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Puszcza Zgorzelecka znajduje się w południowo-zachod-
niej części Polski. Jest ona częścią Borów Dolnośląskich – 
jednego z największych kompleksów leśnych Europy 
Środkowej1. Mezoregion Borów Dolnośląskich jest zaś 
częścią makroregionu Niziny Sasko-Łużyckiej. Równinny 
charakter krajobrazu puszczy ukształtowały masy lądolo-
du w czasie zlodowacenia Odry. Na podłożu plejstoceń-
skich utworów polodowcowych w holocenie wykształ-
ciły się tu w przewadze gleby bielicowe, rzadziej gleby 
bagienne, a w dolinach rzecznych mady. Szatę roślinną 
puszczy stanowią głównie świeże bory sosnowe oraz 
rzadziej występujące dąbrowy i lasy mieszane oraz re-
liktowe bory bagienne. Doliny rzek i strumieni porastają 
łąki, grądy, olsy i szuwary2. Zachodnią granicę Puszczy 
Zgorzeleckiej stanowi Nysa Łużycka, a wschodnią rzeka 
Czerna Wielka. Granica południowa dochodzi do znacznie 
odlesionego Pogórza Izerskiego, a od północy przechodzi  
w lasy Puszczy Żagańskiej. Poza bogatą przyrodą puszcza 
skrywa relikty działań ludzkich o różnorodnej chronologii 
i funkcji3. Zachodnia partia puszczy jest aktualnie przed-
miotem badań przyrodniczo-archeologicznych, prowa-
dzonych w ramach projektu Mieszkańcy, kultura i środo-
wisko przyrodnicze Górnych Łużyc na przykładzie badań 
mikroregionu osadniczego Tormersdorf – Toporów. Pro-
jekt ów jest realizowany przez interdyscyplinarny zespół 
naukowców, przyrodników i humanistów skupionych przy 
Katedrze Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu, i prowadzony we współpracy z gospodarzem 
terenu – przedsiębiorstwem Lasy Państwowe, Nadleśnic-
twa Ruszów i Wymiarki.

Wśród celów badań zapisano poznanie lokalnych wa-
lorów przyrodniczych i kulturowych oraz rekonstrukcję 
przeszłych interakcji człowiek – środowisko przyrodnicze. 
W ramach projektu Tormersdorf-Toporów podjęto także 
badania pobojowisk z kampanii napoleońskiej 1813 r. 
i z bojów stoczonych w kwietniu 1945 r. pomiędzy Armią 
Czerwoną i II Armią Wojska Polskiego, a hitlerowskimi 
Niemcami. Rozpoznaniu poddano pobojowiska znajdu-
jące się w rejonie zanikłej wsi Prędocie (górnołuż. Tor-

1 Zobacz: http://www.bory.org.pl/ (wgląd: 20.11.2015).
2 Kondracki 1998:169, 176–177; Bena 2001: 6–16.
3  Konczewski 2016.

now, niem. Tormersdorf, Toporów w pierwszych latach 
po II wojnie światowej), położonej nad Nysą Łużycką 
w leśnictwie Toporów, powiat Zgorzelec. Badaniami ob-
jęto również fragment leśnictwa Zabłocie, powiat Żary, 
przyległy od północy do leśnictwa Toporów (ryc. 1). 

Miejsce badań posiada wyjątkowe walory przyrodni-
cze, o cechach krajobrazu miejscami zbliżonego do na-
turalnego, na którym jednak tysiąclecia obecności ludz-
kiej pozostawiły ślady w postaci różnorodnych reliktów 
kulturowych. Teren badań w całości jest objęty ochro-
ną w ramach europejskiej sieci obszarów chronionych 
Natura 2000. Partia zachodnia to najcenniejszy przy-
rodniczo fragment Pieńskiej Doliny Nysy Łużyckiej (kod 
PLH020086), chroniony ze względu na bogactwo jej eko-
systemów. Dolinę porastają lasy olszowo-jesionowe i łąki 
z płatami muraw napiaskowych. Grądom, olsom, łęgom 
i szuwarom towarzyszą skupiska roślinności bagiennej, 
szczególnie bogatej w obszarach torfowisk i moczarów. 
W dolinie Nysy obserwujemy również skupiska roślinno-
ści antropogenicznej i ruderalnej, stanowiące relikty daw-
nego osadnictwa ludzkiego. Najcenniejszym z nich jest 
będąca pomnikiem przyrody Aleja Lipowa, nasadzona 
przy trakcie ciągnącym się wzdłuż Nysy. Dolinę Nysy Łu-
życkiej zamieszkują liczne gatunki zwierząt chronionych, 
w tym rzadkie bezkręgowce. Obszar przyległy od wscho-
du do doliny Nysy to wysoczyzna porośnięta w większości 
zwartym kompleksem borów sosnowych, gdzieniegdzie 
zaś lasami mieszanymi oraz dąbrowami. Równinny cha-
rakter tegoż biotopu przełamują pasma wydm śródlą-
dowych i dolina strumienia Żółta Woda. Także ta część 
puszczy jest objęta ochroną przyrodniczą w ramach sieci 
Natura 2000, stanowiąc fragment obszaru Bory Dolnoślą-
skie (kod PLB020005), będącego siedliskiem blisko 150 
gatunków ptaków (ryc. 2)4.

W krajobrazie Puszczy Zgorzeleckiej obecne są świa-
dectwa dwóch ostatnich konfliktów zbrojnych, które 
przetoczyły się przez Łużyce. Były to wojny napoleońskie 
i II wojna światowa5. Do zakończenia tej ostatniej w Tor-
mersdorf żywa była tradycja potyczki pomiędzy wojska-

4  Franczak 2015: 13–135. 
5   Kaczmarek 1965; Olczak 2004; Bena et al. 2010: 171–179, 

225–235; Friedl 2015.
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Ryc. 1. Obszar badań projektu Tormersdorf-Toporów. Numeryczny model terenu na podkładzie mapy topograficznej. Lokaliza-
cja wybranych elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: A – Kozackie Mogiły; B – osada późnośredniowieczna (stan. 
arch. 10/75-09 AZP); C – prawdopodobne cmentarzysko kultury łużyckiej; D – zanikła wieś Tormersdorf; E – strzelnica WOP;  
F – pomnik 37 pułku piechoty WP; G – zanikły przysiółek Nieder-Tormersdorf  i ślad osadnictwa z epoki kamienia (stan. arch. 
6/74-09 AZP); H – Aleja Lipowa i mogiła żołnierzy niemieckich z 1945 r.; I – zanikły folwark Nieder-Vorwerk; J – obozowisko mezo-
lityczne (st. arch. nr 4/74-09 AZP); K – prawdopodobne cmentarzysko kultury łużyckiej; L – pole eksploatacji rudy darniowej;  
Ł – dawny cmentarz ewangelicki; M – polana z pomnikiem żołnierzy 2 armii WP (oprac. M. Mackiewicz i P. Konczewski)
Fig. 1. Research area of the project Tormersdorf-Toporów. Digital terrain model on the backing topographic map. The location of 
selected elements of cultural and natural heritage: A – Cossack graves; B – Late Medieval settlement (No. 10/75-09 AZP);  
C – likely burial ground of the Lusatian Culture; D – deserted village Tormersdorf; E – military shooting range (founded after 1945); 
F – 37 Infantry Regiment memorial; G – disappeared grange of Nieder-Tormersdorf and the Mesolithic settlement (No. 6/74-09 
AZP); H – Linden Avenue and the grave of German soldiers from 1945.; I – abandoned grange Nieder-Vorwerk; J – Mesolithic camp-
site (No. 4/74-09 AZP); K – the likely burial ground of the Lusatian Culture; L – place of exploitation of bog iron ore; Ł – a former 
evangelical cemetery; M – a monument to soldiers of the 2nd Polish Army (elaborated by M. Mackiewicz and P. Konczewski)
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Ryc. 2. Puszcza Zgorzelecka i dolina Nysy 
Łużyckiej na odcinku od folwarku Wysokie po 
miasto Przewóz (fot. P. Wroniecki)
Fig. 2. The Zgorzelec Forest and the valley 
of the Lusatian Neisse River on the stretch 
from the Wysokie farm to the Przewóz village 
(photo by P. Wroniecki)

mi napoleońskimi a Rosjanami w dniu 24 maja 1813 r. 
Pamięć kwietniowych bojów 1945 r. trwa w miejscowym 
społeczeństwie do czasów współczesnych.

