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Wśród lubuskich regionalistów wiosną 2013 r. zrodził się 
pomysł objęcia archeologiczną prospekcją powierzch-
niową obszaru położonego pomiędzy wsiami Kije i Pałck 
(pow. zielonogórski/świebodziński, woj. lubuskie) (ryc. 1). 
Dnia 23 lipca 1759 r. w krwawej bitwie wojska pruskie 
pokonane zostały tam przez Rosjan1. Było ono trzecim 
i ostatnim nie objętym jeszcze badaniami, po Sarbinowie2 
i Kunowicach3, z wielkich pobojowisk wojny siedmiolet-
niej na Środkowym Nadodrzu. Konieczność pilnego pod-
jęcia prac uzasadniano dwoma przesłankami:

1. Potrzeba świeżego spojrzenia na przebieg bitwy – 
pomimo wpływu, jaki wywarła na tok wojny siedmiolet-
nią, dotąd nie cieszyła się większym zainteresowaniem 
historyków. Bez obawy o popełnienie większego błędu 
zaryzykować można stwierdzenie, że jest jedną z najmniej 
znanych batalii tego konfliktu. Nieliczne powstałe opraco-
wania spisano ponad sto lat temu4. Pod wieloma wzglę-
dami nie przystają one do kanonów współczesnej histo-
riografii wojskowej. Po roku 1945 bitwa niemal zupełnie 
odeszła w niepamięć. Na mocy postanowień konferencji 
poczdamskiej obszar Środkowego Nadodrza przyznany 
został Polsce. Ucieczka niemieckiej ludności oraz później-
sze masowe jej przesiedlenia, zerwały nić łączącą pamięć 
pokoleń. Nowa władza przeprowadziła zorganizowaną ak-
cja wypleniania z Ziem Odzyskanych śladów niemieckiej 
przeszłości. Propagandowo nazwano ją „repolonizacją”. 
Postępujący proces zapominania, zacieranie śladów bi-
twy, doskonale ilustrują  losy jej pomnika (ryc. 2). 

2. Konieczność zadokumentowania zachowanych jesz-
cze materialnych pozostałości starcia – co najmniej od po-
łowy lat dziewięćdziesiątych XX w. setki, być może nawet 
tysiące uzbrojonych w detektory metali amatorów, rozko-
pywało pobojowisko w poszukiwaniu bitewnych pamią-
tek. Akcje takie przybierały czasem masowy, a nawet mię-
dzynarodowy charakter. Można przytoczyć tu przypadek 
dwóch odwiedzających teren bitwy obywateli Republiki 

1  W historiografii starcie to znane jest jako Bitwa pod Kijami 
(Schlacht bei Kay) bądź Bitwa pod Pałckiem (Сражение при 
Пальциге).

2  Wrzosek 2009; Podruczny i Wrzosek 2011; Karpiński i Wrzosek 
2013.

3 Linkowski 1992; Podruczny i Wrzosek 2014.
4 Np. KFG 1912: 149–173; Masłowskij 1891: 288–313.

Federalnej Niemiec. Przedstawiali się jako pracownicy 
naukowi uniwersytetu w Dreźnie. Jedynym ich zmartwie-
niem był sposób ukrycia nielegalnie wydobytych kul ar-
matnich przed kontrolą ze strony pograniczników. O skali 
problemu niech świadczy fakt, że w nielegalnych poszu-
kiwaniach partycypowało jedno z regionalnych muzeów5. 
Przykłady takie można mnożyć, ale nawet te wyżej przy-
toczone pozwalają na sformułowanie ogólniejszej konsta-
tacji. Smutne, a zarazem niebezpieczne, jest wyraźnie wi-
doczne w świadomości wielu osób odstąpienie od zasady 
dura lex, sed lex. Wszystkich bowiem obowiązuje artykuł 
36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Osoba zamierzająca prowadzić 
poszukiwania przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń 
elektronicznych, zgodnie z §1 tego artykułu, podpunk-
tem 12, obowiązana jest uzyskać stosowne zezwolenie. 
Niedopełnienie tego warunku (artykuł 112) skutkować 
może karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.6

