-
nej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 
listopada 1830 – październik 1831) wraz z reliktami umocnienia 
obronnego – dzieła fortyfikacyjnego nr 54”. Decyzja MWKZ Nr 
1256/2016 z dn. 12.09.2016 r.

71   W poszukiwaniu Reduty Ordona (W. Borkowski), Badania arche-
ologiczne na Reducie Ordona (W. Migal), Tajemnice reduty Or-
dona (W. Borkowski); Znaleziska ręcznej broni palnej na Reducie 
Ordona (M. Mechliński), Co robił aptekarz w Arsenale? (M. Turos), 
Korpus Rakietników Królestwa Polskiego w obronie Warszawy 
1831 (W. Borkowski). Prezentacje odbyły się w siedzibie PMA 
w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Areszcie Śledczym na 
Mokotowie w Warszawie, Muzeum Historyczno-Archeologicz-
nym w Elblągu, Muzeum Zamku w Kwidzynie, Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej – Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką i Muzeum Ar-
cheologicznym w Gdańsku. Odkrycie reliktów Reduty Ordona 
w roku 2013 uzyskało II miejsce w głosowaniu internetowym na 
najciekawsze odkrycie historyczne roku. Tom I opracowania wy-
ników badań archeologicznych na Reducie Ordona uzyskał presti-
żową nagrodę PRO MEMORIA, przyznawaną przez Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, zaś tom II otrzymał drugą nagrodę 
w konkursie na najważniejsze wydarzenie muzealne roku 2015 
„Wierzba” w kategorii „Najlepsza publikacja”. Sam Projekt „Re-
duta Ordona” w tym samym konkursie uzyskał pierwszą nagrodę 
w kategorii „Projekt otwarty”. 

72  Warszawskie Materiały Archeologiczne t. 11 i t. 12–13.
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Ryc. 17. Pokazy i zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Reduta Ordona” (fot. A. Żórawska i W. Borkowski)
Fig 17. Shows and educational programs in the framework of the “Ordon’s Redoubt” project (photo by A. Żurawska  
and W. Borkowski)

rodowych Targach Książki – w maju 2015 oraz Targach 
Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wypo-
sażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek. DZIEDZICTWO – 
w październiku 2016 r.

Na wniosek zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 
w nowelizacji miejscowego planu zagospodarowania wy-
dzielono części zachowanej Reduty Ordona przeznaczo-
ne na usytuowanie skweru pamięci z zaznaczonym małą 
architekturą i zielenią miejską przebiegiem umocnień 
reduty oraz zlokalizowanym na tym terenie pawilonem 
ekspozycyjnym73.

73   Pierwsza wzmianka o prawidłowej lokalizacji Reduty Ordona zo-
stała opublikowana w 2006 r. (Zdrojewski 2006), ale już jesienią 
2005 r. informacje dotarły do Oddziału Warszawskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Fortyfikacji (Fuglewicz 2006: 112). W listopadzie 
2005 TPF złożyło wniosek do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Północnych o ustano-
wienie strefy ochrony archeologicznej w rejonie prawdopodob-

W roku 2014 Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warsza-
wy zwrócił się do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
z prośbą o rozpisanie konkursu wśród studentów na pro-
jekt zagospodarowania placu miejskiego przy ul. Na Ba-
teryjce, zawierający elementy  upamiętnienia bitwy. Na 
podstawie dokumentacji z badań archeologicznych oraz 
specjalnie przygotowanej przez PMA prezentacji arche-
ologiczno-historycznej w Pracowni Projektowania Pro-
duktu, pod kierunkiem prof. ASP Grzegorza Niwińskiego 
powstały interesujące koncepcje projektowe74. Zawie-
rają one strefy: rekreacyjno-usługową oraz historyczną. 
W tej pierwszej, obsadzonej zielenią, wkomponowane 

nej lokalizacji pozostałości Reduty Ordona, „ustanowienia sposo-
bu zagospodarowania terenu reduty i jej otoczenia, właściwego 
dla tej rangi miejsca pamięci narodowej […] z mauzoleum miesz-
czącym prochy poległych” (Fuglewicz 2006: 113). 

