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Wstęp

Budowa w naszym kraju w ostatnim dziesięcioleciu sieci 
dróg krajowych w znacznej mierze przyczyniła się do zin-
tensyfikowania badań archeologicznych. Dotyczy to nie 
tylko stanowisk pradziejowych, ale także i tych, które z  
punktu widzenia tradycyjnego rozumienia archeologii jako 
nauki o odległej przeszłości są niemalże nam współcze-
sne. Można je wiązać z tzw. archeologią historyczną lub 
archeologią wojskową. Tego typu badania przeprowadzi-
ła Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z Zielonej 
Góry w 2011 r., na terenie byłego hitlerowskiego obozu 
jenieckiego Stalag IB Hohenstein (Królikowo k. Olsztynka, 
pow. olsztyński, woj. warmińsko mazurskie) (ryc. 1). Prace 
wykonano w związku z budową węzła Olsztynek Zachód 
zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S7. Powodem 
ich rozpoczęcia było ujawnienie w trakcie prac ziemnych 
licznych przedmiotów mogących mieć związek z istnieją-
cym w pobliżu obozem. Odkryte wówczas fragmenty bu-
tów wojskowych, naczyń, butelek oraz innych artefaktów 
z okresu ostatniej wojny spowodowały, że prace na tym 
odcinku drogi wstrzymano i zdecydowano o przeprowa-
dzeniu ratowniczych badań archeologicznych1.

Lokalizacja obozu znana była historykom, pasjonatom 
historii oraz kolekcjonerom militariów, którzy chętnie od-
wiedzali (i pewnie wciąż odwiedzają) to miejsce w po-
szukiwaniu „trofeów”2. Zajmował on obszar pomiędzy 

1   W tym miejscu należy stwierdzić, iż inwestor (GDDKiA), na zlecenie 
którego przeprowadzono badania, na etapie projektowania drogi 
i uzyskiwania decyzji środowiskowych występował do Warmińsko-
-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię 
w sprawie przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicz-
nych w obrębie linii rozgraniczających inwestycję na projektowanym 
węźle Olsztynek Zachód. Ówczesne apele zarówno lokalnego śro-
dowiska eksploratorów, jak i wola przeprowadzenia badań ze stro-
ny GDDKiA nie spotkały się z aprobatą służb konserwatorskich ze 
względu na fakt, że teren dawnego obozu nie był ujęty w ewidencji 
stanowisk archeologicznych i nie był wpisany do rejestru zabytków. 
Dopiero nagłośnienie w mediach informacjach o odkryciach doko-
nanych na budowie oraz zgłoszenie przez nadzór archeologiczny 
skłoniło miejscowe służby konserwatorskie do podjęcia stosownych 
działań. Obecnie jest to stanowisko Królikowo, st. 8 (AZP 28-59/24). 

2   W miejscu, gdzie dawniej było główne wejście na teren Stalagu, 
stoi tablica informująca o istniejącym w latach 1939–1945 obozie 
jenieckim. 

miejscowościami Sudwa (Sauden), Królikowo (Königsgut) 
i Olsztynek (Hohenstein). Historia obozu  sięga 1939 r., 
gdy na polach w okolicy Królikowa Niemcy założyli obóz 
przejściowy (Dulag) dla jeńców polskich wziętych do 
niewoli w trakcie kampanii wrześniowej3. W 1940 r., po 
inwazji hitlerowskich Niemiec na Europę Zachodnią, Du-
lag został przemianowany na docelowy obóz dla jeńców 
francuskich i belgijskich. W późniejszym okresie więziono 
w nim także jeńców radzieckich i włoskich. Lokalizacja 
obozu w tym miejscu nie była przypadkowa. Do utwo-
rzenia obozu częściowo wykorzystano istniejącą w po-
bliżu Królikowa infrastrukturę, pozostałą po organizowa-
nych tu rokrocznie uroczystościach (zlotach) związanych 
z zwycięstwem Niemców w bitwie pod Tannenbergiem. 
To właśnie w pobliżu Olsztynka do 1945 r. znajdował 
się upamiętniający to wydarzenie monument Denkmal 
Tannenberg, będący jednocześnie miejscem pochówku 
głównodowodzącego w bitwie i ostatniego prezydenta 
Republiki Weimarskiej, marszałka Paula von Hindenbur-
ga. Bliskość pomnika oraz „obecność” wielkiego marszał-
ka była swoistym rewanżem za haniebny i upokarzający 
zdaniem Niemiec pokój z 1918 r. i dodatkowo miała wpły-
wać ujemnie na morale osadzonych w Stalagu jeńców4. 

Teren obozu przybrał kształt olbrzymiego czworoboku 
odgrodzonego podwójną linią zasieków. W jego obrębie 
wydzielono poszczególne sektory oddzielone drutami 
kolczastymi, w których przetrzymywano jeńców podzie-
lonych według narodowości. Baraki mieszkalne w prze-
ważającej części były drewniane i mieściły od 300 do 350 

3   Tzw. Dulagi (niem. Durchganglager) były pośrednim ogniwem 
w systemie przemieszczania jeńców wojennych pomiędzy oboza-
mi frontowymi (Frontstalag), a stałymi miejscami odosobnienia 
(Oflag, Stalag). Te ostatnie zawsze były lokowane na terenie kraju 
i dzieliły się na dwie podstawowe kategorie: obozy dla oficerów 
– Oflagi (niem. Offiziers Lager) i obozy dla podoficerów i szerego-
wych – Stalagi (niem. Mannschafts Stamm Lager). Na terenie III 
Rzeszy obozy podlegające pod dowództwo wojsk lądowych (OKW) 
oznaczane były według klucza, gdzie cyfra rzymska oznaczała nu-
mer okręgu wojskowego, na terenie którego się znajdował, lite-
rą natomiast oznaczano kolejność powstania obozu na terenie 
danego okręgu. W przypadku Stalagu w Olsztynku oznaczało to 
I okręg wojskowy obejmujący prowincję Prus Wschodnich i drugi 
w kolejności założony obóz jeniecki (pierwszym obóz w Stabław-
kach – dziś na tereninie Obwodu Kaliningradzkiego – Stablack IA).