Podczas wojen napoleońskich obszar Górnych Łużyc 
był areną licznych wydarzeń. Wieś Tormersdorf długo 
pozostawała na ich uboczu. Spokój mieszkańców został 
zmącony dopiero 20 maja 1813 r., kiedy to do ich uszu 
dotarł pomruk kanonady toczącej się pod Budziszynem 
bitwy6. Starcie trwało dwa dni i zakończyło się porażką 
wojsk koalicji rosyjsko-pruskiej. Główna trasa odwrotu 
pobitych armii wiodła przez przeprawy mostowe w Gör-
litz, i dalej w kierunku Wrocławia oraz Świdnicy. Ciężar 
osłony lewej flanki kolumny marszowej wojsk rosyjsko-
-pruskich przed ewentualnym manewrem oskrzydlają-
cym wojsk napoleońskich, spoczął na jednostkach arier-
gardy, dowodzonej przez generała Łanskoja. Pojawił się 
on, wraz ze swoimi żołnierzami, 22 maja o godzinie 10 
wieczorem w Rothenburgu. Kawaleria rosyjska, pomimo 
silnej burzy, rozpoczęła zakładanie biwaków na polach 
między młynówką (Mühlgraben) a Nysą Łużycką – nie-
mal naprzeciw Tormersdorf. Następnego dnia główne siły 
ariergardy przemaszerowały przez most łączący Rothen-
burg z Tormersdorf, przy okazji plądrując wieś, i udały 
się dalej w kierunku wschodnim. Na miejscu pozostał 
jedynie oddział kozaków, w sile około 600 ludzi, w celu 
prowadzenia działań opóźniających. Kolejnych 600 koza-
ków rozlokowanych było w pobliskich miejscowościach. 
W poniedziałek, 24 maja, o godzinie 3 po południu, od 
strony Rothenburga pojawili się francuscy kawalerzyści. 
Byli to żołnierze 2 Dywizji Lekkiej Kawalerii z II korpusu 
rezerwowego kawalerii dowodzonego przez generała Ho-
racego Sébastiani. Siły te stanowiły ariergardę II korpusu 
piechoty marszałka Claude Victora. Kozacy zajmowali 
początkowo pozycje przed mostem. Obie strony zwle-
kały z rozpoczęciem starcia, starając się oszacować siły 
przeciwnika. Kozacy widząc jednak nadchodzące kolejne 
oddziały nieprzyjaciela postanowili wycofać się na drugą 
stronę rzeki, co dawało im korzystniejszą pozycję. Fran-

6  Stod 1913: 3.

cuzi początkowo nie palili się do walki; dopiero osobisty 
przykład dowódców zmobilizował żołnierzy. W pogoni za 
uciekającym wrogiem, francuscy kawalerzyści pokonali 
most i dotarli na piaszczystą skarpę doliny rzecznej, na 
południowy wschód od Tormersdorf, gdzie doszło do roz-
strzygającego starcia (ryc. 3–4) . Potyczka trwała do go-
dziny 7 wieczorem. Dopiero przeprawienie się batalionu 
piechoty francuskiej z II korpusu Victora wraz z artylerią 
przez bród na Nysie Łużyckiej pod Nieder-Neudorf, osta-
tecznie skłoniło obrońców do wycofania się w kierunku 
Iławy7.

Poległych w potyczce żołnierzy obu stron konfliktu, 
w liczbie kilkunastu, pochowano w trzech grobach usy-
tuowanych na pobojowisku. Według lokalnej tradycji 
w dwóch grobach spoczęły ciała kozaków, a w jednym 
pochowano zabitych Francuzów. Wszystkie trzy mogiły 
umownie określano mianem „kozackich grobów” (Kosac-
kengräber) i pod taką nazwą figurowały w źródłach kar-
tograficznych8. Znajdowały się one na szczycie skarpy, po 
obu stronach drogi prowadzącej przez sosnowy las (ryc. 
4) . Do 1902 r. widoczne były kopce z drewnianymi krzy-
żami. W tymże roku wmurowano przy wszystkich trzech 
grobach postumenty, na których umieszczono metalowe 
krzyże9. Podczas badań archeologicznych pobojowiska 
natrafiono na fundamenty dwóch postumentów, odda-
lonych od siebie o 35 m. Ich umiejscowienie dokładnie 
pokrywa się z oznaczeniami umieszczonymi na mapie 
Topographische Karte 2693 Rothenburg Neue Nr 4655 
z 1939 roku (aktualizacja mapy z 1889), co pozwala są-
dzić, że są to groby uznawane przez lokalną społeczność 
za „kozackie”. Relikty fundamentów stanowiły jedyny wy-
znacznik umożliwiający lokalizację pochówków w terenie. 
Kopce, widoczne jeszcze na fotografiach z okresu między-
wojennego, uległy całkowitej niwelacji. Obok procesów 
naturalnych, wpływ na to miała zapewne budowa forty-
fikacji polowych w roku 1945, a także powojenna orka 

7  Foucart 1901: 91–93; Stod 1913: 3; Olczak 2004: 96.
8  Schober 1902: 38–40
9  Stod 1913: 3.
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leśna. W miejscu odkrycia reliktów postumentów w 2007 
r. założono wykopy sondażowe. Eksploracja doprowadziła 
do ujawnienia na głębokości około 1 m dwóch pojedyn-
czych pochówków (ryc. 5). Na czaszkach obu szkieletów 
widoczne były obrażenia (cięcia narzędziem ostrokrawę-
dzistym) zadane bronią białą, co koresponduje z kawale-
ryjskich charakterem starcia z 24 maja 1813 r. Ułożenie 
szczątków oraz dzieląca je odległość pozwalają sądzić, że 
pochówków dokonano w miejscu, gdzie żołnierze ci po-
nieśli śmierć10. Na odkrycie czeka jeszcze trzecia mogiła, 
nazywana dawniej francuską, której lokalizację udało się 
określić w przybliżeniu do kilkudziesięciu metrów. 

W krajobrazie Puszczy Zgorzeleckiej odnajdujemy licz-
ne relikty związane z pobytem 2 Armii Wojska Polskiego, 
która w kwietniu 1945 r. toczyła zażarte walki z Niemcami 
o przełamanie ich obrony na Nysie Łużyckiej. Zachodnia 
część puszczy została wówczas zamieniona w wielki obóz 
wojenny, pokryty ogromną liczbą różnorodnych fortyfi-
kacji polowych i innych urządzeń wojennych (ryc. 6). Tuż 
przed rozpoczęciem walk na Łużycach 2 Armia WP liczyła 
blisko 90 tys. żołnierzy. Oddziały polskie uzbrojone były 
między innymi w 521 czołgów, dział pancernych i trans-

10  Zawadzki 2007: 74–81.

porterów opancerzonych, 1736 dział i moździerzy oraz 
wyposażone w ponad 2000 samochodów. Polacy przejęli 
od Armii Czerwonej odcinek frontu o długości około 32 
kilometrów, z pierwszą linią opartą o Nysę Łużycką. Pol-
ski obszar operacyjny zamykał się pomiędzy położonym 
na północ od Bielawy Dolnej folwarkiem Wysokie (niem. 
Ober-Vorwerk),a wsią Młoty, znajdującą się na północ 
od miasteczka Przewóz11. Większość sił polskich skon-
centrowano na lewym skrzydle. Na odcinku pomiędzy 
wspomnianym powyżej folwarkiem, a położonymi około 
4 km na północ Prędocicami rozlokowano w pierwszej 
linii 8 i 9 Dywizję Piechoty. Na ich tyłach zgrupowane zo-
stały: 5 Dywizja Piechoty, 1 Korpus Pancerny, 16 Brygada 
Pancerna, 5 Pułk Czołgów Ciężkich, 2 Dywizja Artylerii, 
3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej, 14 Brygada Artylerii 
Przeciwpancernej, oddziały saperów i jednostki tyłowe. 
Na północ od Prędocic w pierwszej linii rozlokowano 7 
Dywizję Piechoty, a dalej pas polskiego odcinka frontu 
obsadzała 10 Dywizja Piechoty12. Zachodniego brzegu 
Nysy, na wprost głównego ugrupowania polskiego, broni-
ło około 1500 żołnierzy niemieckich. Były to głównie od-

