
ARCHAEOLOGICA
HEREDITAS

Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tom wydany wspólnie z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie

Warszawa 2017

09
Konserwacja zapobiegawcza środowiska  5.
Dziedzictwo militarne

pod redakcją 
Wojciecha Borkowskiego,
Wojciecha Brzezińskiego 
i Jacka Wysockiego



Archaeologica Hereditas
Prace Instytutu Archeologii UKSW  

Komitet Redakcyjny:
Redaktor serii: Zbigniew Kobyliński

Członkowie Komitetu: Tadeusz Gołgowski, Jacek Lech, Przemysław Urbańczyk
Sekretarz: Magdalena Żurek

Adres Redakcji:
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, 01-938 Warszawa

tel. +48 22 569 68 17, e-mail: archeologia@uksw.edu.pl
www.archeologia.uksw.edu.pl

Redakcja tomu: Wojciech Borkowski, Wojciech Brzeziński i Jacek Wysocki
Korekty: Zbigniew Kobyliński i Aleksandra Żórawska

Skład: Bartłomiej Gruszka
Projekt okładki: Katja Niklas i Ula Zalejska-Smoleń

Linguistic consultation: Louis Daniel Nebelsick

Rycina na okładce: plan oblężenia Warszawy 1794 r., rys. M. Stachowicz, [za:] Kazimierz Bartoszewicz,  
Dzieje Insurekcji Kościuszkowskiej, 1909, Wiedeń, wyd. F. Bondego

Publikacja recenzowana do druku przez dr. hab. Huberta Kowalskiego

© Copyright by Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
© Copyright by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 

ISBN  978-83-60099-83-4
ISBN  978-83-946496-5-4

ISSN 2451-0521

Wydawnictwo:
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Ul. Długa 52
00-241 Warszawa

http://pma.pl

Państwowe Muzeum Archeologiczne jest instytucją kultury finansowaną ze środków  
Samorządu Województwa Mazowieckiego



       SPIS
TREŚCI

ArchAeologicA
Hereditas 9

 5   Przedmowa

Różne oblicza dziedzictwa militarnego

  9    Zbigniew Kobyliński  
Dziedzictwo militarne: próba definicji zjawiska

15   Radosław Andrzej Gawroński  
Materiał genetyczny koni jako bank informacji 
dla rekonstrukcji przebiegu zdarzeń militarnych

25    Waldemar Grabowski 
Polskie chorągwie i sztandary w Armémuseum 
w Sztokholmie

45   Jacek Gutowski  
Karaceny polskie – Armamentarium Heroicum 
Sarmatorum

55    Weronika Kobylińska-Bunsch  
Fotografia wojenna jako dziedzictwo militarne: 
wizualne świadectwo Powstania Warszawskiego 
Eugeniusza Hanemana

63   Kamil Potrzuski  
Infrastruktura sportu strzeleckiego w między-
wojennej Warszawie i jej współczesne pozosta-
łości

79    Andrzej W. Święch i Benedykt Hac  
Wraki z wojen światowych w ujęciu interdyscy-
plinarnym

87   Anna Zalewska, Dorota Cyngot  
i Bartłomiej Klęczar  
Cel-pal: ulotność żołnierskiej codzienności na 
Froncie Wschodnim Wielkiej Wojny nad  
Rawką i Bzurą. Między archiwum ziemi  
a archiwum miejskim (1915–2015)

Fortyfikacje 

109     Grzegorz Czajka  
Historia Twierdzy Warszawa

113   Michał Hrynczyszyn  
Badania fortów Twierdzy Warszawa

123   Piotr Artur Sobczak  
Badania archeologiczne w ramach 
rewitalizacji Fortu V (Włochy)

131   Monika Włoszek  
Krótkie wprowadzenie do archeologicz-
nych badań Fortu VIII (Służew) Twierdzy 
Warszawa – sezon 2011–2012

137   Marzenna Kasprzycka  
Badania archeologiczne dawnego Konwiktu 
Pijarów na Cytadeli Warszawskiej

145   Jarosław Chrapek  
Nieznane forty Twierdzy Warszawa

151   Jan Nowicki  
Obiekty powojskowe niemieckiego garnizonu 
Kamp (Rogowo) – grzech zaniechania  
czy celowa destrukcja? 