Postępujący proces destrukcji pobojowiska obligował 
do niezwłocznego podjęcia stosownych kroków celem 
przerwania i zapobieżenia dalszym jego skutkom. Stąd 
w pełni uzasadnione wydało się przeprowadzenie za-
krojonej na szeroką skalę archeologicznej prospekcji po-
wierzchniowej. W omawianym przypadku zastosowanie 
innych, nieinwazyjnych środków konserwatorskich mogło 
okazać się bezcelowe. Z wielkim zapałem, równocześnie 
z wielkimi obawami, postanowiono zmierzyć się z tym 
trudnym wyzwaniem. Obowiązki kierownika ekspedycji 
objął autora niniejszych słów. 

Pole bitwy 

W ślad za rozwojem środków walki zmianom podlegała 
definicja pojęcia „bitwa”. W osiemnastym stuleciu, zda-
niem Christophera Duffy, rozumiano ją jako starcie sto-

5  Internet: http://www.sth-stowarzyszenie/starcia/starcia2.jpg 
(wgląd: 7.12. 2015).

6  Tekst powstał w roku 2015. W chwili obecnej obowiązuje noweli-
zacja z dnia 22.06.2017 r.  „O zmianie ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. 2017 
poz. 1595), która zaostrza kwalifikację w/w czynów, a tym samym 
przewidziane sankcje karne – przypis redakcji.
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Ryc. 1. Lokalizacja pobojowiska we współczesnych grani-
cach Polski (opr. P. Stachowiak)
Fig. 1. The localisation of the battlefield within the contem-
porary borders of Poland (developed by P. Stachowiak)

jących naprzeciw siebie w szyku linearnym wrogich ar-
mii7. Bezpośrednie starcie (twarzą w twarz) i ograniczony 
zasięg ówczesnej broni palnej, ułatwia dziś wydzielenie 
wyraźnego obszaru pola bitwy.

Procedurę badawczą otwiera ustalenie dokładnej 
położenia i rozległości pobojowiska. W przypadku oma-
wianej bitwy nie stanowiło to większego problemu. Przy 
wykreślaniu granic oparto się na lokalizacji znanych z jej 
opisów młynów (dębowego „Eichmühle” oraz wielkiego 
„Großmühle”). Ślad minionych wydarzeń występowa-
ły również w miejscowej mikrotoponimii historycznej 
(z pewnością nie pochodzące z języka niemieckiego na-
zwy wzgórza „Rubel” oraz „Schablitzken”; ryc. 3). 

Pobojowisko znajduje się po północnej stronie doliny 
środkowej Odry, 25 km na północ od Zielonej Góry, 8 km 
na północny-zachód od Sulechowa. Zajmuje powierzch-
nię około 3,5 km². Pagórkowaty teren, współcześnie 
w części pokryty jest lasem, a w części użytkami rolnymi. 
Krajobraz obfituje w drobne cieki wodne, miejscami roz-
lewającymi się w rozległe, trudne do przebycia mokradła. 
Kartograficzna analiza dawnych map8 i porównanie ich ze 
stanem współczesnym pozwala  pobieżnie ocenić zakres 
zmian krajobrazu. Nie wydają się one znaczące. Widocz-
ne są one w odniesieniu do obszaru zalesienia, hydro-
grafii (likwidacja stawu młyńskiego) oraz sieci drożnej. 
Miejsce to przecinał ongiś ważny trakt handlowy łączący 
obszary Wielkopolski i Saksonii (pierwszą wzmiankę spi-
sano w 1243 r.)9. Strategiczne znaczenie wynikało z fak-

7 Duffy 1998: 189.
8  Wykorzystano przy tym mapę Carte von dem Züllichauschen Creise 

G.O. Schultze – rok 1773 oraz Meßtischblatt nr 2124 i nr 3858.
9 Weymann 1953: 230–232.