11  Kaczmarek 1965: 21–58. 
12  Kaczmarek 1978: 328–332.

Ryc. 3. Rekonstrukcja przebiegu starcia 
z 24 maja 1813 r. Niebieską linią zaznaczo-
no przypuszczalny kierunek natarcia wojsk 
napoleońskich, zakończonego konfrontacją 
z kozakami (czerwony X). Czarnym krzyżykiem 
oznaczono lokalizację mogił  
(oprac. M. Mackiewicz i P. Zawadzki)
Fig. 3. Reconstruction of the skirmishes on 
the  on 24th May 1813. Blue line marks proba-
ble direction of attack of the Napoleonic Army, 
ending with the confrontation with the Cos-
sacks (red X). The black cross indicates loca-
tion of the graves (designed by M. Mackiewicz 
and P. Zawadzki)

Ryc. 4. Las Kozackie Mogiły – miejsce po-
tyczki z 1813 r. (fot. P. Konczewski)
Fig. 4. The Cossack Graves Forest – a place 
of a skirmish in 1813 (photo by P. Konczewski)



261

Paweł Konczewski, Jacek Szczurowski, Paweł Zawadzki i Janusz Kobielski Krajobrazy wojenne Puszczy Zgorzeleckiej

KonSerwacJa ZaPobiegawcZa środowiSKa 5 • dziedzictwo militarne

Ryc. 5. Grób wojenny z 1813 r. (nr I/07) 
z reliktem ceglanego postumentu pod krzyż 
(fot. E. Lisowska)
Fig. 5. War grave from 1813 (No. I/07) with 
the remains of the brick pedestal of the cross 
(photo by E. Lisowska)

działy z Dywizji Grenadierów Pancernych „Brandenburg” 
oraz 128 batalionu Volkssturmu. Punktem centralnym 
niemieckiego oporu było miasto Rothenburg, położone 
na zachodnim brzegu Nysy na wprost Prędocic13.

Wojna doprowadziła w krótkim czasie do zniszczenia 
Prędocic. Leon Lubecki – dowódca 1 batalionu 26 pułku 
piechoty 9 DP – wspominał, że „Prędocice istniały jedy-
nie na mapie pomiędzy pierwszą a drugą linią obronną. 
Rowy łączące wiły się pomiędzy ruinami i zgliszczami nie-
dawno zasobnej osady”14. W okresie powojennym wieś 
nie została odbudowana, również z tego względu, że zna-
lazła się w pasie granicznym objętym zakazem osiedla-
nia. W ocalałym budynku szkolnym, i prawdopodobnie 
w położonej nieopodal karczmie, utworzono strażnicę 
Wojsk Ochrony Pogranicza. Strażnicę zlikwidowano z po-
czątkiem lat 90. XX w. i od tego czasu Prędocice pozostają 
zupełnie nie zamieszkane. 

13  Lubecki 1960: 83.
14  Lubecki 1960: 79.

Aby poznać historię opuszczonej wsi i jej najbliższej 
okolicy podjęto badania archeologiczne, które siłą rzeczy 
objęły również pozostałości po działaniach wojennych. 
Opierając się na informacjach stricte historycznych prze-
prowadzono prospekcję lotniczą, badania powierzch-
niowe i geofizyczne, a także wykopaliska. W lokalizacji 
i zrozumieniu funkcji oraz chronologii poszczególnych 
reliktów kulturowych bardzo przydatny okazał się nu-
meryczny model terenu. Wygenerowano go dla całego 
obszaru badawczego w oparciu o dane z lotniczego ska-
ningu laserowego (ALS-LiDAR) uzyskane z Centralnego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Lotniczy skaning terenowy jest metodą badawczą szcze-
gólnie przydatną do prospekcji obszarów leśnych. Za 
jego pomocą można lokalizować relikty kulturowe o wła-
snej formie terenowej tkwiące w lokalnych biotopach. 
W oparciu o formę można również podejmować próby 
ich analiz funkcjonalnych i chronologicznych15.

15  Budziszewski i Wysocki 2012: 117–118.

Ryc. 6. Ziemianka z kwietnia 1945 r. pod-
czas wykopalisk (fot. E. Lisowska)
Fig. 6. Sunken hut dated to April 1945 du-
ring excavation (photo by E. Lisowska)
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Na podstawie numerycznego modelu terenu sporzą-
dzono również modele trójwymiarowe fragmentów ob-
szaru badań, w tym centralnej partii zanikłych Prędocic 
(ryc. 7). Na modelu widzimy, że pomiędzy pozostałościa-
mi domostw ciągną się okopy pierwszej linii frontu. Ich 
obsadę w kwietniu 1945 r. stanowił 2 batalion 26 pp. 
Stąd w nocy z 15 na 16 kwietnia wyszło nieudane na-
tarcie tegoż oddziału, będące próbą zdobycia przyczół-
ku po zachodniej stronie rzeki. Rankiem 16 kwietnia, po 
przegrupowaniu się, 2 batalion powtórnie przystąpił do 
natarcia, tym razem z sukcesem. Na wschodniej skarpie 
doliny Nysy Łużyckiej zachowały się pozostałości transzei, 
w których rozlokowane były odwodowe kompanie fizylie-
rów i dowództwo 26 pp. Na cyplu terenowym na połu-
dniowy wschód od centrum wsi zarejestrowano skupisko 
ziemianek przygotowanych do obrony okrężnej. Zapewne 
był to punkt dowodzenia tegoż pułku. Na północ od tego 
miejsca ciągną się na wpół zasypane okopy strzeleckie. 
16 kwietnia 1945 r. obsadzał je 1 batalion 26 pp. W bez-
pośredniej bliskości okopów widnieją pozostałości stano-

wisk pułkowych moździerzy i dział. Około 200 m na połu-
dnie od drugiej linii okopów znajdują się relikty kolejnych 
stanowisk artyleryjskich, prawdopodobnie1 dywizjonu 40 
pułku artylerii lekkiej. Pozycje bojowe i punkty dowodze-
nia łączą relikty charakterystycznych zygzakowanych ro-
wów dobiegowych. Front na południe od centrum Prędo-
cic obsadzał 28 pułk piechoty z 9 DP. Reliktom pierwszej 
linii okopów zajmowanych przez ten oddział towarzyszą 
charakterystyczne „półksiężycowate” wały, świadczące, 
że piechotę wspierała tam bezpośrednio pułkowa arty-
leria – zapewne armaty przeciwpancerne 45 mm. Druga 
linia okopów 28 pp zbudowana została u góry skarpy. 
Rowom strzeleckim towarzyszą tam pozostałości stano-
wisk moździerzy i armat oraz ruiny ziemianek. Ciekawym 
elementem pobojowiska jest relikt przyczółku mostu zbu-
dowanego około 200 m na południe od mostu łączącego 
Tormersdorf z Rothenburgiem. Ten ostatni wysadzono 
w powietrze zapewne pod koniec lutego 1945 (ryc. 7). 
Prawdopodobne pozostałości dwóch kolejnych przepraw 
mostowych zachowały się w zakolu rzeki, około 800 m 

Ryc. 7. Model 3D zanikłej wsi Prędocice (Tormersdorf) – pobojowiska z kwietnia 1945 r.: 1 – okopy pierwszej linii 26 pp;  
2 – okopy drugiej linii 26 pp; 3 – prawdopodobny punkt dowodzenia 26 pp; 4 – stanowiska moździerzy 26 pp; 5 – stanowiska 
artylerii polowej 28 pp; 6 – prawdopodobne stanowiska dział 1 dywizjonu 40 pal; 7 – okopy łączące pozycje bojowe; 8 – prawdo-
podobny przyczółek przeprawy mostowej 9 DP; 9 – koryto Nysy Łużyckiej; 10 – przyczółek zniszczonego mostu do Rothenburga; 
11 – plac centralny wsi, 12 – ruina karczmy; 13 – ruina szkoły/strażnicy WOP; 14 – pomnik ku pamięci żołnierzy II armii WP;  
15 – zniszczony pomnik żołnierzy niemieckich poległych w pierwszej wojnie światowej (oprac. M. Mackiewicz i P. Konczewski)
Fig. 7. 3D model of the deserted village Prędocice (Tormersdorf) – the battlefield of April 1945: 1 – the first line of trenches of 
26 Inf. Reg.; 2 – the second line of trenches of 26 Inf. Reg.; 3 – probable command post of 26 Inf. Reg.; 4 – the position of mortars 
of 26 Inf. Reg.; 5 – the position of field artillery of 28 Inf. Reg.; 6 – probable the position of 1 Squadron of 40 Light Artillery Reg.; 
7 – connecting trenches; 8 – probable bridgehead of 9 Infantry Division; 9 – the Lusatian Neisse riverbed; 10 – destroyed brid-
gehead of bridge to Rothenburg; 11 – central square of the village; 12 – ruins of the inn; 13 – ruins of the school (after the war, 
a military watchtower); 14 – memorial to soldiers of the Second Polish Army; 15 – destroyed monument to German soldiers killed 
in the First World War (elaborated by M. Mackiewicz and P. Konczewski)
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dalej na południe. Zbudowano je w pasie działania 34 
pp z 8 DP, w miejscu gdzie już 13 kwietnia 1945 r. 7 kom-
pania tegoż pułku uchwyciła przyczółek po zachodniej 
stronie rzeki16. 