4 Lietz 1982:86–88.
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Ryc. 1. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. 
warmińsko-mazurskie). Przypuszczalny zasięg 
obozu na podkładzie z mapy w skali 1: 10000. 
Czerwonym kolorem oznaczono obszar wyzna-
czony do badań (oprac. H. Augustyniak)
Fig. 1. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. Pre-
sumed site of the Stalag IB Hohenstein camp 
against the background of 1:10000 scale map. 
Red colour indicates the area of archaeological 
research (elaborated by H. Augustyniak)

Ryc. 2. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Plan orientacyjny 
obozu sporządzony na podstawie relacji Jana 
Kapuściaka. Widoczna wyodrębniona strefa 
z pralnią i budynkiem dezynfekcyjnym (za 
Lietz 1982:89; oprac. H. Augustyniak)
Fig. 2. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. Ap-
proximate plan of the Stalag IB Hohenstein 
camp drawn up on the basis of Jan Kapuściak’s 
report. The separate zone with laundry and 
disinfection building is visible  
(elaborated by H. Augustyniak, after: Lietz 
1982: 89)

osób i tylko niektóre budynki gospodarskie i sanitarne 
były murowane. Główna brama obozowa, komendantu-
ra, pomieszczenia dla załogi, izby chorych i pomieszczenia 
magazynowe zlokalizowane były w południowo-zachod-
niej, najstarszej części Stalagu, niedaleko od drogi z Olsz-
tynka do Królikowa. W wydzielonej strefie poza obrębem 
obozu, w pobliżu bagna, znajdowały się pralnia i budynek 
dezynfekcyjny, a w odległości około 500 m na północny 
zachód wybudowano baraki przeznaczone na lazaret. Do 
obozu prowadziła także pozostała po miasteczku „zloto-
wym” kolejka wąskotorowa (ryc. 2).

Badania

W chwili przejmowania terenu przez zespół archeologów 
obszar wyznaczony do badań został w całości przekształ-
cony przez ekipy budowlane. Między innymi odhumuso-
wano teren pod projektowane jezdnie, zjazdy i łącznice 
drogowe, naruszono część nawarstwień kulturowych 
poprzez utworzenie z nich hałd lub wywiezienie poza 
obszar stanowiska. Naruszono także niektóre z zacho-
wanych na powierzchni pozostałości architektonicznych.  
Do badań na etapie prowadzonego nadzoru wytypowano 
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powierzchnię ok. 4,7 ha. Ponieważ nie na całym wyzna-
czonym obszarze rejestrowano pozostałości archeolo-
giczne, znaczną jego część przebadano metodą wykopów 
sondażowych. Tym samym powierzchnia, jaką faktycznie 
przebadano, wyniosła ok. 2,8 ha.  

Głównym celem, jaki założono przed rozpoczęciem 
prac, było zadokumentowanie ocalałych obiektów archi-
tektonicznych, wyeksplorowanie i zadokumentowanie 
pozostałych nawarstwień kulturowych, a także wydo-
bycie i zabezpieczenie jak największej liczby przedmio-
tów pozostawionych przez więzionych w obozie jeńców. 
Dotyczyło to zwłaszcza odcinka w obrębie jednej z łącz-
nic, gdzie na hałdach oraz w warstwach nienaruszonych 
przez maszyny budowlane stwierdzono znaczne nagro-
madzenie różnego rodzaju zabytków (miejsce to roboczo 
nazwano „śmietniskiem”). W takcie dalszych odkryć, 
badania miały na celu określić granice obozu oraz jego 
przybliżony zasięg5. W pierwszej kolejności przebadano 
te odcinki, na których odnotowano największe zniszcze-
nia spowodowane wykonanymi pracami ziemnymi, tak 
aby w następnej kolejności skupić się na tych miejscach, 
gdzie stwierdzono zaleganie in situ zabytkowej substan-
cji archeologicznej. Były to wspomniane „śmietnisko” 
oraz częściowo zniszczone relikty murowane. Następnie 
przekopano i przesypano zalegające na stanowisku hałdy, 
w celu wydobycia możliwie jak największej liczby zabyt-
ków. Dzięki temu możliwe było także przebadanie obsza-
ru pod hałdami, czego rezultatem było między innymi 
odkrycie kolejnych pozostałości obiektów murowanych. 

Infrastruktura obozowa

Spośród 256 odsłoniętych na stanowisku obiektów, 235 
uznano za pozostałości mające bezpośredni związek 
z funkcjonującym obozem. Najliczniej wystąpiły ślady po 
ogrodzeniu (doły i dołki po słupach). Pozostałe odkryte 
obiekty pełniły rozmaite funkcje, m.in. były to pralnia, 
budynek dezynfekcyjny, studzienki melioracyjne i wo-
dociągowe, pozostałości budki wartowniczej oraz wszel-
kiego rodzaju jamy i doły śmietnikowe. Wszystkie opisy-
wane obiekty koncentrowały się na dwóch obszarach. 
Najwięcej znaleziono ich w centralnej partii stanowiska, 
gdzie wyróżniono między innymi ciągi dołów po słupach 
tworzących ogrodzenie obozu, a także zespoły obiektów 
murowanych. Drugą strefę występowania obiektów zare-
jestrowano w części południowo-wschodniej stanowiska, 
na obszarze zbadanym w ostatniej fazie badań. Wszystkie 