161    Łukasz Pardela  
Kształtowanie krajobrazu z wykorzystaniem 
maskowania roślinnego w nowoczesnej 
fortyfikacji niemieckiej w świetle przepisu 
technicznego nr A 27 (1905) 

175   Grzegorz Podruczny  
Nowożytne fortyfikacje polowe na Śląsku – zarys 
problematyki badawczej i konserwatorskiej

189   Konrad Szostek i Katarzyna Zdeb  
Fort w Beniaminowie – problematyka zago-
spodarowania i ochrony jedynego ocalałego 
fortu linii Zegrze – Wawer



199   Adam Żywiczyński  
Trwałe zmiany w krajobrazie Mazur  
na przykładzie Giżyckiej Pozycji Polowej 

207    Jacek Wysocki  
Zanikanie fortyfikacji polowych

Pola bitewne

217    Wojciech Borkowski  
Projekt archeologiczno-historyczny „Reduta 
Ordona”

237   Witold Migal i Michał Paczkowski  
Bitwa o Redutę Ordona w świetle stratygrafii 
wilczych dołów

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

273   Paweł Stachowiak  
Bitwa pod Kijami (23 lipca 1759 r.) – z badań 
nad zapomnianą batalią

281    Jakub Wrzosek  
Pola bitew w Polsce –  niechciany element 
dziedzictwa archeologicznego (?)

Cmentarze i miejsca martyrologii 

293    Hubert Augustyniak  
Badania archeologiczne na terenie byłego 
hitlerowskiego obozu jenieckiego Stalag IB 
Hohenstein (Królikowo, st. 8, gm. Olsztynek, 
pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie)

307   Piotr Oleńczak  
Fort III w Pomiechówku. Lata zaniedbań  
i pilna potrzeba działań

315    Karol Piasecki  
Pamięć Wielkiej Wojny. Cmentarze wojenne 
z I wojny światowej w Puszczy Kozienickiej 
i Stromieckiej

Zagadnienia prawne 

327   Jarosław Chrapek  
i Magdalena Rutyna  
Wraki statków – mogiły wojenne. Aspekty 
prawne

333    Adam Grajewski  
Przestępczość przeciwko zabytkom archeolo-
gicznym: zagrożenia, zapobieganie i metody 
zwalczania

* 

341    Noty o autorach 



 

Wraki z wojen światowych  
w ujęciu interdyscyplinarnym

Andrzej W. Święch i Benedykt Hac

ArchAeologicA
Hereditas 9
79–86

Badania podwodne zatopionych obiektów antropoge-
nicznych ‒ wraków jednostek pływających, obiektów 
użytkowych (m.in. porty, przystanie, osadnictwo), jak i in-
nych, stanowią istotny element poznania historii, zarów-
no w kontekście najdawniejszych dziejów, jak i czasów 
nowożytnych i najnowszych. Należy nadmienić, że same 
badania podwodne należące do archeologii morskiej oraz 
tzw. archeologii podwodnej nie są nowym zjawiskiem, 
specjalizacją i metodą w badaniach archeologicznych. Ich 
narodzin możemy doszukiwać się już na przełomie XIX 
i XX w., a początków naukowych po II wojnie światowej1. 
Ze względu na specyfikę środowiska podwodnego oma-
wiane prace z tej dziedziny mają często charakter inter-
dyscyplinarny, poprzez współpracę z naukami ścisłymi czy 
naukami o ziemi. 

W odniesieniu do dziedzictwa militarnego czasów 
najnowszych i tzw. archeologii współczesności, zato-
pione wraki stanowią interesujący przykład obiektów 
nieomawianych szerzej w opracowaniach naukowych. 
Artykuł ten ma celu zaprezentowanie w krótkiej formie 
problematyki związanej z tym zagadnieniem i możliwości 
badań w kontekście prac interdyscyplinarnych. Odpowie-
dzieć ma także na pytanie czy istnieje możliwość połą-
czenia projektów z różnych dyscyplin naukowych oraz 
w jakim zakresie metody wykorzystywane przez oceano-
grafów i hydrografów mogą posłużyć w pracach arche-
ologicznych. Czy istnieje możliwość zbudowania wspólnej 
platformy w celu lepszego monitorowania i zarządzania 
podwodnym dziedzictwem wojen światowych? Głównym 
zamiarem autorów jest jedynie zasygnalizowanie powyż-
szych zagadnień. 