Za pułkami piechoty i towarzyszącymi im czołgami 
z 16 brygady pancernej w godzinach popołudniowych 
16 kwietnia 1945 r. na zachodni brzeg rzeki przerzuco-
no również 1 Korpus Pancerny. Do przeprawy czołgów 
i dział pancernych posłużył most zbudowany przez Rosjan 
w rejonie folwarku Wysokie (ryc. 2), a także dwa kolejne 
mosty postawione przez polskich saperów na wysokości 
położonej po zachodniej stronie rzeki wsi Nieder-Neun-
dorf17. Prawdopodobnie jedną z tych przepraw zlokali-
zowano w sąsiedztwie ruin folwarku Wysokie. Zachował 
się z niej cypel o szerokości około 8 m, wysunięty w nurt 
rzeki na ok. 5 m, uformowany poprzez gęste nabicie obok 
siebie słupów o średnicy 20–30 cm. W lasach na wschód 
od tej przeprawy zarejestrowano znaczne nagromadze-
nie fortyfikacji polowych (ryc. 8). Oprócz standardowych 
okopów, ziemianek oraz rozrzuconych pomiędzy nimi 
stanowisk moździerzy, obserwujemy relikty świadczące 

16  Konczewski 2014: 10.
17  Kaczmarek 1978: 370–371; Konczewski 2014.

o koncentracji sprzętu wojennego. Do unikatowych na-
leży kompleks fortyfikacji polowych zbudowanych około 
1 km na wschód od wspomnianej powyżej przeprawy. 
Składa się on z wykopanych w jednej linii wzdłuż prze-
cinki leśnej 14 stanowisk artyleryjskich, którym towa-
rzyszą pozostałości luźno rozmieszczonych w pobliżu co 
najmniej 30 ziemianek, a całość otoczona jest pojedyn-
czą linią okopów – przygotowanych do obrony okrężnej 
i zamykających obszar o wymiarach około 320 m po osi 
N–S, i około 180 m po osi E–W. Prawdopodobnie są to 
pozostałości pozycji bojowych jednego z pułków 7 bry-
gady artylerii haubic, wspierającej w dniu 16 kwietnia 
forsowanie Nysy  Łużyckiej przez oddziały polskie. Około 
320 m na zachód od powyższych pozycji zachowały się 
stanowiska 6 armat przeciwlotniczych. Być może była 
to pozycja 1 baterii 61 pułku artylerii przeciwlotniczej, 
pozostawionej do 17 kwietnia 1945 r. na wschodnim 
brzegu Nysy do obrony przepraw mostowych. Tuż obok 
stanowisk artylerii przeciwlotniczej widać relikty kolej-
nych ośmiu stanowisk dla artylerii polowej. Prawdopo-
dobnie była to pozycja 2 dywizjonu 37 pułku artylerii lek-
kiej, wspierającego bezpośrednio forsowanie Nysy przez 
oddziały 8 DP. Około 550 m na zachód od zgrupowania 
artyleryjskiego na nadrzecznym cyplu zlokalizowano 6 

Ryc. 8. Prawa flanka działania II armii WP. Numeryczny model terenu obszaru operacji w dniach 13–17 kwietnia 1945 r.:  
A – ruina folwarku Wysokie (Ober-Vorwerk); B – relikt przeprawy mostowej; C – stanowiska 7 Brygady Artylerii Haubic (?);  
D – stanowiska 61 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (?); E – stanowiska 37 Pułku Artylerii Lekkiej (?); F – stanowiska moździerzy;  
G – stanowiska czołgów; H – pozycje pierwszej linii 8 DP (oprac. M. Mackiewicz i P. Konczewski)
Fig. 8. Southern flank of the Second Polish Army. Digital terrain model of actions on 13–17 April 1945: A – ruins of the Wysokie 
farm (Ober-Vorwerk); B – a relic of the military bridge; C – the position of 7. Brigade Howitzers (?); D – the position of 61. Anti-air-
craft Artillery Reg. (?); E – the position of 37 Light Artillery Reg.; F – positions of mortars; G – positions of tanks; H – the first line 
of trenches of 8 Inf. Div. (elaborated by M. Mackiewicz and P. Konczewski)
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„podkowiastych” wałów. Były to prawdopodobnie pozy-
cje czołgów, zapewne T 34/85 z 16 brygady pancernej, 
wspierających w pierwszej linii działania 8 DP w dniu for-
sowania rzeki (ryc. 8)18.

Jednym z najtragiczniejszych epizodów z walk sto-
czonych przez żołnierzy polskich na Łużycach w kwietniu 
1945 r. była zagłada 6 kompanii 2 batalionu 37 pułku pie-
choty. Oddział ten posłano w nocy z 14 na 15 kwietnia na 
zachodni brzeg Nysy celem uchwycenia przyczółku dla 7 
dywizji piechoty. Działania kompanii piechoty wspierały: 
kompania moździerzy 120 mm, bateria armat 45 mm i 4 
ciężkie karabiny maszynowe. Oddziałowi desantowemu 
udało się początkowo zdobyć przyczółek o głębokości oko-
ło 250–300 m. Dalszy atak żołnierzy polskich zablokowany 
został przez ogień karabinów maszynowych ustawionych 
w lesie na zachodniej skarpie doliny Nysy na wysokości 
miejscowości Neusorge, ostrzał artyleryjski od strony Lode-
nau, a także kontrataki niemieckiej piechoty. Polski desant 
trwał w obronie przez blisko dobę. Dopiero następnej nocy 
na zachodni brzeg rzeki powrócili pojedynczy żołnierze, 
a kronikarz zanotował „6 kompania przestała istnieć”19.

W trakcie prowadzonych aktualnie badań udało się 
rozpoznać relikty pozostałe w krajobrazie po tym tragicz-
nym wydarzeniu (ryc. 9). Kierując się dokumentami histo-
rycznymi zlokalizowano stanowiska bojowe 2 batalionu 
37 pp. Okopom strzeleckim tegoż oddziału, usytuowa-
nym na wysokiej skarpie rzecznej, towarzyszą pojedyn-
cze stanowiska moździerzy 82 mm. Bezpośrednie miejsce 
przeprawy 6 kompanii znajdowało się zapewne w rejonie 
zniszczonego drewnianego mostu łączącego drogę z Prę-
docic do Sobolic z Neusorge. W trakcie prospekcji po-
wierzchniowej udało się zlokalizować relikty tegoż mostu. 
Forsowanie rzeki w tym miejscu było najkorzystniejsze 
wobec łatwego podejścia do nurtu rzeki drogą prowa-
dzącą do mostu, przy jednoczesnym zasłonięciu cyplem 
terenowym od artylerii niemieckiej ustawionej na połu-
dniowym skraju Lodenau. W głębi polskich pozycji, około 
1500 na południowy wschód od miejsca forsowania rzeki 
przez 6 kompanię, zlokalizowano stanowiska 8 moździe-
rzy 120 mm (ryc. 10). Przy donośności tej broni do pra-
wie 6 km20, mogły one wspierać oddział polski walczący 
na omawianym przyczółku. Analiza fotografii lotniczych 
i numerycznego modelu terenu ukazała również relikty 
fortyfikacji polowych zachowanych w miejscu walki 6 
kompanii. Główną linię okopów niemieckich zlokalizo-
wano na zachodniej skarpie doliny Nysy. Od tej pozycji 
w stronę rzeki ciągną się rowy dobiegowe, prowadzące 
do pojedynczych stanowisk czujek rozmieszczonych nad 
rzeką. W centralnej partii łąki, na której rozegrał się dra-
mat 6 kompanii, rośnie kępa drzew (ryc. 9). Porasta ona 
pagórek o wymiarach około 40 x 70 m. Na jego obrzeżach 
znajdują się relikty stanowisk strzeleckich przygotowa-
nych do obrony okrężnej. Sposób ich wykonania, iden-

18  Kaczmarek 1965: 172; Rzepski 1970: 169–176. 
19  Kaczmarek 1965: 102–103. 
20  Kaczmarek 1978: 67.

tyczny ze stanowiskami polskimi po wschodniej stronie 
rzeki i odmienny od okopów niemieckich, pozwala przy-
puszczać, że jest to miejsce ostatecznej obrony oddziału 
polskiego walczącego na przyczółku w dniu 15 kwietnia 
1945 r.