tu, że w omawianym miejscu szlak przebiegał wąskim 
przejściem, przesmykiem przez mokradła. Opanowanie 
tego odcinka blokowało przejazd w kierunku dogodnych 

Ryc. 2. Zanikająca pamięć. Stan pomnika przed i po roku 
1945 (karta pocztowa z kolekcji autora; fot. P. Stachowiak)
Fig. 2. Vanishing remembrance. The condition of the mo-
nument before and after 1945 (a postcard from the author’s 
collection,  photo by P. Stachowiak)
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brodów na rzekach Odra i Bóbr w okolicach Krosna Od-
rzańskiego. Z pewnością miało to znaczący wpływ na 
wybór miejsca bitwy.

Jak wspomniano na wstępie, projekt objęcia pobo-
jowiska badaniami zgłoszony przez krąg regionalistów 
skupionych wokół Sulechowskiego Towarzystwa Histo-
rycznego. Jego spiritus movens był zielonogórski lekarz, 
dr Krzysztof Ulbrych. Merytoryczny nadzór nad pracami, 
z ramienia Muzeum Archeologiczne Środkowego Nad-
odrza, sprawował autor artykułu. 

Równocześnie na etapie planowania badań, z inicjaty-
wy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej 
Górze, prowadzona była dyskusja (być może spóźniona) 
dotycząca możliwych sposobów ochrony prawnej. Ana-
lizowano celowość i ewentualne skutki wpisu pobojowi-
ska do rejestru zabytków10. Niestety, nie doprowadziło 
to jednak do podjęcia jakichkolwiek decyzji w tej spra-
wie. Monitoring stanu zachowania obiektu prowadzony 
było w związku z realizowanym przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa pilotażowym projektem inwentaryzacji pól 
bitewnych11.

10  Internet:http://www.lwkz.pl/item/show/id/866 (wgląd: 
8.12.2015).

11  Internet: http://www.lwkz.pl/item/show/id/930 (wgląd: 
8.12.2015).

Jakub Wrzosek zadał istotne pytanie, czy pola bitew 
w Polsce są „niechcianym dziedzictwem”?12 Są one nie-
chciane – owszem – w wypadku braku świadomości ich 
wartości. To w rękach lokalnej społeczności pozostają 
kwestie związane z realną ochroną oraz zagospodarowa-
niem historycznych miejsc. W nowych uwarunkowaniach 
dookreślenia wymaga rola, jaką spełniać powinny organy 
konserwatorskie. Czy wystarczającą jest dziś funkcja opi-
niodawczo-kontrolna?

Systematyczne prace terenowe rozpoczęto w 2013 r. 
Kontynuowane są one do dziś. Swym zasięgiem objęły 
one do tej pory około jednej trzeciej powierzchni pobo-
jowiska. Terenem badań stał się przede wszystkim obszar 
położony wzdłuż  wspomnianego szlaku drożnego.

Metodyka terenowych badań dawnych pól bitew-
nych wykrystalizowała się już w latach pięćdziesiątych 
XX w. Na polskim gruncie poligonem doświadczalnym 
stała się tzw. „pierwsza akcja grunwaldzka”13. Stano-
wi ona adaptację metod stosowanych w trakcie kla-
sycznej prospekcji powierzchniowej. W skrócie pole-
ga na przeczesywaniu obszaru dawnych walk w celu 
odszukania i rejestracji ich materialnych pozostałości. 
Pozyskiwane są przy tym informacje tyczące zasię-