Przedstawiając perspektywy badawcze związane z za-
topionymi jednostkami z I i II wojny światowej, warto 

1   Należy tutaj odnotować, że archeologiczne badania podwodne 
nie są „nowością” również w Polsce. Pierwsze tego typu prace 
miały miejsce już w roku 1930 i były prowadzone z inicjatywy 
Zdzisława Rajewskiego na jeziorze Biskupińskim oraz Żalno. Ich 
systematyczny rozwój w przypadku naszego kraju również nastą-
pił po II wojnie światowej i prowadzony był między innymi przez 
badaczy z ośrodków naukowych w Toruniu, Gdańsku i Szczecinie. 
W ostatnich latach nastąpił znaczy wzrost zainteresowania tema-
tem i zwrócenie się w tym kierunku również archeologów z innych 
ośrodków badawczych. Więcej: Święch 2015.

wcześniej przybliżyć istotne kwestie związane z postrze-
ganiem tego często kontrowersyjnego elementu dziedzic-
twa kulturowego, który można określić mianem dziedzic-
twa traumy. Warto zastanowić się także nad problemami 
związanymi z wrakami w odniesieniu do badań nauko-
wych i środowiska naturalnego oraz statusu prawnego 
tych obiektów.

Niechciane  
i problematyczne dziedzictwo

Wieloletnie podejście różnych grup społecznych oraz 
polityka władz poszczególnych krajów, miały w przeszło-
ści ‒ a często także dzisiaj ‒ pośrednie lub bezpośrednie 
przełożenie na legitymizowanie statusu pozostałości wo-
jen światowych, prowadzące do ich niszczenia lub zacho-
wania2. Tym samym miało to wpływ na badania naukowe 
w tej tematyce. W wielu krajach kontynentalnej Europy 
prace archeologiczne związane ze wspomnianymi pozo-
stałościami mają miejsce dopiero od kilkunastu lat, co 
sprawia, że są zjawiskiem stosunkowo nowym, wpisują-
cym się w zdobywającą dużą popularność archeologię 
współczesności. Kontrastuje to z podejściem w krajach 
anglosaskich, gdzie badania nad pozostałościami wojen 
z początków XX w. są prowadzone od dawna3. Widoczne 
jest to również w systemie ich zarządzania. 

Należy pamiętać, że niejednokrotnie specyfika i cha-
rakter wraków z I i II wojny światowej generują wiele 
problemów. Mowa tutaj między innymi o statusie tych 
z nich, które uznać można za mogiły wojenne ‒ mokre 
groby lub wręcz cmentarzyska podwodne4. Wymiary, bu-
dowa oraz często materiał, z jakiego zostały wykonane 
statki, powodują wiele komplikacji w procesie dokumen-
tacji ich wraków. Część tradycyjnych metod sporządza-
nia dokumentacji archeologicznej, wykorzystywanych 
również przy pracach podwodnych, nie znajduje tutaj 
zastosowania. Omawiane wraki są natomiast obiektem 

2  Jasinski, Solem i Sem 2012.
3  Święch 2016. 
4   Zagadnienie mokrych grobów zostało szerzej omówione przez 

jednego z autorów w innej publikacji: Święch 2016.
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Ryc. 1. Mapa batymetryczna przedstawiająca polskie wybrzeże Bałtyku z zaznaczonymi wodami terytorialnymi, wyłączną strefą 
ekonomiczną oraz obszarem spornym z Danią (Instytut Morski w Gdańsku©)
Fig. 1. A bathymetric map presents Polish coastline of Baltic, marked: territorial sea, exclusive economic zone and an area 
disputed with Denmark (Maritime Institute in Gdańsk©)

zainteresowania pod innym względem. W ostatnich la-
tach w niektórych krajach rozpoczęto programy ich mo-
nitorowania, w kontekście badań środowiskowych zwią-
zanych z zachodzącymi na nich wyciekami szkodliwych 
substancji5. Stwarza to sytuację, w której wiele historycz-
nych wraków, jest postrzeganych przede wszystkim jako 
niebezpieczne dla środowiska przedmioty, a nie element 
dziedzictwa kulturowego.