Efektem walk toczonych nad Nysą przez 37 pp może 
być również mogiła polowa odkryta w 2009 r. w połu-
dniowej części pasu działania tej jednostki. W leju po 
wybuchu pocisku artyleryjskiego spoczywały szczątki 
dwóch żołnierzy niemieckich – grenadierów z 464 Aus-
bilgungs-Division. Być może byli to zwiadowcy wysłani 
na wschodni brzeg rzeki w dniach poprzedzających for-
sowanie Nysy. Analiza artefaktów odkrytych w badanym 
leju pozwala również postawić tezę, że był on nie tylko 
miejscem pochówku niemieckich grenadierów, ale rów-
nież miejscem ich ostatniej walki. Odkryte elementy 
uzbrojenia świadczą, że w walce tej żołnierze niemieccy 
użyli karabinów szturmowych STG 44 oraz trzonkowych 
granatów ręcznych. Do przełamania ich oporu Polacy uży-
li prawdopodobnie między innymi wielkokalibrowego ka-
rabinu maszynowego DSzK21.

Przy okazji badań prowadzonych w Puszczy Zgorze-
leckiej w ramach projektu Tormersdorf-Toporów rozpo-
znano również kolejne mogiły wojenne z 1945 r. Jeden 
z zachowanych grobów znajduje się przy leśnej drodze 
prowadzącej z Bielawy Dolnej do Sanic (ryc. 11). Podczas 
kwietniowych bojów był to główny szlak komunikacyjny 
na zapleczu pierwszej linii oddziałów polskich, a po woj-
nie nadano mu nazwę Drogi Batalionowej. Na krzyżu wid-
nieje informacja, że w grobie tym spoczywa plutonowy 
Franciszek Haładaj, poległy w 1945 r. Według informacji 
przekazanych przez leśników nie został on ekshumowa-
ny w okresie powojennym, gdyż przenosin szczątków nie 
życzyła sobie rodzina poległego. Aktualnie grób pozo-
staje pod opieką leśników. W literaturze przedmiotu nie 
znajdujemy żadnych informacji o śmierci tego żołnierza. 
Opisywana mogiła nie jest ujęta w internetowej bazie 
cmentarzy wojennych Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. W internetowej bazie strat osobowych i ofiar 
represji pod okupacją niemiecką znajduje się informacja 
o Franciszku Haładaju, urodzonym 4 października 1882 r. 
w miejscowości Bogumiłów, zmarłym 24 kwietnia 1945 
r. Nie wiemy niestety, czy chodzi o tę samą osobę, co 
żołnierz pochowany na puszczańskim pobojowisku22. 
Zapewne przy tej samej drodze znajdował się również 
kolejny grób żołnierza polskiego, nieznanego z nazwiska, 
ekshumowanego w 1958 r. na cmentarz żołnierzy pol-
skich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu23. 

Pozostałości cmentarza polowego z 1945 r. zlokalizo-
wano ostatnio w Bielawie Dolnej. W lesie na wschodniej 
skarpie rzeki Bielawki, około 200 m na południe od cen-
trum wsi znajduje się co najmniej kilkanaście prosto-

21  Zawadzki 2009: 20–23.
22   Lewandowicz et al. 1974; http://groby.radaopwim.gov.pl/; http://

www.straty.pl/ (wglądy: 18.10.2016).
23  Trzaskowska 2008: 124.
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Ryc. 9. Dolina Nysy Łużyckiej w miejscu 
zagłady 6 kompanii 2 batalionu 37 PP  
(fot. P. Wroniecki)
Fig. 9. The river Neisse valley at the site of 
the of extermination of 6 company 2 battalion 
37 Inf. Reg. (photo by P. Wroniecki)

Ryc. 10. Relikty stanowisk moździerzy 
120 mm z 7 DP (fot. P. Konczewski)
Fig. 10. Relics the positions of 120 mm 
mortars for 7 Inf. Div. (photo by P. Konczewski)

Ryc. 11. Droga Batalionowa i grób plut. 
Franciszka Haładaja (fot. P. Konczewski)
Fig. 11. “The Battalions Road” and the 
grave of the Polish soldier Franciszek Haładaj 
(photo by P. Konczewski)

kątnych zapadlisk gruntu o wymiarach około 1 x 2 m. 
Przy jednym z nich odkryto emaliowaną na czerwono 
gwiazdę, jakie montowano na słupkach umieszczanych 
przy grobach czerwonoarmistów. Być może są to relikty 
mogił żołnierzy z 254 Dywizji Piechoty Armii Czerwonej, 
obsadzającej front na południe od oddziałów polskich24. 

24  Rzepski 1970: 118–119.

Żołnierze tam pochowani zostali zapewne ekshumowani 
w okresie powojennym. Jednak pewność co do powyż-
szego mogłyby przynieść jedynie badania wykopaliskowe.

Na całym pobojowisku zalegają drobne przedmioty 
związane z kwietniowymi walkami z 1945 r. Są to przede 
wszystkim odłamki grantów artyleryjskich oraz elemen-
ty zużytej amunicji strzeleckiej. Pomimo ponad 70 lat od 
zakończenia wojny, w trakcie prowadzonych prac badaw-
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Ryc. 12. Pomnik ku pamięci żołnierzy 37 PP 
poległych w walkach na Łużycach. W głębi 
miasto Rothenburg (fot. P. Konczewski)
Fig. 12. Memorial to soldiers of the 37th 
Inf. Reg. killed in the battles in Lusatia. In the 
background the town Rothenburg  
(photo by P. Konczewski)

czych natrafialiśmy również na niewypały. W większo-
ści były to granaty ręczne i miny moździerzowe 81 mm 
produkcji radzieckiej. Część z nich leżała na powierzchni 
gruntu, pozostawiona przez nieodpowiedzialnych „poszu-
kiwaczy skarbów”, nielegalnie penetrujących pobojowi-
sko. Obecność niewypałów powodowała, że miejsca wy-
typowane pod wykopy archeologiczne wraz z najbliższą 
okolicą musiały być przeszukane za pomocą detektorów 
metali. W razie odnalezienia przedmiotów potencjalnie 
niebezpiecznych wzywano straż leśną, która zabezpieczała 
znaleziska do czasu przybycia patrolu saperskiego. W ru-
inach Toporowa odkryto również pociski do granatników 
50 mm produkcji radzieckiej, stanowiących standardowe 
uzbrojenie kompanii piechoty. W trakcie badań odnaj-
dowano również elementy wyposażenia wojskowego, 
takie jak guziki mundurowe, buty i fragmenty pasów, 
żołnierski kociołek, czy kable telefoniczne. Najliczniejszą 
grupą artefaktów pobitewnych były łuski i amunicja do 
pistoletów maszynowych PPS i PPSz, karabinów ręcz-
nych systemu Mosin i karabinów maszynowych systemu 
Maxim i Diegtiariow. Na jednym ze stanowisk karabinu 
maszynowego odkryto ponad 300 łusek. Na pobojowi-
sku odnaleziono również ślady ostrzału artyleryjskiego 
ze strony niemieckiej. W centrum Toporowa odnaleziono 
niewybuch pocisku wystrzelonego z lekkiej haubicy po-
lowej 105 mm (10,5 cm leichte Feldhaubitze). Odłamki 
pozostałe po ostrzale artyleryjskim ze strony niemieckiej 
grupują się w dwóch wyraźnych sektorach ostrzału. Sek-
tor pierwszy to teren od pierwszej do drugiej linii okopów. 
Sektor drugi to rejon wspomnianej powyżej Drogi Bata-
lionowej, a w szczególności jej skrzyżowania z traktami 
prowadzącymi w stronę rzeki. Pobocza tych ostatnich są 
wręcz usiane niewielkimi prostokątnymi wkopami, pozo-
stałymi po punktach składowania materiałów wojennych. 
Poza obszarem aktualnie prowadzonych badań pozostają 
relikty zlokalizowanych w głębi puszczy armijnych składów 
materiałowych, punkty dowodzenia poszczególnych dywi-
zji, większość stanowisk artylerii, miejsca stacjonowania 
odwodu pancernego, placówki służb medycznych i we-
terynaryjnych.