5   W najbliższej okolicy stanowiska zachowały się pozostałości zabu-
dowy obozowej co może pośrednio  wskazywać na jego wielkość. 
Porównując rozplanowanie obozu (sporządzone na podstawie ze-
znań jeńców) z zachowanymi reliktami architektonicznymi oraz 
siecią lokalnych dróg polnych i śródpolnymi zadrzewieniami, moż-
na było przypuszczać, że teren przeznaczony do badań obejmował 
wschodnią partię stalagu, w obrębie wydzielonej strefy sanitarnej 
(por. ryc. 1 i 2).

odkryte obiekty mieściły się w granicach hipotetycznego 
obszaru, na którym funkcjonował Stalag (ryc. 3). 

Do najciekawszych odkryć na stanowisku należą po-
zostałości pralni oraz zespół murowanych obiektów two-
rzących domniemany budynek dezynfekcyjny. Pierwszy 
z wymienionych (obiekt 23) odsłonięto w centralnej 
partii stanowiska, w pobliżu stawu. Była to zachowana 
w formie szczątkowej budowla o prostokątnym zarysie 
i wymiarach 58 m długości i szerokości około 9 m (ryc. 4). 
Wzniesiono ją na ławie fundamentowej którą miejscami 
dodatkowo wzmocniono wmurowanymi drewnianymi le-
garami. Zachowane w kilku miejscach ściany fundamen-
towe budynku (w niektórych miejscach do wysokości jed-
nej lub dwóch cegieł), wymurowano z cegieł wapiennych 
(tzw. silikatów). Nie zarejestrowano natomiast pierwot-
nego poziomu użytkowego, prawdopodobnie został on 
zniesiony w trakcie prac ziemnych pod budowę drogi lub 
nawet dużo wcześniej. We wnętrzu obiektu natrafiono 
na równomiernie rozmieszczone studzienki kanalizacyj-
ne, tworzące system odprowadzający wodę, biegnącym 
przez środek budynku kolektorem ściekowym. Przy jed-
nej ze ścian odkryto murowaną studzienkę z zaworem 
wodnym. Lokalizacja obiektu zbieżna jest z umiejscowie-
niem pralni na planach sporządzonych na podstawie re-
lacji świadków, którzy umieszczali ją w wydzielonej strefie 
sanitarnej znajdującej się w pobliżu bagna6.

Za pozostałości budynku dezynfekcyjnego uznano 
zespół obiektów zarejestrowanych w centralnej części 
stanowiska, w pobliżu pralni. Odsłaniany był on w kil-
ku etapach na dość znacznej powierzchni (por. ryc. 3). 
Początkowo sądzono, że odkrywane murowane relikty 
są niezależnymi od siebie, pojedynczo występującymi 
obiektami. Wraz z postępem prac (między innymi po 
przerzuceniu hałd ziemi oraz poszerzeniu obszaru badań) 
uznano, że mamy do czynienia z jednym dużym obiek-
tem, składającym się z dwóch niezależnych budynków. 
Odkryte pozostałości budowli tworzyły różnego rodzaju 
pomieszczenia i mury, zachowane w formie fundamen-
tów lub śladów po fundamentach (podsypki, negatywy). 
Ponadto w jej obrębie odsłonięto zagłębione w ziemię 
piwnice oraz inne pomieszczenia, których funkcji może-
my się tylko domyślać. Pierwszy budynek (ryc. 5), o przy-
puszczalnych wymiarach 12 x 16 m, składał się z :
• zagłębionego w ziemi pomieszczenia (obiekt 58) 

o wymiarach około 4 x 4,5 m i zachowanej głębo-
kości do 1,6 m, wzniesionego z wapiennych cegieł, 
wytynkowanego od środka, z dostawionymi od pół-
nocnego wschodu ławami betonowymi; 

• wymurowanych z cegieł wapiennych fundamentów 
i negatywów po fundamentach (obiekt 74), podzielo-
nych na mniejsze sektory i połączonych z ob. 58 i 190; 

• zagłębionej w ziemię kotłowni (obiekt 190) z zacho-
waną podstawą pod piec, pozostałościami stalowych 
przewodów kominowych, murowaną wyczystką pie-
ca z żeliwnymi drzwiczkami oraz studnią odwadnia-

6 Lietz 1982: 90.
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jącą z zamontowanym syfonem i zaworem odprowa-
dzającym wodę (ryc. 6); 

• zagłębionego w ziemię pomieszczenia (obiekt 188) 
o długości 5,8 m długości i szerokości 2,4 m i zacho-
wanej głębokości dochodzącej do 1,6 m, podobnie 
jak ob. 58 wymurowanego z cegieł wapiennych i wy-
tynkowanego od wewnątrz7;

7   Zagłębione w ziemię pomieszczenia mogły służyć jako zbiorniki na 
nieczystości (szamba, guliki). Za takim przeznaczeniem przemawia 
fakt, że nie prowadziły do ich wnętrza żadne stopnie ani schody, 
a w podłodze znajdowały się niewielkie zagłębienia ułatwiające 
wybieranie nieczystości. 

• dostawionej pod kątem prostym do kotłowni bu-
dowli (obiekt 182), którą tworzyły przykryte be-
tonową płytą kanały, centralnie umiejscowiona 
„wylewka” betonowa będąca podstawą pod bliżej 
nieokreślone urządzenia (pompy, silniki lub zbiorniki 
na wodę?), znajdujące się poza obrębem zaizolowa-
ne wełna szklaną kanały z rurami oraz układ dziesię-
ciu ceglanych słupków (prawdopodobnie fundamen-
tu pod słupy drewniane) (ryc. 6).