Status prawny omawianych obiektów również stano-
wi problematyczną kwestię, co bezpośrednio przekłada 
się na formę ich ochrony lub jej brak6. W zależności od 
obowiązującego w danym kraju prawodawstwa może się 
on różnić. W wielu państwach określenie obiektów zde-
ponowanych pod wodą jako pełnoprawnych elementów 
dziedzictwa kulturowego i historycznego pojawiło się 
stosunkowo niedawno. Przykład stanowi między inny-
mi Polska, gdzie dopiero w ustawie z 2003 r., pojawił się 
taki zapis. Dodatkową komplikacją są przepisy Konwen-

5  Gajewski et al. 2009, Hac et al. 2011.
6   Kwestie związane z ochroną oraz statusem prawnym zatopionych 

obiektów z I i II wojny światowej, są bardzo szerokim zagadnie-
niem, któremu należałoby poświęcić osobne opracowanie. Tutaj 
problem jest jedynie sygnalizowany.

cji Narodów Zjednoczonych o prawie morza7. Zgodnie 
z wprowadzonym podziałem wód morskich, pełne pra-
wodawstwo kraju, a tym samym interesujące nas prze-
pisy dotyczące zabytków (na przykładzie Polski) mają 
zastosowanie jedynie w odniesieniu do morskich wód 
wewnętrznych i morza terytorialnego – 12 mil morskich 
od linii podstawowej tego morza8. W wyłącznej strefie 

7   Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza 
(UNCLOS) z Montego Bay z 1982 r., wody morskie dzielone są na: 
wchodzące w skład terytorium państwa (wody wewnętrzne, wody 
archipelagowe, morze terytorialne); podlegające ograniczonej su-
werenności i jurysdykcji państwa (strefa przyległa, strefa wyłączne-
go rybołówstwa, szelf kontynentalny, wyłączna strefa ekonomicz-
na); nie podlegające jurysdykcji państw (morze otwarte zwane też 
pełnym, dno oceaniczne, wody te określane również są terminem 
“Obszar”). Polska przyjęła te przepisy, który zostały uwzględnione 
w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpo-
spolitej Polskiej i administracji morskiej. W drugiej połowie 2015 
r. ustawa ta została znowelizowana, prowadząc między innymi do 
dokładnego określenia linii podstawowej oraz wytyczenia poza 
wodami terytorialnymi tzw. pasa przyległego, gdzie państwo może 
dochodzić pewnych swoich praw, np. w kwestiach celnych. Więcej 
w odniesieniu do ochrony podwodnego dziedzictwa: Kowalski 2011.

8   Święch i Jasinski 2015: 190–191. Linia podstawowa – linia najniż-
szego stanu wody wzdłuż wybrzeża (Konwencja Narodów Zjedno-
czonych o prawie morza UNCLOS art. 5). 
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ekonomicznej, w której kraje posiadają ograniczone 
władztwo, a w których spoczywa wiele wraków wojen-
nych przepisy te nie obowiązują9. Dla ochrony dziedzic-
twa czasów najnowszych nie bez znaczenia jest także 
cenzus wiekowy obowiązujący w wielu krajach, który czę-
sto automatycznie wyklucza pozostałości wojenne z gru-
py prawnie chronionych obiektów. Cenzus ten, 100 lat 
od daty zdeponowania obowiązuje również w Konwencji 
UNESCO o Ochronie Podwodnego Dziedzictwa Kulturo-
wego, którą Polska ma zamiar ratyfikować10. Na koniec 
warto wspomnieć o istnieniu pewnych indywidualnych 
rozwiązań prawnych przyjętych przez poszczególne kra-
je. Przykładem takiej ustawy jest Protection of Military 
Remains Act, który swoją ochroną obejmuje wraki jedno-
stek Brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej, a które 
uznane zostały za mogiły wojenne11. 

Perspektywa bałtycka ‒  
nowe obszary współpracy

Morze Bałtyckie prezentuje duży potencjał dla badań z za-
kresu archeologii podwodnej i morskiej. Wynika to zarów-
no z bogatej historii ludów zamieszkujących w różnych 
okresach obszary wokół tego morza, jak i z warunków na-
turalnych sprzyjających zachowaniu substancji organicz-
nych12. Natomiast niewielkie głębokości w porównaniu 
do innych zbiorników morskich, gwarantują możliwość 
dostępu i przeprowadzenia badań naukowych na całym 

  9   Przykładem pewnej formy ochrony niektórych obiektów w wy-
łącznej strefie ekonomicznej, mogą być wraki niemieckich jed-
nostek – MS Wilhelm Gustloff, SS General von Steuben oraz MS 
Goya, zatopione w 1945 r. z tysiącami osób na pokładach, a obec-
nie uznane za jedne z największych na świecie mokrych grobów. 
Na podstawie zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego, ich ob-
szar zalegania objęto zakazem nurkowania. Więcej o ochronie 
wspomnianych wraków: Pomian i Królikowski 2005: 89–90.