74  Owczarczak i Kuśmierczuk 2014.
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Ryc. 18. Wystawy i wykłady promocyjne zorganizowane w ramach projektu Reduta Ordona (fot. W. Borkowski)
Fig. 18. Displays of the archaeological finds, talks and presentations in the framework of the “Ordon’s Redoubt” project  
(photo by W. Borkowski)

Ryc. 19. Wizualizacja jednego z projektów zagospodarowania placu miejskiego w rejonie Reduty Ordona  
(oprac. J. Owczarczak i A. Kuśmierczyk, Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy)
Fig. 19. Visualisation of one of the projected designs for an urban square near the Ordon’s Redoubt (elaborated  
by J. Owczarczak and A. Kuśmierczyk, the Ochota-District of the City of Warsaw)
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są elementy architektoniczne nawiązujące do umocnień 
reduty. W części historycznej wyeksponowane są relikty 
oryginalnego szańca, miejsca ekspozycji in situ zabytków 
militarnych oraz przestrzeń do celebracji i rekonstrukcji 

wydarzeń historycznych (ryc. 19). Można mieć nadzieję, 
że te lub podobne rozwiązania zagospodarowania prze-
strzeni miejskiej powstaną na jednym z najbardziej sym-
bolicznych miejsc stolicy.
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Wojciech Borkowski

Archaeological and historical project “Reduta Ordona”

Summary

The “Redoubt of Ordon” project, implemented by the State Ar-
chaeological Museum in 2010–2015, was aimed not only at de-
termining the actual location of the famous Ordon’s Redoubt, 
archaeological examination of the object, interdisciplinary de-
velopment of research results and their publication, but also 
conservation and educational activities.

Redoubt No. 54  in the defense system of Warsaw dur-
ing the November Uprising was the defense point located 
furthest southwest. Currently, this site is located in the city 
center of Warsaw. Remains of earthen fortifications of the 
Ordon’s Redoubt were largely destroyed by amateur robbery 
activities.

The first stage of works, in 2010–2011, consisted of non-
invasive tests using electro-resistance, magnetic methods and 
searches using metal detectors. Geophysical surveys provided 
the basis for demarcation of survey excavations, which brought 
first information about the past of the studied area. The survey 
of the same site carried out in 2013 covered the area of 30 
ares. This allowed to recognize the layout of fortifications rel-
ics. During the research, all elements of the fortifications were 
identified. These were: lines of wolf pits, moat, foundation of 
the embankment, as well as one of the powder magazines. In 
the half of discovered wolf pits have been found the remains of 

soldiers killed in battle. They were burials common to soldiers 
of both sides. A total of over 2,300 artefacts were recovered, 
including items from organic raw materials: pouches, caps, 
shoes and fragments of uniforms, as well as metal elements of 
uniforms, weapons and equipment.

A team of 48 Polish and Russian scholars working in 
2014–2015 carried out an archaeological research project. In 
addition to the results of archaeological research, the project 
“Reduta Ordona” included a number of historical studies in the 
field of general history, military history, fortifications, as well as 
the history of literature and biographies, published in volumes 
11 and 12–13 of the Warsaw Archaeological Materials.

As a result of research and efforts of social circles, the Or-
don’s Redoubt area was entered by the Monument Conservator 
of the Masovian Voivodeship in the register of monuments as 
a place of the historic battle of 1831. The project “Reduta Or-
dona” was accompanied by huge public interest. Hence the nu-
merous popular publications, radio and television programs as 
well as presentations and lectures and papers of participants. 
During its implementation three promotional exhibitions and 
a number of didactic classes were prepared.

Translated by Andrzej Leligdowicz
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