Lustrzanym odbiciem tej grupy obiektów były odsło-
nięte pozostałości dużej budowli (obiekt 212), wzniesio-
nej na planie litery T o szerokości podstawy około 13,3 m 
i długości całkowitej około 26 m (ryc. 3 i 7). W obrębie 

Ryc. 3. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie). Rozplanowanie obiektów odkrytych na stanowisku. Zwra-
cają uwagę podwójne rzędy dołów po słupach oraz murowane relikty pralni i budynku dezynfekcyjnego (oprac. H. Augustyniak)
Fig. 3. Królikowo, site 8, community of Olsztynek, Warmian-Masurian Province. The layout of features discovered at the site. 
Noteworthy  features include double rows of postholes and brick relics of the laundry building and disinfectant  
(elaborated by H. Augustyniak)
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Ryc.4. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. 
warmińsko-mazurskie). Pozostałości pralni 
widziane od wschodu (fot. H. Augustyniak)
Fig. 4. Królikowo, site 8, community of Olsz-
tynek, Warmian-Masurian Province. Remains 
of the laundry visible from the east (photo by 
H. Augustyniak)

Ryc. 5. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. 
warmińsko-mazurskie). Fragment odsłoniętej 
północno-zachodniej części budynku dezyn-
fekcyjnego (fot. H. Augustyniak) 
Fig. 5. Królikowo, site 8, community of Olsz-
tynek, Warmian-Masurian Province. Fragment 
of north-west part disinfectant building (photo 
by H. Augustyniak)

Ryc. 6. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. 
warmińsko-mazurskie). Pozostałości budynku 
dezynfekcyjnego. Kotłownia i „siłownia”. Wi-
doczne kanały oraz betonowa podstawa pod 
bliżej nieokreślone urządzenia (fot. H. Augu-
styniak)
Fig. 6. Królikowo, site 8, community of Olsz-
tynek, Warmian-Masurian Province. Remains 
of the boiler-room and engine-room. Visible 
are canals and concrete base under the unk-
nown devices (photo by H. Augustyniak)
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obiektu można wyróżnić dwie strefy o różnych funk-
cjach. W części, która tworzy poprzeczną belkę litery T, 
na poziomie „0” wydzielono dziewięć różnej wielkości 
pomieszczeń, oddzielonych od siebie ścianami działowy-
mi. W niemal wszystkich pomieszczeniach w tej części 
budynku podłogą była monolityczna płyta betonowa. Tyl-
ko w jednym pomieszczeniu zaobserwowano posadzkę 
wykonaną z cegieł. W niektórych odsłonięto studzienki 
odpływowe, co może świadczyć o sanitarnym przezna-
czeniu budynku. Na krańcach, po przeciwnych stronach 
znajdowały się dwa pomieszczenia analogiczne do opi-
sywanych wcześniej obiektów 58 i 188, o zachowanej 
głębokości dochodzącej do 2 m. Druga część obiektu 
(tworząca pionową belkę litery T) składała się z trzech 
zagłębionych nieznacznie poniżej pierwotnego poziomu 
użytkowego obiektu pomieszczeń, w których znajdowały 
się piece. Obsługiwały (ogrzewały?) one bliżej nieokre-
ślone urządzenia lub konstrukcje grzewcze znajdujące się 
na wyższym poziomie. Śladami po nich były zbudowane 

z cegieł podstawy z dookolnym obiegiem przewodów ko-
minowych.

Pozostałe obiekty odkrywane w trakcie badań nie były 
już tak spektakularne jak opisane powyżej. Najliczniej wy-
stępującymi obiektami były doły po słupach ogrodzenia. 
Większość z nich układała się w pojedyncze lub podwój-
ne rzędy obiektów, często równomiernie rozmieszczo-
nych względem siebie. Ich czytelne układy pozwoliły na 
ustalenie zasięgu wydzielonej poza obrębem obozu stre-
fy sanitarnej, której lokalizacja oraz trapezowaty kształt 
odpowiada planom się ze sporządzonymi na podstawie 
zeznań jeńców planami (ryc. 3, 8). 

Oprócz pozostałości po budynkach oraz śladach ogro-
dzenia, w trakcie badań odkryto również elementy sys-
temu odwadniającego. Tworzyły go betonowo-ceglane, 
wielokomorowe, przepływowe zbiorniki (studnie melio-
racyjne?) oraz niewielka ceglana studzienka melioracyjna 
podłączona do systemu rur drenarskich. Woda odprowa-
dzana była grawitacyjnie do położonego w pobliżu pralni 

Ryc. 7. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Część wschodnia 
budynku dezynfekcyjnego  
(fot. H. Augustyniak)
Fig. 7. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. 
Eastern part of the disinfection building  
(photo by H. Augustyniak)

Ryc. 8. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Doły po słupach 
ogrodzeniowych wyznaczających południową 
granicę strefy sanitarnej (fot. H. Augustyniak)
Fig. 8. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. The 
rows of postholes marking southern border 
line of the sanitary zone (photo by  
H. Augustyniak)
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stawu. Natomiast z doprowadzeniem wody mają związek 
dwie odkryte studzienki wymurowane z cegieł, z dopro-
wadzonymi do nich rurami i zamontowanymi zaworami. 
Podobne studzienki z zamontowanymi zaworami znajdo-
wano przy niektórych obiektach murowanych.