10   Konwencja UNESCO o Ochronie Podwodnego Dziedzictwa Kulturo-
wego 2001; zob. Kobyliński 2002. Warto zaznaczyć, że w konwen-
cji tej zasady ochrony i prowadzenia badań uwzględnione zostały 
dla wszystkich rodzajów wód morskich, także tzw. „Obszaru”.

11   Protection of Military  Remains Act 1986. Na podstawie tego doku-
mentu chronione są zarówno określone wraki okrętów jak i maszyn 
latających. Przyjęto dwie kategorie jednostek w odniesieniu do 
tych spoczywających na wodach terytorialnych Wielkiej Brytanii 
oraz poza nimi, w tym wód międzynarodowych. Należy nadmienić, 
że dokument ten jest bardzo ciekawym przykładem ochrony zato-
pionych wraków wojennych obejmujących przede wszystkich jed-
nostki z okresu wojen światowych. Nawiązuje on także do kwestii 
przynależności do państwa bandery, na podstawie, których chronić 
można jednostki/wraki spełniające kryteria uznania wcześniej za 
okręt (szerzej na ten temat: Bugaj ski 2009: 34).  

12   Pedersen 1995. Głównym czynnikiem jest uboga fauna i flora, 
wynikającym przede wszystkim z niskiego zasolenia tego zbior-
nika, co jest efektem ograniczonego połączenia z oceanem świa-
towym i niewielkich wlewów słonej wody przez Cieśniny Duń-
skie, a także historii geologicznej zbiornika. Więcej: Szymelfenig 
i Urbański red. 1998. Zwykle czynniki te wymienia się w kontek-
ście bardzo dobrego zachowania wraków drewnianych z okresów 
wcześniejszych niż czasy najnowsze. Jednak, również tutaj działa 
to pozytywnie na zachowanie.

jego obszarze13. Należy przy tym wspomnieć również 
o negatywnych czynnikach, związanych bezpośrednio 
z działalnością człowieka. Chodzi tutaj przede wszystkim 
o intensywne trałowanie oraz nielegalną turystykę nur-
kową, która objawia się w rabowaniu wraków poprzez 
wyciąganie pojedynczych elementów, traktowanych jako 
swoiste souveniry. Wśród takich obiektów największym 
zainteresowaniem cieszą się właśnie wraki wojenne.

Znacznie poważniejszy problem dotyczący omawia-
nych wraków w Bałtyku ma jednak nieco inny charak-
ter. Są to wspomniane wcześniej kwestie związane z ich 
negatywnym wpływem na środowisko14. W momencie 
zatopienia wiele jednostek posiadało na pokładzie duże 
ilości paliwa lub substancji toksycznych, które na skutek 
korozji i działań człowieka przedostają się obecnie do 
środowiska lub istnieje duże ryzyko wystąpienia takiej 
sytuacji15. W związku z tego typu zagrożeniem, Instytut 
Morski w Gdańsku prowadzi od kilkunastu lat program 
Monitoring zanieczyszczenia dna w miejscu zalegania 
wraków, w ramach którego obserwowanych jest obec-
nie 28 wraków zalegających na polskich wodach tery-
torialnych, w tym niektóre przebadane wielokrotnie16. 
W zdecydowanej większości są to jednostki z okresu 

13   Maksymalna głębokość wynosi 459 m – Głębia Landsort u wy-
brzeży Gotlandii; a średnia zaledwie niecałe 53 m. W obszarze 
polskich wód najgłębsza jest tzw. Głębia Gdańska mająca 118 m 
(Maj-Szatkowska 2004).

14   Temat problematycznych czy wręcz niebezpiecznych pozostałości 
wojennych zalegających w Bałtyku, nie ogranicza się wyłącznie 
do kwestii wraków, a ma znacznie szerszy wymiar. Dotyczy on 
również niewypałów w postaci bomb, min i torped, zatopionej 
amunicji oraz broni chemicznej. Największy problem stanowią 
niewypały, które znajduje się na intensywnie uczęszczanych tra-
sach żeglugowych, podejściach do portów czy blisko brzegu. Ro-
snącym problemem jest broń chemiczna zatopiona po II wojnie 
światowej. Coraz częściej w południowej i wschodniej części Bał-
tyku odnotowuje się wyrzucanie na plaże uwolnionych na skutek 
korozji toksycznych, prowadzących między innymi do poparzenia 
substancji (Bełdowski 2012; Fabisiak i Olejnik 2012).