Opisany powyżej pokrótce krajobraz wojenny uzu-
pełniają ruiny budynków zniszczonych podczas wojny, 
zdziczałe sady i pola orne, a także pomniki upamiętnia-
jące wysiłek żołnierzy polskich w 1945 r. Główny pomnik 
znajduje się na polanie na wschód od centrum Prędocic. 
W zagajniku na drugim krańcu tej polany tkwi natomiast 
ruina pomnika poświęconego żołnierzom niemieckim – 
mieszkańcom Tormersdorf poległym w I wojnie świato-
wej. Nieopodal nad Nysą stoi obelisk poświęcony pamięci 
żołnierzy 37 pułku piechoty poległych w walkach na Łu-
życach (ryc. 12). Żołnierzom 6 kompanii tegoż pułku po-
święcono obelisk ustawiony na nadrzecznej skarpie, tuż 
obok miejsca ich przeprawy. W centrum Sobolic w 1945 
r. ustawiono kolejny obelisk, poświęcony żołnierzom 40 
pułku piechoty. Jego postument zbudowano wykorzystu-
jąc zdobyczną broń niemiecką, taką jak karabinki sztur-
mowe StG 44. Kwietniowe walki z 1945 r. upamiętnia 
także obelisk wzniesiony nad Nysą w pasie działania 8 
Dywizji Piechoty. Upamiętnia on miejsce, w którym sta-
ło działo przeciwpancerne 6 baterii 56 pułku ze składu 9 
samodzielnej brygady artylerii przeciwpancernej. Działo-
nem dowodził kpt. Artiom Tatarski, a obsługę działa sta-
nowili żołnierze: Bednarczyk, Labiszak, Zapotoczny, Styś, 
Maciuk i Mokronowski. Tuż przy obelisku rzeczywiście 
udało się zlokalizować relikt stanowiska artyleryjskiego.

Akcenty militarne w krajobrazie puszczy pozostawiły 
także stacjonujące tam w okresie powojennym Wojska 
Ochrony Pogranicza. W Prędocicach i pobliskiej Biela-
wie Dolnej zachowały się relikty strzelnic wojskowych. 
Miały one identyczną konstrukcję. Uformowano je po-
przez budowę wału szerokiego u podstawy na około 7 m, 
i o zachowanej wysokości około 2 m, tworzącego kształt 
trapezu. Wały mają długość około 192 m. Przy krótszej 
podstawie trapezu, długiej na około 10 m, znajdowały 
się stanowiska strzeleckie. Kulochwyt o szerokości około 
20 m oparto o skarpy wschodniej krawędzi doliny Nysy 
(ryc. 13). Do współczesności dotrwały również budynki 
po kilku strażnicach WOP. Strażnica w Bielawie Dolnej, 
funkcjonująca w przedwojennym budynku szkolnym, 
jest wpisana do rejestru zabytków i pozostaje w dobrym 
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Ryc. 13. Numeryczny model terenu północnej partii Prędocic: A – strzelnica WOP, B – dawny cmentarz ewangelicki  
(oprac. M. Mackiewicz i P. Konczewski)
Fig. 13. Digital terrain model of northern part of the village Prędocice: A – military shooting range; B – former Lutheran ceme-
tery (elaborated by M. Mackiewicz and P. Konczewski)

Ryc. 14. Mozaika przy ruinie dawnej karcz-
my w Tormersdorf (fot. P. Konczewski)
Fig. 14. Mosaic on the ruins of the former 
inn at Tormersdorf (photo by P. Konczewski)

stanie technicznym25. Budynki strażnicy w Prędocicach 
są zrujnowane. Przy jednym z nich znajduje się mozai-
ka ścienna wykonana z różnokolorowej stłuczki szklanej. 
Przedstawia ona żołnierza strzegącego wraz z psem gra-
nicy na Nysie (ryc. 14). 

Krajobraz Puszczy Zgorzeleckiej podlega ciągłej trans-
formacji. Fortyfikacje polowe ulegają powolnej degrada-
cji w wyniku erozji, penetracji przez systemy korzeniowe 
drzew i zwierzęta kopiące nory. Fragmenty pobojowiska 

25  Grajewski, Przydrożna i Wiśniewska 2008: 39. 

są niszczone również w trakcie powodzi często nawie-
dzających dolinę Nysy Łużyckiej. Jednakże przyroda 
odgrywa przede wszystkim pozytywną rolę w proce-
sie zachowania reliktów przeszłości. Po początkowym 
okresie intensywnej deniwelacji, fortyfikacje polowe 
w większości są obecnie porośnięte murawami łąkowy-
mi lub roślinami podszytu leśnego. Przyczynia się to do 
utrwalenia ich formy (ryc. 15). Darń skryła również ru-
chome artefakty pobitewne, powodując, że środowisko 
ich depozycji jest stabilne, i poprzez to sprzyjające ich 
zachowaniu.
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Ryc. 15. Relikty okopów pierwszej linii fron-
tu. Zwraca uwagę ich stabilna forma terenowa 
i współkompozycja z elementami przyrodni-
czymi krajobrazu (fot. P. Konczewski)
Fig. 15. Relics of the trenches of the front 
line. Attention is drawn to their stable form 
and correlation with elements of the natural 
landscape (photo by P. Konczewski)

Ryc. 16. Zniszczenia w krajobrazie spowo-
dowane rabunkiem ruin wsi Prędocice  
(fot. P. Konczewski)
Fig. 16. Damage to the landscape caused 
by a robbery of ruins of the village Prędocice 
(photo by P. Konczewski)

Niszczenie fortyfikacji powodowały również dawniej 
prace leśne. Ich ujemny wpływ jest obecnie ograniczony 
poprzez zalecenia nieużywania ciężkiego sprzętu w ob-
rębie reliktów kulturowych o własnej formie terenowej, 
a także ograniczenie gospodarki leśnej w najbardziej war-
tościowym przyrodniczo i kulturowo fragmencie Pieńskiej 
Doliny Nysy Łużyckiej26.

Najpoważniejszym zagrożeniem dla puszczańskiego 
krajobrazu jest rabunek prowadzony przez „poszukiwa-
czy skarbów”. Problem nielegalnych poszukiwań nie do-
tyczy tylko obszaru puszczy, ale jest poważnym zagroże-
niem dla dziedzictwa kulturowego całej gminy Pieńsk27. 
Poza kradzieżą artefaktów kulturowych po nielegalnych 
poszukiwaniach często pozostaje zdewastowany krajo-
braz – rozryte okopy, ziemianki i zniszczone fundamen-
ty domostw. Proceder ten nie omija obszarów objętych 
ochroną konserwatorską, czy przyrodniczą (ryc. 16). 
W opinii autorów, aby zapobiegać temu ujemnemu zja-
wisku potrzebne są działania edukacyjne. Powinny być 
one ukierunkowane na prezentację bogactwa lokalnego 

26  Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa Ruszów 2015.
27  Oszczanowska 2014: 45.

krajobrazu i uświadamianie pożytków z jego zachowania 
dla społeczności lokalnej. Rabunek i inne akty wandali-
zmu wobec lokalnego dziedzictwa są często tolerowane 
z powodu głęboko zakorzenionego przekonania wśród 
części napływowych mieszkańców polskiej części Łu-
życ o jego obcości kulturowej, jako tzw. mienia ponie-
mieckiego28. Z drugiej strony w powiatach zgorzeleckim 
i żarskim historia kwietniowych bojów jest nadal żywa 
w pamięci ludzkiej. W przygranicznych miejscowościach 
mieszkają ostatni kombatanci, a także ich potomkowie. 
Kolejne rocznice forsowania Nysy Łużyckiej są obchodzo-
ne nadzwyczaj uroczyście. Tradycyjnym apelom poległych 
towarzyszą rajdy pojazdów historycznych, rekonstrukcje 
walk i pikniki militarne. Wielką zasługą lokalnych społecz-
ników, miłośników historii i przyrody, jest ciągłe ukazy-
wanie, że kwietniowe walki były częścią wielowiekowej 
historii Górnych Łużyc, której echa są obecne w krajo-

28   Jest to o tyle krzywdzące, że wszak na Łużycach od z górą tysiąca 
lat zamieszkiwała ludność pochodzenia słowiańskiego. Kultura 
Serbo-Łużyczan w obecnej polskiej części Łużyc była lokalnie 
żywa do czasu II wojny światowej.  
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brazie29. Dziedzictwo ostatniej wojny w takim kontekście 
jawi się jako łącznik pomiędzy współczesnością a „star-
szymi” reliktami kulturowymi – współobecnymi w krajo-
brazie puszczy. 