Innym murowanym obiektem o nieokreślonej funkcji 
był niewielki fragment posadzki ceglanej. Była to kwadra-
towa konstrukcja z ułożonych na płasko cegieł, o długości 
boku 2,6 m. Obiekt ten nie miał określonego kontekstu. 
Znajdował się w pobliżu jednej ze studzien melioracyjnych, 
jednak nic nie wskazywało, że był on z nimi powiązany. 

Zabytki ruchome

Oprócz odkrycia pozostałości infrastruktury obozowej, 
badania dostarczyły ogromnej liczby rożnego rodzaju za-
bytków ruchomych. Najwięcej wydobyto ich z miejsca na-
zwanego roboczo „śmietniskiem”8 (ryc. 9). Ze wględu na 
liczbę występujących na stanowisku artefaktów, na etapie 
inwentaryzacji dokonywano selekcji wstępnej. Dotyczyło to 
przede wszystkim ścinków skórzanych, których było najwię-
cej, oraz fragmentów obuwia, butelek, kapsli oraz naczyń 
ceramicznych. Zabytki te charakteryzowały się największą 
powtarzalnością i spośród nich wybierano najbardziej re-
prezentatywne egzemplarze9. Natomiast zbierano wszyst-
kie inne przedmioty mogące należeć do jeńców, załogi lub 
będące na wyposażeniu obozu. Wydobyte w trakcie badań 
zabytki, w zależności od funkcji lub surowca z którego zo-
stały wykonane, na etapie opracowania podzielono na róż-
ne grupy. Szczegółowe zestawienie oraz liczby wydobytych 
przedmiotów przedstawiono w tabeli (tab. 1)10.  

Szkło

Jednymi z najliczniej reprezentowanych kategorii zabyt-
ków były wyroby szklane (ryc. 10). W grupie tej domino-
wały butelki lub ich fragmenty. Najczęściej występujące 
były butelki po piwie, winie, wódce i innych alkoholach. 
Piwa reprezentowały głównie wyroby regionalnych bro-
warów z Olsztynka, Olsztyna i Ostródy: Hugo Dudek 
Brauerei Hohenstein, Waldschlossen Brauerei Allenste-

  8   W toku dalszych prac okazało się, że w miejscu tym pierwotnie 
znajdował się zbiornik wodny lub był to teren podmokły, który 
został zasypany różnego rodzajami odpadkami w czasie funkcjo-
nowania obozu lub zaraz po jego likwidacji. Rejestrowane w jego 
obrębie nawarstwienia tworzyły warstwy żużla (odpadów po 
piecowych) przemieszane z próchnicą, ścinkami skór i stłuczką 
szklaną; pod nimi zalegały torf i warstwy próchniczne oraz ko-
nary drzew i gałęzi. 

  9   Pozostałe zabytki odkładano i po zakończeniu badań zdepono-
wano w głębokim dole wykopanym na linii rozgraniczającej in-
westycję. 

10   Na potrzeby niniejszego artykułu zaprezentowane zostały wy-
brane grupy zabytków. Wszystkie wydobyte przedmioty szcze-
gółowo opisane zostały w opracowaniu wyników badań (Augu-
styniak, Kałagate i Stachowiak 2012).

in, F.W. Müller Osterode O/Pr, i w mniejszej liczbie z in-
nych miast Prus Wschodnich. Zdarzały się również piwa 
z dalszych zakątków Niemiec, a także Polski oraz Francji 
i Belgii. W przypadku tego trunku, ze względu na tradycję 
spożycia, można śmiało założyć, że głównymi konsumen-
tami byli Niemcy. Natomiast w przypadku wina i innych 
alkoholi odnotowano głównie produkty pochodzące 
z Francji. Oprócz klasycznych butelek po winie (smukłych, 
wysokich, z wyciągniętą szyją), znajdowały się w zbiorze 
butelki po likierach, rumach i koniakach. Dość znaczącą 
grupę butelek po alkoholach tworzą egzemplarze po nie-
określonym gatunku, charakteryzujące się dość wymyśl-
nymi i nietypowymi kształtami. Również znaczny odsetek 
stanowiły butelki po wodzie mineralnej, wodach smako-
wych i innych napojach. W całym omawianym zbiorze 
ciekawostką była obecność znanych współcześnie marek: 
Coca-Cola, Jägermeister, Cointreau, czy Perier. 

Również znaczny udział wśród zabytków szklanych 
miały butelki po środkach medycznych (szkło apteczne) 
i pielęgnacyjnych. Oprócz zróżnicowanych wielkościowo 
pojemników aptecznych, wykonanych z brązowego, grana-
towego lub bezbarwnego szkła, wyróżniono między innymi 
butelki po syropach, butelki-dozowniki z naniesioną skalą 
oraz inne naczynia wykazujące dużą różnorodność kształ-
tów i objętości, beż żadnych charakterystycznych cech lub 
sygnatur. Wśród środków pielęgnacyjnych dominowały po-
jemniki po płynach do pielęgnacji włosów (Birkenwasser 
Draale, Alpecin Kopfwasser, Trilysin Haarpflege), różnorod-
ne flakony po perfumach i wodach kolońskich (Quinquina, 
Tisane, wyroby Henryka Żaka z Poznania) oraz charaktery-
styczne pojemniki po płynie do płukania ust Odol.

Innymi znalezionymi na stanowisku zabytkami z tej 
kategorii były między innymi kufle do piwa, szklanice 
i kieliszki, a także kilkanaście słojów (weków) oraz zbiór 
przeszło 300 sztuk kałamarzy.