15   Na liście wraków stanowiących największe zagrożenia dla pol-
skich wybrzeży, z trzech „najniebezpieczniejszych”, dwa to jed-
nostki z okresu II wojny światowej ‒ SS Stuttgart i TS Franken. 
Pierwszy z nich, pełniący rolę statku szpitalnego zatopiony został 
na redzie Gdyni w 1943 r., po bombardowaniach przeprowadzo-
nych przez lotnictwo Aliantów. Na pokładzie jednostki przed 
atakiem znajdować się miało łącznie ok. 900 osób. W latach 
50. XX w. na skutek uznania wraku za przeszkodę nawigacyjną 
i niestwierdzenia zalegania na nim ludzkich szczątków przepro-
wadzono rozbiórkę, a pozostałości wraku pozostawiono na dnie. 
Przyczyniło się to znacząco do wycieku mazutu ‒ syntetycznego 
paliwa znajdującego się w zbiornikach statku oraz nieusuniętego 
w latach 50. ‒ i następującego po nim skażenia dna morskiego 
na obszarze Zatoki Puckiej. Historia drugiego ze wspomnianych ‒ 
jednostki zaopatrzenia TS Franken, jest znacznie mniej drama-
tyczna. Zatopiona została ona 8 kwietnia 1945 r. w pobliżu Helu 
przez lotnictwo radzieckie. Poza oderwanym dziobem, spoczy-
wającym kilkaset metrów od głównej części kadłuba wrak pozo-
staje we względnie dobrej kondycji. Głębokość zalegania ‒ ok. 70 
m, znacznie ogranicza działania z bezpośrednim wykorzystaniem 
nurków i komplikuje możliwości przeprowadzenia ewentualnych 
badań na wraku. Więcej: Gajewski et al. 2009; Schöna 2004; 
Gröner, Jung i Mass 1988: 163–165.

16  Hac (red.) 2015.
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I i II wojny światowej17. Wstępne badania i rozpoznanie 
obejmują określenie nie tylko rozmiarów, parametrów 
oraz rodzaju jednostki ale również jej stanu zniszczenia 
i dezintegracji18. Zebrane dane z urządzeń akustycznych 
służą do stworzenia mapy batymetrycznej danego obsza-
ru z umieszczonymi wszelkiego rodzaju obiektami geolo-
gicznymi i antropogenicznymi, z uwzględnieniem między 
innymi podstawowych informacji o ich położeniu, rozmia-
rach i głębokości. W pracach tych, na wstępnym etapie 
wykorzystywane są pomiarowe urządzenia akustyczne, 
głównie: wysokiej rozdzielczości echosonda wielowiązko-
wa (ang. multi-beam echosounder ‒ MBES), sonar boczny 
(ang. side scan sonar ‒ SSS), magnetometry, profilomierz 
osadów dennych (ang. sub-bottom profiler ‒ SBP), a także 
roboty podwodne wyposażone w kamery i aparaty, umoż-
liwiające wykonanie dokumentacji zdjęciowo-filmowej19. 
Wykorzystanie urządzeń bezzałogowych daje również 
dostęp do jednostek spoczywających na głębokościach, 
gdzie prowadzenie rozpoznania lub prac przez nurków jest 
znacznie utrudnione lub jest wręcz niemożliwe20. Warto 

17   Korzystając ze źródeł historyczny podejmuje się próbę identyfikacji 
każdej nowo odkrytej jednostki, której „tożsamość” nie jest znana.

18   Przykładowy raport z takiego rozpoznania: Załącznik do meldun-
ku z pomiarów 02/2006. Z perspektywy archeologicznej równie 
interesujące są procesy depozycyjne i podepozycyjne, zachodzą-
ce na metalowych wrakach w tym wrakach wojennych. Są one 
znane w przypadku niektórych akwenów dla „drewnianych wra-
ków” z okresu starożytności, średniowiecza czy nowożytności 
(Stewart 1999; Muckelroy 1978), jednak nasza wiedza dotycząca 
tych procesów zachodzących na wrakach czasów najnowszych 
nadal posiada luki.