12 Wrzosek, w niniejszym tomie.
13 Np. Rajewski 1963.

Ryc. 3. Charakterystyczne punkty pobojowi-
ska (Karte des Deutche Reich – Züllichau 1899)
Fig. 3. The characteristic points of the 
battle field (Karte des Deutche Reich – 
Züllichau 1899)
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gu i frekwencji poszczególnych kategorii zabytków. 
W przypadku klasycznej prospekcji powierzchniowej 
badacz, przeszukując teren, oprzeć może się wyłącznie 
na własnym wzroku. Na pobojowiskach powszechnie 
wykorzystywane są detektory metali. W kompendium 
wiedzy o archeologii C. Renfrew i P. Bahn wyjaśniają, 
że urządzenia takie „mogą być również przydatne dla 
archeologów, ponieważ dają szybkie rezultaty i lokali-
zują współczesne przedmioty metalowe, które mogą 
leżeć tuż pod powierzchnią”14. W praktyce kwestia ta 
nie jest tak prosta. Użycie ich w trakcie badań natra-
fia na szereg poważnych, wielokrotnie już porusza-
nych problemów natury metodologicznej15. Obecnie 
w trakcie badań pól bitewnych, lokalizacji materiału 
zabytkowego dokonuje się  na podstawie odczytu po-
zycji z satelitarnego odbiornika GPS. Na otwartej prze-
strzeni, dodatkowo, wspomóc można się tachimetrem. 
Wyniki pomiarów tworzą bazę danych przestrzennych, 
niezbędną do dalszych opracowań z wykorzystaniem 
technologii GIS.

W osiemnastym stuleciu czas rozgrywanej bitwy ogra-
niczony był zwykle do kilku godzin. Tylko w nielicznych  
przypadkach wydłużał się do kilku dni. W takim przypad-
ku w terenie nie pozostaje trwały ślad w postaci nawar-
stwień o charakterze kultowym16. W żadnym stopniu nie 
zwalnia to badacza od zachowania należytej staranności. 
Bacznej obserwacji wymaga kontekst zalegania każdego 
z odkrywanych przedmiotów.

Na tym etapie badań pobojowiska podjęto próbę zwer-
bowania  lokalnych miłośników „poszukiwania skarbów”. 
W sprzyjających okolicznościach, co potwierdzają szeroko 

14 Renfrew i Bahn 2002: 96.
15 Np. Barford 1999: 131–134, 2000: 444–446.
16 Nie licząc fortyfikacji, obozów, grobów, itp.: Krajewski 1999:140.

nagłośnione w mediach przykłady17, możliwe jest poży-
teczne zagospodarowanie ich umiejętności i zapału. Jed-
nak edukacyjny wymiar takiej współpracy często przera-
sta realne osiągnięcia badawcze. Pomimo szczerych chęci 
i wielu górnolotnych deklaracji, inicjatywa taka w przypad-
ku omawianych badań nie zakończyła się sukcesem.

W trakcie dotychczas przeprowadzonych prac pozy-
skano prawie trzy tysiące związanych z bitwą przedmio-
tów. Reprezentują one szerokie spektrum – od amunicji 
i części broni – po elementy żołnierskiego umunduro-
wania, ekwipunku oraz przedmiotów osobistych (ryc. 
4). Kluczową kategorię, z perspektywy dalszych badań, 
stanowią ołowiane kule – materialne ślady użycia ręcznej 
broni palnej. W pozyskanym zbiorze ich odsetek wyniósł 
około 70–80%. Analiza ich dystrybucji przestrzennej po-
zwala na wyciągnięcie wniosków na temat indywidual-
nego użycia broni palnej: przybliża dynamikę minionych 
wydarzeń i rolę, jaką w starciu zbrojnym odgrywał po-
jedynczy żołnierz. Kwestia ta stanowi jeden z głównych 
przedmiotów badań archeologii pól bitewnych18. 

Mogiła

Carl von Clausewitz definiował wojnę jako kontynuację 
polityki przy użyciu środków zbrojnej przemocy19. Pociąga 
ona za sobą setki, tysiące, a czasem nawet miliony ofiar. 
Do dziś pobojowiska kryją liczne mogiły ze szczątkami, 
zwykle już bezimiennych poległych. Ostatnia przysługa, 
którą jesteśmy im należni  – to poprzez badania przywró-
cenie o nich pamięci20.