Specyficznym dla opisanego powyżej krajobrazu 
wojennego jest to, że poszczególne jego komponenty 
nakładają się liczne relikty kulturowe o starszej chrono-
logii (ryc. 1). Przykładowo, jeśli udalibyśmy się na pół-
noc drogą od miejsca odkrycia mogił z 1813 r., zaraz po 
opuszczeniu pobojowiska doby napoleońskiej schodzimy 
na łąki nad Nysą i wkraczamy w obszar osady o chrono-
logii późnośredniowiecznej (stanowisko archeologiczne 
nr 10/75-09 AZP). Idąc dalej na północ docieramy do 
miejsca odkrycia w okresie międzywojennym grobu cia-
łopalnego kultury łużyckiej, a po dalszych kilku krokach 
dochodzimy do zanikłej wsi Tormersdorf. Przez dalszych 
kilkaset metrów wędrujemy przez opuszczoną wieś, mija-
jąc relikty zagród kmiecych, kuźni, szkoły/strażnicy WOP, 
by dojść do dawnego placu centralnego z pozostałościa-
mi karczmy i mostu do Rothenburga. Kierując się dalej na 
północ mijamy dalsze relikty zagospodarowania dawnego 
Tormersdorf i docieramy do opisanej powyżej strzelnicy 
wojskowej i położonego tuż obok pomnika poświęconego 
żołnierzom 37 pp. W tym miejscu zaczyna się wspomnia-
na powyżej aleja lipowa. Idąc nią, mijamy położone na te-
rasie rzecznej stanowisko archeologiczne nr 6/74-09 AZP 
– ślad osadnictwa z epoki kamienia. W miejscu tym ist-
niał też do 1945 r. przysiółek Nieder-Tormersdorf, po 
którym pozostały resztki budynków i reliktowa roślin-
ność antropogeniczna. Pod jednym z drzew alei lipowej 
znajdowała się opisana powyżej mogiła kryjąca szczątki 
żołnierzy niemieckich, a na łące tuż obok zlokalizowano 
układ pól ornych o metryce być może jeszcze średnio-
wiecznej. Idąc dalej docieramy do ruin folwarku Nieder-
-Vorwerk, powstałego przynajmniej w początku XIX w. 
Od folwarku możemy udać się na południowy wschód 
kolejną pomnikową aleją, obsadzoną lipami, grabami 
i kasztanowcami. Po dotarciu do zabagnionego staro-
rzecza Nysy otwiera się przed nami widok na ulokowane 
na skarpie doliny obozowisko mezolityczne (stanowisko 
archeologiczne nr 4/74-09 AZP) i prawdopodobne cmen-
tarzysko kultury łużyckiej. Idąc od powyższych stanowisk 
archeologicznych z powrotem na południe mijamy sku-
pisko kilkunastu kopców ziemnych – być może kurhanów 
o metryce pradziejowej30. Po dalszych kilku minutach 
docieramy do opuszczonego cmentarza ewangelickiego, 
a dalej do polany z pomnikiem poświęconym 2 Armii WP 
i ruiną pomnika upamiętniającego żołnierzy niemieckich. 
Stąd po przejściu kolejnych kilkuset metrów wrócimy na 
pobojowisko z 1813 r. W trakcie tegoż spaceru cały czas 
mijalibyśmy rozliczne relikty pobojowiska z 1945 r.

Poszczególne składniki kulturowe puszczańskiego kra-
jobrazu pozostają w większości enigmatyczne dla prze-

29   Zobacz szerzej: Bena et al. 2010; http://www.bielawadolna.zgo-
rzelec.pl/; http://www.bory.org.pl/ (wglądy: 18.10.2016).

30 Zotz 1930: 83; Konczewski 2016: 40–41.

ciętnego odbiorcy i wymagają objaśniania31. Tylko nie-
które z nich są objęte ochroną konserwatorską. Wpisami 
do rejestrów zabytków chronione są nielicznie zidenty-
fikowane stanowiska archeologiczne oraz zabytki archi-
tektury i układy ruralistyczne kilku puszczańskich wsi32. 
Przy okazji w granicach miejsc chronionych znalazły się 
fragmenty puszczańskich pobojowisk. W żadnym jednak 
z przypadków nie są one konkretnie wskazane jako przed-
miot ochrony konserwatorskiej.

Abstrahując od dyskutowanego problemu celowości 
i wyboru najwłaściwszej formy ochrony konserwatorskiej 
nowożytnych pobojowisk, praktycznym problemem przy 
wpisie do rejestru zabytków struktury tak rozległej jak 
pobojowisko, jest brak ścisłych granic. Dynamika boju 
powodowała, że bitwy toczyły się na przestrzeni wielu 
kilometrów, a oddalone od siebie ogniska walki rozdzie-
lają obszary, które bitwa ominęła. W wielu przypadkach 
badacze wręcz nie są w stanie wskazać konkretnych 
miejsc stoczenia bitwy33. W przypadku omawianego po-
wyżej pobojowiska z 1813 r. nakreślenie propozycji gra-
nic ochrony konserwatorskiej jest stosunkowo proste. 
W świetle aktualnej wiedzy ochroną należałoby objąć 
kwartał lasu z mogiłami pobitewnymi i fragmentem trak-
tu, wzdłuż którego toczyła się walka (ryc. 3). Jest to te-
ren o powierzchni około 5 ha, a właściwą formą ochrony 
mogłoby być uznanie go za stanowisko archeologiczne.

W przypadku wskazania granic pobojowiska z II wojny 
światowej natrafiamy na poważny problem. W kwietniu 
1945 r. tylko na ponad 30-kilometrowym odcinku fron-
tu obsadzonym przez Wojsko Polskie istniało kilkanaście 
ognisk bezpośredniej walki. Wysiłek żołnierzy pierwszej 
linii wspierały oddziały tyłowe, rozlokowane w pasie 
o szerokości 8–10 km na wschód od Nysy. Także one 
uczestniczyły w boju, wspierając wysiłek żołnierzy pierw-
szej linii oraz zmagając się z nieprzyjacielskim ogniem 
artyleryjskim i atakami lotnictwa. Obszar tego wielkiego 
pola bitwy po polskiej stronie Nysy zajmuje zapewne co 
najmniej 300 km², a świadectwa wojny zachowały się 
tam w różnym natężeniu.

Krajobraz fragmentu Puszczy Zgorzeleckiej badanego 
w ramach projektu Tormersdorf-Toporów jawi się jako 
zróżnicowany kompleks przyrodniczo-kulturowy, formo-
wany od początku holocenu po współczesność przez siły 
przyrody i działalność ludzką. Jego poszczególne kompo-
nenty posiadają niewątpliwą wartość naukową i społecz-
ną, i jako takie powinny być zachowane dla przyszłych 
pokoleń. W skali całej Puszczy Zgorzeleckiej komponenty 
kulturowe jej krajobrazu są trudne do kompleksowego 

31   Postulat objaśniania puszczańskiego krajobrazu autorzy starają 
się realizować poprzez publikacje, prelekcje w okolicznych miej-
scowościach, a także wycieczki po Puszczy Zgorzeleckiej, w któ-
rych dotychczas uczestniczyła głównie młodzież z Polski i Nie-
miec, a także Białorusi (w tym potomkowie żołnierzy poległych 
podczas forsowania rzeki), Bośni i Hercegowiny oraz Włoch.  

32  Grajewski et al. 2008; Budziszewska 2014.
33   O problemach z ustaleniem miejsca bitwy patrz między innymi: 

Fox 1993; Rochala 2007; Zawadzki 2007.  
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opisania wobec niedostatecznego stanu badań. Jest to 
szczególnie widoczne na tle wiedzy o dziedzictwie przy-
rodniczym34. Rozłączne traktowanie komponentów przy-
rodniczych i kulturowych puszczańskiego krajobrazu (na 
przykład jako zabytków archeologicznych lub pomników 
przyrody) w opinii autorów jest działaniem sztucznym, 
utrudniającym jego rozumienie i de facto utrudniającym 
całościową ochronę.