Ceramika

Drugą co do liczebności grupą zabytków stanowiły wy-
roby ceramiczne (ryc. 11). Najliczniej reprezentowane 
były naczynia fajansowe, całe oraz fragmenty, różnego 
rodzaju misek, półmisków, talerzy, kubków, a także waz 
do zup oraz dzbanków. Najwięcej znaleziono niezdobio-
nych naczyń, prezentujących prostą, „żołnierską” sty-
listykę i formę. Zdarzały się również elementy zastawy 
stołowej odbiegające od obozowej rzeczywistości. Były 
to różnego rodzaju zdobione talerze, kubki, filiżanki, frag-
menty pamiątkowych kufli do piwa, flakonów i wazonów 
(ryc. 12). Wyroby fajansowe sygnowane były znakami 
pochodzącymi z rożnych wytwórni europejskich. Oprócz 
najczęściej występujących sygnatur przedstawiających 
swastykę, napis Arbeitdienst lub godło III Rzeszy, od-
notowano sygnatury różnych zakładów, między innymi 
z Francji, Belgii, Holandii czy Austrii. Wystąpiły również 
naczynia kamionkowe, wśród których dominowały bu-
tle o różnej pojemności oraz proste, niezdobione miski 
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Zestawienie ilościowe zabytków

Zespoły zabytków Rodzaje zabytków Ilość

przybory toaletowe

grzebienie 218
maszynki do golenia 43

szczoteczki do zębów 93
pasty do zębów 3

mydelniczki 7

przybory do palenia
fajki (całe i fragmenty) 212

fifki 4

wyroby medyczne

ampułki 175
fiolki 107

strzykawki 18
termometry 3

bagietki 5
nici 5
talk 12

aspiryna 15

przedmioty drewniane łyżki, uchwyty pędzli i szczotek, podstawka pod jajko, fragment 
spłuczki 24

sztućce (całe i fragmenty) – 74

przybory do pisania (całe i fragmenty) pióra, ołówki 19

kapsle (porcelanki) – 923

monety – 35

wyposażenie obozu
rzeczy osobiste jeńców lub załogi 24
odznaki  i znaczki okolicznościowe 9

militaria

nieśmiertelniki 124
guziki 266

buty (całe i fragmenty) 153
elementy umundurowania 48

ekwipunek żołnierza 20
amunicja 27

inne 14

zabytki o nieustalonej chronologii
guziki 370

obuwie 19
inne (m.in.: prezerwatywy, klisze fot., osełka, narzędzia) 76

zabytki szklane butelki, słoiki, kałamarze, flakony, szkło apteczne 3150 
ceramika naczynia fajansowe, kamionka, porcelana 559 

Razem  6809

Tabela 1. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie. Zestawienie ilościowe i rodzajowe zabytków wydoby-
tych w trakcie badań (oprac. H. Augustyniak)
Table 1. Królikowo, site 8, community of Olsztynek, Warmian-Masurian Province. The list of quantity and sorts artefacts ex-
cavated on the site (elaborated by H. Augustyniak)
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Fot. 9. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Przekrój przez 
„śmietnisko”. Widoczne nawarstwienia antro-
pogeniczne (rdzawy kolor) oraz pokłady torfu 
i próchnicy (fot. H. Augustyniak)
Fig. 9. Królikowo, site 8, community of Olsz-
tynek, Warmian-Masurian Province. Section of 
a dump. The visible antropogenic layer (rusty 
colour) and seams of peat and humus  
(photo by H. Augustyniak)

Fot. 10. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Butelki i stłuczka 
szklana znalezione na stanowisku  
(fot. H. Augustyniak)
Fig. 10. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. The 
bottles and broken glass remains excavated 
on the site (photo by H. Augustyniak)

Fot. 11. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Ceramika wydo-
byta w trakcie eksploracji „śmietniska”  
(fot. H. Augustyniak)
Fig. 11. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. Potte-
ry found during exploration of the dump (pho-
to by H. Augustyniak)
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Ryc. 12. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Przykład kubka 
o stylistyce odbiegającej od smutnej obozowej 
rzeczywistości (fot. H. Augustyniak)
Fig. 12. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. An 
example of a children’s cup, in completely dif-
ferent style than the gloomy POW camp reality 
(photo by H. Augustyniak)

pokryte szkliwem ziemnym charakterystycznym dla ce-
ramiki bolesławieckiej. Odnotowano także kilkanaście 
różnorakich pojemników na maści lub płyny, o wymyśl-
nych kształtach lub zdobionych, najczęściej pochodzenia 
francuskiego lub belgijskiego. Odrębną kategorię stano-
wiły kapsle ceramiczne (tzw. porcelanki), wśród których 
wyróżniono kilka typów. 

Obuwie (wyroby skórzane)

W trakcie badań na stanowisku w Królikowie zebrano 
ogromną liczbę pozostałości butów. Oprócz zachowanych 
w całości trzewików wydobyto kilkaset fragmentów skó-
rzanych podeszew, przyszew oraz obcasów. Najczęściej 
pochodziły one od francuskich trzewików wojskowych 
wzór Mle. 1917. Oprócz nich wydobyto kilkanaście sztuk 
butów wytwarzanych przez samych jeńców. Były to 
drewniane chodaki (tzw. holenderki) drążone z jednego 
kawałka drewna. Zdarzały się także egzemplarze z przy-
szwą skórzaną okrywającą część stopy i kostkę (ryc. 13) 
lub proste „buty” wykonane z kawałka drewna i skóry 
albo gumy. Pośrednio z tą kategorią zabytków wiążą się 
wydobyte przedmioty służące do wytwarzania obuwia, 
a więc wszelkiego rodzaju szydła, kopyta szewskie, drew-
niane podeszwy, płachty skóry czy zelówki. 