Od pewnego czasu, w środowisku zawodowych hi-
storyków i archeologów, zauważalny jest znaczny wzrost 
zainteresowania pobojowiskami z okresu wojny siedmio-
letniej. Intensyfikacja prac, w szczególności na obszarze 
Republiki Czeskiej, zaowocowała odkryciem kilku bitew-
nych mogił (ryc. 5). Niestety, stopień publikacji uzyska-
nych wyników ocenić należy jako niedostateczny21. 

17  Współpracę na takich zasadach już na początku lat 1980. zalecało 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (zalecenie na temat 
wykrywaczy metali i archeologii, nr 921, punkt 14, podpunkt f). 
Ostatnio, szeroko medialnie nagłośniona była akcja prowadzona 
na pobojowisku grunwaldzkim Internet:http://www.naukaw-
polsce.pap.pl/aktualnosci/news,401954,zakonczono-badania-
archeologiczne-pod-grunwaldem.html (wgląd: 11.12.2015).

18 Scott i McFeaters 2011:104.
19 Clausewitz 2010: 15–73.
20 Np. Pollack 2014.
21  W ostatnich latach, na terenie Polski i Czech odkryto kilka po-

chówków, które mają związek z Wojną Siedmioletnią. W trakcie 
badań pobojowiska pod Kolinem odkryto masową mogiłę zamie-
rające szczątki około pięćdziesięciu poległych żołnierzy. Bada-
niom archeologicznym w 2006 roku poddano grób poległego w tej 
bitwie generała majora Hartwiga von Wartenberga (informacja 
ustna dr Jiri Sissak). Jednostkowy grób rosyjskiego grenadiera od-
kryto w trakcie badań pobojowiska pod Kunowicami (Podruczny 
i Wrzosek 2014). W miejscowości Lovosice na pochówek austriac-
kiego żołnierza natrafiono przypadkiem, w trakcie budowy base-
nu. Odkryty osobnik miał 183 cm wzrostu a jego wiek w chwili 

Ryc. 4. Podniesione z pobojowiska prawosławne krzyże. 
Czyjej duszy miały strzec? (fot. P. Stachowiak)
Fig. 4. Two orthodox crosses found at the battlefield. Who-
se soul were they meant to guard? (photo by P. Stachowiak)
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Ryc. 5. Dotychczas odkryte mogiły okresu wojny siedmioletniej (opr. P. Stachowiak) 
Fig. 5. Previously discovered soldiers’ graves  from the period of the Seven Years’ War (developed by P. Stachowiak)

Dotychczasowe próby odnalezienia masowych mogił, 
w których spoczęły ciała poległych  pod Kijami żołnierzy, 
spełzły na niczym. Wyjątek stanowi odkryty w południo-
wej części pobojowiska silnie uszkodzony, a właściwie 
prawie zupełnie zniszczony, pojedynczy grób. Naru-
szono go współcześnie, najprawdopodobniej w celach 
rabunkowych. Układ szkieletu został zaburzony. Kości 
zrzucone zostały do wnętrza wkopu. Prawdopodobnie 
wskutek procesów tafonomicznych, bądź też ingerencji 

śmierci oceniono na 35 – 50 lat (Internet:http://www.meulovo.
cz/bitva-u-lovosic/d-1610; wgląd: 16.12.2015). Nieopodal miej-
scowości Česká Kamenice koło Liberca natrafiono na pochówek 
żołnierza wraz z koniem (Internet:http://decinsky.denik.cz/zpra-
vy_region/nalezene-kosti-kone-a-jezdce-ted-lezi-ve-spolecnem.
html; wgląd: 15.12.2015). W 2011 roku przy libereckim zamku 
przebadano grób masowy, który zawierał szczątki 70 osobników, 
w większości austriackich żołnierzy. Przy zwłokach odnaleziono 
liczne guziki z monogramem Karola IV i Marii Teresy oraz tzw. 
harcapy pozostałości wojskowych fryzur (Brestovanský 2013: 23).