Warte zastanowienia jest, czy Puszcza Zgorzelecka 
w najcenniejszych fragmentach nie zasługuje na objęcie 
kompleksową ochroną konserwatorską. W świetle obo-
wiązujących obecnie w Polsce przepisów taką możliwość 
dałoby ustanowienie parku kulturowego35. Jego ewentu-
alne powstanie byłoby zgodne z planami rozwoju gminy 
Pieńsk, lokalnymi programami ochrony przyrody i dzie-
dzictwa kulturowego, a także, co ważne, z nowoczesną 
doktryną konserwacji zapobiegawczej środowiska, której 
wdrażanie jest postulowane przez Komisję Europejską36. 
Jednak podjęcie takowej inicjatywy powinno poprzedzić 
zintensyfikowanie badań nad lokalnym krajobrazem, 
celem szczegółowego poznania jego rzeczywistych zaso-
bów.

Przy obecnym stanie wiedzy jako szczególnie cenny 
jawi się fragment Puszczy Zgorzeleckiej położony w za-

34   Patrz: Jędrzejczak i Duchaczek 2006; Franczak 2015; Konczewski 
2016.  

35  Gawlicki 2012: 46. 
36   Jędrzejczak i Duchaczek 2006; Grajewski et al. 2008; Gawlicki 

2012: 45; Oszczanowska 2014; Franczak 2015.

chodnich partiach leśnictw: Stojanów, Bielawa, Toporów 
i Zabłocie. Walory przyrodnicze tego terenu już zostały 
docenione poprzez ustanowienie obszaru Natura 2000 
Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej. Fenomenem jest również 
to, że dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze tworzą tam 
harmonijną całość krajobrazową, a poszczególne skład-
niki pozostają ze sobą w równowadze ekologicznej. Do-
minantą kulturową w tym lokalnym krajobrazie są relikty 
związane z II wojną światową, a także inne świadectwa 
militarnej przeszłości regionu. Z tej też przyczyny w opi-
nii autorów możemy nazywać go krajobrazem wojennym, 
poprzez analogie do innych szczególnych form krajobra-
zu, jak antropogeniczny, militarny czy archeologiczny37. 
Wyjątkowym walorem krajobrazu kulturowego Puszczy 
Zgorzeleckiej jest jego autentyzm – wartość nader cenio-
na we współczesnym świecie. Aby zachować ten walor 
koniecznym jest objęcie puszczy ochroną w zakresie szer-
szym niż dotychczas, przy równoczesnym prowadzeniu 
gospodarki, a także badań naukowych, prac konserwa-
torskich i działań edukacyjnych w sposób jak najmniej 
naruszający zasób lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-
-kulturowego.

Projekt Tormersdorf-Toporów jest finansowany ze 
środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na 
podstawie decyzji nr DEC-2013/10/E/HS3/00368.

37   Kobyliński 1999: 5; Wysocki 1999: 10–16; Bogdanowski 2002: 
209–212. 
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Landscapes of wars in the Zgorzelec Wilderness

Summary

The Zgorzelec Wilderness (Görlitzer Heide) is located in south-
western Poland. It stretches between the river Neisse, which 
is the Polish-German border, and the river Czerna Wielka. 
It is part of the Lower Silesian Wilderness – one of the larg-
est forests in the Central European Lowlands. The Zgorzelec 
Wilderness from the late Middle Ages to the first half of the 
twentieth century was the property of the nearby  Zgorzelec 
(Görlitz) town. The armed conflicts which took place in this part 
of Europe were in breach of existence of human communities 
living in it. The remains of war preserved in the western part 
of the Zgorzelec Forest are currently the subject of research 
conducted within the project «Residents, culture and natural 
environment of Upper Lusatia as an example of research of 
micro-regions settlement Tormersdorf / Toporów». The pro-
ject is implemented in the Department of Anthropology at the 
University of Life Sciences in Wrocław by an interdisciplinary 
research team, composed of anthropologists, archaeologists, 
botanist and zoologist. Research is conducted in collaboration 
with the company National Forests, Forest District Ruszów – 
hosted the study area.

The central point of the study area is ruined Prędocice 
(Tormersdorf) village, also known as Toporów, located on the 
western edge of the forest. The village was founded in the 
fourteenth century, and existed till the spring of 1945. With 
its history are related to episodes of two major conflicts: the 
Napoleonic Wars and World War II.

On 24th May 1813, near Toporów village, a skirmish took 
place between some units of the Grande Armée and the rear-
guard of Russian and Prussian army. French regiments from the 
Second Reserve Cavalry Corps tried to cross the Neisse river 
trough Tormersdorf’s bridge. The village was occupied by Cos-
sacs unit in strength 600 men. During the fight few soldiers were 
killed and several wounded. Among victims was captain Auguste 
Fesquet an officer of 9th Hussars Regiment. Fallen soldiers bod-
ies were buried in the neighbourhood of village in three graves. 
According to local tradition one of them was a French grave and 
in another two were Cossacks buried. Localisation of all three 
graves became forgotten after WW II. Up to this time as a re-
sult of archaeological investigation two graves were discovered. 
There were two skeletons with traces after sabre on their skulls. 
The location of third grave is still unknown despite the use dif-
ferent methods like Airborne Laser Scanning and geophysical 
methods (magnetometer, ground-penetrating radar).

In April 1945 Zgorzelec Wilderness was the site of the con-
centration of the Second Polish Army – of nearly 90 thousand 
soldiers, equipped with around 500 tanks, 1,736 cannons and 
mortars, and about 2,000 cars. These were the troops formed 
in the autumn of 1944 in eastern Poland by the government 
of Soviet Russia in cooperation with the Polish communists. 

On April 11, 1945 Polish troops took over from the 13th Soviet 
army section of the front line of the river Neisse between Torm-
ersdorf village and situated approximately 30 km north of the 
village Przewóz (Priebus). According to the operational plans of 
the Soviet Army, Polish troops were to perform the attack along 
the line Rothenburg – Bautzen – Dresden, ancillary to Battle of 
Berlin. Therefore, most of the Polish forces was concentrated 
in the forests around the Tormersdorf village, codenamed To-
porów. District Rothenburg ws defended by about 1,200 Ger-
man soldiers, mainly from the «Brandenburg» Division  and 128 
battalion of the Volkssturm. From 13th April, the Polish army 
fought for a foothold on the western side of the Neisse River. 
The main attack began on 16th April. During those days the for-
est at the back of the frontline became a great war camp. After 
breaking the resistance of the German troops on the Neisse 
line and the capture of Rothenburg, already on 17th April fight 
moved into the Lusatia. 

The war and the establishment of a Polish-German border 
on the Neisse caused a huge metamorphosis landscape west-
ern part of the Zgorzelec Wilderness. On the eastern side of the 
Neisse River, along the river on a stretch of about 11 km be-
tween the villages of Bielawa Dolna and Sobolice all human set-
tlements were destroyed. In the postwar period single buildings 
in Tormersdorf (renamed for Prędocice at that time) were used 
as watchtowers border, but also have been abandoned in con-
nection with political changes on the end of twentieth century.

In the local biotope and phytocoenosis there are still legible 
relics of ancient human activity. The relics of the last war are 
preserved in excellent condition in the forest along the Neisse 
river. They are visible in the landscape and harmoniously at-
tend to nature, as well as older cultural relicts. The remains of 
the last war like graves, trenches, the remains of bridges built 
on the river by sappers, artillery and tanks positions, relicts of 
field warehouses and command posts are still visible. All over 
the battlefield we find small artifacts like elements of military 
equipment, ammunition and shrapnel shells.

Unfortunately the battlefields and remains of human settle-
ments are plundered by «treasure hunters». An effect of this 
practice is irreversible impoverishment of historical substance 
and damage to the landscape and ecosystems Zgorzelec Forest. 
Due to the above, and taking into account the unique quali-
ties of the place, the authors consider the protection of the 
local natural and cultural heritage by creating a cultural park. It 
could include former ecumene of medieval and modern Torm-
ersdorf village with coexisting battlefields from the years 1813 
and 1945 as well as older cultural relics – from the Mesolithic 
to the late antiquity.

Translated by Paweł Konczewski
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