Wśród innych przedmiotów wykonanych ze skóry znaj-
dowały się wyroby galanteryjne, do których zaliczono pa-
ski, troki, ładownice amunicyjne, portfele, a także kaburę 
pistoletu oraz obszycie hełmu wojskowego.

Nieśmiertelniki (znaki tożsamości)

Każdemu jeńcowi, w chwili przybycia do obozu nadawany 
był numer i wydawany był znak tożsamości składający się 
z dwóch połączonych perforacją blaszek z wybitymi nu-
merami, narodowością jeńca i nazwą obozu. Spośród 124 

nieśmiertelników znalezionych w trakcie badań, najwię-
cej było niemieckich znaków tożsamości (ryc. 14). Wśród 
nich dominują znaki wybite nie tylko w obozie w Olsztyn-
ku, ale także w strefach przyfrontowych (FRONT STALAG 
161 Nancy, FRONT STALAG 121 Epinal) lub w Stalagach 
na terenie III Rzeszy (STALAG IVB Mühlberg, STALAG VA 
Ludwigsburg). Ich obecność wskazuje na przepływ jeń-
ców pomiędzy poszczególnymi obozami. Ponadto znale-
ziono także zastępcze znaki, wykonane na kawałku blasz-
ki lub na nieśmiertelnikach innych państw. 

Drugą co do liczebności grupą są standardowe ra-
dzieckie znaki tożsamości wzór 4111. Były to bakelitowe 
skręcane tuby z umieszczoną w środku kartką z zapisany-
mi danymi żołnierza. Spośród znalezionych egzemplarzy 
jedynie w dwóch natrafiono na tego typu informacje. 
Brak takiej kartki w pozostałych może się wiązać z prze-
sądem panującym wśród żołnierzy, że przechowywanie 
swoich danych przynosiło pecha12. Oprócz bakelitowych 
nieśmiertelników radzieckich znaleziono dwa zastępcze 
znaki. Jeden z nich wykonano z łuski pocisku, natomiast 
drugi wykonany był z kawałka blachy. 

W zbiorze nieśmiertelników, jakie znaleziono na sta-
nowisku, było kilka, których numery figurują w bazie 
danych Centralnego Archiwum Wojskowego Federa-
cji Rosyjskiej (ЦАМО). Strona internetowa archiwum 
udostępnia wykaz żołnierzy poległych w czasie wojny, 
a także publikuje dokumenty związane z losem jeńców 
wojennych13. Znajdują się wśród nich także te sporzą-
dzone na terenie Stalagu Hohenstein. Wynika z nich, że 
każdemu nowo przybyłemu zakładano akta osobowe, 
które oprócz podstawowych danych personalnych za-
wierały także informacje dotyczące wyznania, służby 
wojskowej, daty i miejsca wzięcia do niewoli oraz dal-
szych losów jeńca już po umieszczeniu w obozie (łącznie 

11  Rostocki i Czerniewicz 2005: 52.
12 Braithwaite 2011: 252.
13 http://www.obd – memorial.ru (wgląd: 30.03.2016).
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Ryc. 13. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Drewniane choda-
ki typu holenderskiego (fot. H. Augustyniak)
Fig. 13. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province.  
Wooden shoes in the Dutch style  
(photo by H. Augustyniak) 

Ryc. 14. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Obozowe znaki 
tożsamości (fot. H. Augustyniak)
Fig. 14. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. Mi-
litary identity tags used in the POW camp at 
Hohenstein (photo by H. Augustyniak)

z datą śmierci). Wśród znalezionych obozowych znaków 
tożsamości były między innymi te które należały do Ja-
koba Puszkariewa (nr nieśmiertelnika 20339), Andrieja 
Puza (nr nieśmiertelnika 28177), Iwana Bikowa (nr nie-
śmiertelnika 19415) oraz Aleksandra Bykowskiego (nr 
nieśmiertelnika 3412). Natomiast o Pawle Makarcewie, 
żołnierzu 245. Balgińsko-Reżyckiej dywizji piechoty, do-
wiadujemy się z kartki zachowanej w jednej z bakelito-
wych tubek.

Przybory toaletowe

Ciekawym zbiorem jest kolekcja przyborów toaletowych. 
Zaliczono do niej wszystkie przedmioty służące jeńcom 
i załodze do utrzymywania higieny. Były wśród nich grze-
bienie, przybory do golenia (w tym pędzle, maszynki, ży-
letki i opakowania po żyletkach), mydelniczki, szczoteczki 
i tubki past do zębów. Dużą popularnością cieszyły się 
produkty do golenia firmy GIBBS, natomiast wśród past 
do zębów prym wiodła marka Blendax. 

Wyroby medyczne

W tej grupie zabytków znalazły się przedmioty mają-
ce związek z działającą na terenie obozu izbą chorych. 
Wśród znalezisk dominują wszelkiego rodzaju fiolki i am-
pułki, a także będące na wyposażeniu izby strzykawki 
i termometry. Odnotowano również kilka okazów szkła 
laboratoryjnego. Ciekawostką były nici chirurgiczne ste-
rylnie zapakowane w szklane ampułki oraz nienaruszo-
ne ampułki z antybakteryjnym Prontosilem firmy Bayer 
(ryc. 15). Do środków medycznych zaliczono także opa-
kowania po aspirynie oraz opakowania po środku do de-
zynfekcji stóp (talku). 