zwierząt, doszło do znacznego zdekompletowania szkie-
letu (zachowało się około 20–30%). Zły stan zachowania 
ogranicza możliwości wnioskowań antropologicznych. 
Żołnierz ten, jak na ówczesne standardy, był wiekowy 
(późny maturus – 45–55 lat). Na kościach czaszki za-
obserwowano ślady cięć ostrym narzędziem (szablą?), 
które mogły przyczynić się do jego śmierci22. Spośród 
przedmiotów, które trafiły wraz z ciałem poległego do 
grobu, zachowały się pruskie, niewielkiej średnicy guziki 
(tzw. kamaszowe) oraz ołowiane kule – niewystrzelone 
pociski ręcznej broni palnej.

Przykład ten dotyka problemu poszanowania ludzkich 
szczątków podczas badań archeologicznych, zwłaszcza na 
terenie pól bitewnych. Wielu „poszukiwaczy skarbów”, re-
alizując swą „pasję”, nie waha się przed świadomym roz-
kopywaniem miejsc grzebania zwłok. Pomijając związane 

22  Analizy dokonał dr Łukasz Maurycy Stanaszek z Państwowego 
Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
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z tym kwestie etyczne, zgodnie z art. 262 §. 1 i 2 k.k., czyn 
ten stanowi przestępstwo. Zgodnie §. 1 „Kto znieważa 
zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2”, natomiast §. 2 głosi, że „Kto 
ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłe-
go, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8”. Przestępstwo to ścigane jest z urzędu. W praktyce 
wykrycie sprawców jest jednak bardzo trudne.

Słuszne wydaje się więc twierdzenie, że „pośmiertna 
ochrona dóbr osobistych człowieka winna być postrze-
gana jako przejaw dosłownie definitywnego szacunku 
dla jego godność”23. Nie ma przy tym najmniejszego 
znaczenia epoka, z której pochodzi czy też miejsce jego 
lokalizacji24. 

23 Mazurkiewicz 2010: 22.
24 Np. Kawecki et al. 2013: 41.

Podsumowanie

Na dotychczasowym etapie badań, w drodze prospekcji po-
wierzchniowej, starano się rozpoznać centralną cześć daw-
nego pola bitwy. Pomimo ponad dwóch lat prac, udało się 
to jedynie w niewielkim stopniu. Badania terenowe będą 
kontynuowane. Planowane jest rozszerzenie ich zakresu  
na obiekty związane z szeroko rozumianym „bitewnym za-
pleczem” (obozy i miejsca zborne, drogi dotarcia i ucieczki 
z pola bitwy). Sprawą otwartą pozostają nadal poszukiwania 
miejsc, w których pochowano poległych żołnierzy. Odleglej-
szym celem jest zorganizowanie stałej ekspozycji muzealnej, 
w całości poświęconej omawianej bitwie. Jej przedsmak daje 
wystawa czasowa prezentowana w sulechowskim zamku. 
Miejsce ekspozycji wybrane zostało nieprzypadkowo. Tuż 
przed bitwą, na zamku kwaterował głównodowodzący woj-
skami pruskimi – generał porucznik Carl Heinrich von Wedel. 
Wspomniana wystawa stała stanowić będzie wprowadzenie 
do zwiedzenia dobrze oznakowanego pobojowiska. 
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Paweł Stachowiak

Battle of Kije (23rd July 1759) –  
research of the forgotten struggle

Summary

Not much is known about Prusso-Russian battle of Kije on 
23th of July 1759 (now in the Lubuskie Province in Poland). 
Contemporary accounts of the battle are sparse and often 
contradictory. The site of the battlefield is being devastated by 
illicit treasure hunting. In the autumn of 2013 an archeologi-
cal research began, as a result of the cooperation between the 

Historical Society in Sulechów and the Archeological Museum 
of the Middle  Oder. So far ca one square kilometer has been 
investigated. Almost 3000 finds and a Prussian soldier’s grave 
were found.

Translated by Paweł Stachowiak
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