Inne przedmioty

Wśród pozostałych zabytków wydobyto skatalogowa-
no wiele przedmiotów zaliczonych do rożnych kategorii 
(ryc. 16). Warto wspomnieć o niewielkiej kolekcji znacz-
ków okolicznościowych z okazji niemieckiej akcji pomocy 
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Ryc. 15. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Prontosil i nici 
chirurgiczne (fot. H. Augustyniak)
Fig. 15. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. The 
Prontosil capsules and the surgical thread  
(photo by H. Augustyniak) 

Ryc. 16. Królikowo, st. 8 (gm. Olsztynek, 
woj. warmińsko-mazurskie). Przedmioty różne 
(fot. H. Augustyniak)
Fig. 16. Królikowo, site 8, community of 
Olsztynek, Warmian-Masurian Province. Vari-
ous personal items (photo by H. Augustyniak)

zimowej WHW (Winterhilfewerke)14, różnych przedmio-
tach należących do więźniów lub załogi (okulary, ma-
ska gazowa, latarka), menażkach i manierkach, kolekcji 
piór i stalówek firmy Waterman, różnorodnych guzikach 
i przedmiotach drewnianych. Oddzielne inwentaryzowa-
no sztućce oraz monety. Te ostatnie tworzyły zbiór ni-
sko nominałowych monet obiegowych z różnych krajów 
(niemieckie, belgijskie, francuskie, radzieckie, polskie). 
Znaleziono także pamiątkowy medal francuski z 1892 r.

Zakończenie

Przeprowadzone badania, pomimo znacznych zniszczeń 
stanowiska, dały interesujące rezultaty. Odkryte pozosta-
łości pralni, budynku dezynfekcyjnego i śladów ogrodze-
nia idealnie pokrywały się z planami obozu sporządzo-

14 http://www.whw.porcelanki.net/news.php (wgląd: 25.03.2016).

nymi przez przetrzymywanych w nim jeńców. Określenie 
jednej z granic z pewnością będzie pomocne przy ustale-
niu realnego zasięgu obozu i umożliwi podjęcie działania 
w celu objęcia tego terenu ochroną konserwatorską. Eks-
ploracja nawarstwień w rejonie „śmietniska” dostarczyła 
ogromnej ilości ruchomego materiału zabytkowego dają-
cego wgląd w życie codzienne jeńców. Liczne przedmioty 
codziennego użytku, spora liczba wyrobów pochodzących 
spoza Niemiec, zwłaszcza z Belgii i Francji, odzwiercie-
dlają narodowościowy jeńców przebywających w obozie. 
Jeńcy francuscy i belgijscy byli najliczniejszymi grupami 
przetrzymywanych w Stalagu. Oprócz nich zarejestrowa-
no także ślady przebywania jeńców radzieckich, włoskich 
i polskich. Rodzaj i charakter wydobytych zabytków wska-
zuje pośrednio na jakość życia w obozie. Na tej podstawie 
można twierdzić, że jeńcy, zwłaszcza francuscy, cieszyli się 
względną swobodą. Świadczą o tym chociażby takie „do-
bra luksusowe”, jak kosmetyki czy perfumy, otrzymywane 
od rodzin lub Czerwonego Krzyża. Zapewne część z nich 
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stawała się później przedmiotem handlu lub wymiany. 
Zastanawia natomiast liczba butelek po alkoholach.

Obóz jeniecki działał w Olsztynku przeszło siedemdzie-
siąt lat temu i pamięć o nim zdążyła się na tyle zatrzeć, 
że miejsce to nie zostało uwzględnione w badaniach 
wyprzedzających budowę nowej drogi. Jak pokazała 
praktyka, miejsca takie jak Stalag IB Hohenstein częściej 
znajdują się w kręgu zainteresowań historyków i różnych 

grup eksploracyjnych, niż archeologów czy władz samo-
rządowych. Dopiero przypadkowe odkrycie i prowadzone 
następnie prace archeologiczne sprawiły, że na nowo za-
interesowano się tym miejscem15.

15   Z prasowych doniesień wynika, że działające lokalnie Towarzy-
stwo Przyjaciół Olsztynka planuje budowę kopca upamiętniają-
cego przetrzymywanych w Stalagu jeńców (http://www.olsztyn.
wyborcza.pl/olsztyn) (wgląd: 16.04.2016). 
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Wykaz cytowanej literatury

Hubert Augustyniak 

Archaeological excavations of the former Nazi POW camp, Stalag IB Hohenstein  
(Królikowo, site 8, community of Olsztynek, Olsztyn district, Warmian-Mazurian Province)

Summary

In 2011 rescue archaeological excavations were conducted at the 
former Nazi POW camp Stalag IB Hohenstein. The remains of the 
camp were discovered on the built road junction Olsztynek West, 
on the S7 motorway. The camp was located west of Olsztynek, 
between today’s villages Królikowo, Sudwa and Olsztynek, near 
the monument Denkmal Tannenberg. It was one of the largest 
POW camps in East Prussia. In the period from 1939 to 1945 pris-
oners of war from Poland, France, Belgium, Soviet Union and Italy 
were kept there. The study area consisted of just a small part of 
the site of the former camp. During the work, among other fea-
tures, the remains of laundry, remains of the disinfecting build-
ing and also traces of camp’s fence were discovered. In addition 
to buildings and other infrastructure a dump associated with 
the camp, with most of the excavated artefacts was excavated. 

Among them were the most frequently occurring artefacts made 
of glass, fragments of earthenware vessels, shoes and pieces of 
leather and other leather products. There was also a wide band 
of toiletries, medical devices, as well as various personal items 
belonging to the prisoners or staff. An interesting group of ar-
tefacts were the military identity tags. Some specimens even 
allowed to establish the identity of the prisoners. The research 
confirmed the nationality of the prisoners in the camp of soldiers, 
as well as set the north-eastern border of the camp. Due to our 
research the local community has become interested in the site.  
A permanent commemoration of the prisoners held at the camp 
has been propsed in the form of a museum room in Olsztynek. 

Translated by Hubert Augustyniak
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