19   Ze względu na cechy środowiska wodnego, do wykrywania obiek-
tów wykorzystuje się urządzenia akustyczne ‒ zalegające w toni 
wodnej i na powierzchni dna (pierwsze z opisanych – MBES, SSS); 
w dnie (SBP). 

20   Głębokość graniczną dla bezpiecznego rekreacyjnego nurkowa-
nia przy wykorzystaniu standardowej aparatury typu akwalung 
określa się dzisiaj na 30–40 m. Przebywanie na głębokościach 

dodać, że dane z echosondy wielowiązkowej pozwalają 
na stworzenie modeli 3D obiektów, animacji opartych na 
rzeczywistych danych przestrzennych oraz „wsad” wizuali-
zacji bryły i elementów  wraków w przestrzeni wirtualnej. 

Wysokie standardy stosowane podczas opisanych prac 
oraz zakres, pozwalają z całą pewnością zaadaptować 
część z nich na potrzeby badań archeologicznych. Więk-
sze ukierunkowanie na potrzeby wspomnianych badań 
podczas tego typu pomiarów i rozpoznawania może przy-
nieść informacje na temat życia załóg i pasażerów zato-
pionych statków oraz, co bardzo ważne, może prowadzić 
do weryfikacji informacji historycznych21. Dodatkowym 
argumentem przemawiającym za wspomnianymi meto-
dami akustycznymi jest ich nieinwazyjny charakter oraz 
fakt, że w warunkach często słabej widzialności Morza 
Bałtyckiego pozwalają uchwycić całościowy obraz pod-
wodnego stanowiska. Warto się tutaj zastanowić nad 
ukierunkowaniem takich interdyscyplinarnych badań, 
prowadzących do wypracowania systemu zarządzania 
tego typu wrakami, a który uwzględniałby ich znaczenie 
dla dziedzictwa kulturowego22. 

poniżej 30 m ma znacznie ograniczony czas. Wydłużenie takie-
go pobytu lub zejście jeszcze niżej wymaga wykorzystania od-
powiednich gazów, tzw. rebreathera lub nurków zawodowych, 
natomiast wiąże się z wysokimi kosztami, ograniczonymi moż-
liwościami stosowalności przy pracach archeologicznych oraz 
także zakresu głębokości.  

21   Przykładem prac archeologicznych w kierunku weryfikacji źródeł 
historycznych oraz odtworzenia ostatnich chwil jednostek mogą 
być badania wykonane przez brytyjskiego archeologa Innesa 
McCartneya na wrakach bitwy jutlandzkiej ‒ HMS Defence i HMS 
Invincible (McCartney 2012a, 2012b).

22   Powinno to dotyczyć nie tylko wraków jednostek pływających. 
Do nich odnosi się przede wszystkim ten tekst, jednak należy 
wspomnieć krótko o zabytkach istotnych z perspektywy lotnic-
twa, które też ‒ zwykle przypadkowo ‒ są odkrywane u polskich 
wybrzeży podczas prac hydrograficznych. Wartym podkreślenia 
jest  tutaj fakt, że często są to maszyny zachowane jedynie w kil-

Ryc. 2. Wrak ORP Wicher w obecnym sta-
nie. Obraz z echosondy wielowiązkowej (Insty-
tut Morski w Gdańsku©)
Fig. 2. The wreck of ORP Wicher showing 
her present condition. The multibeam echo-so-
under image (Maritime Institute in Gdańsk©)
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Ryc. 3. Wrak okrętu szpitalnego SS Stuttgart, zatopiony w 1943 r. na redzie Gdyni. Zniszczony w latach 50. XX w. Obecnie jest 
to najbardziej „trujący” podwodne środowisko wrak na polskim wybrzeżu Bałtyku (Instytut Morski w Gdańsku©)
Fig. 3. The shipwreck of hospital ship SS Stuttgart, sunk in 1943 in the roadstead of Gdynia. Demolished in the 1950s. At pre-
sent along the Polish coast she is the most toxic contaminating shipwreck (Maritime Institute in Gdańsk©)

Ryc. 4. Wrak zestrzelonego bombowca taktycznego Douglas A-20 Havoc. Odnaleziony w 2014 r. przez Instytut Morski 
w Gdańsku. Przy pomocy echosondy wielowiązkowej możemy w sposób nieinwazyjny uzyskać dokładny kształt obiektu, wymiary 
oraz położenie na dnie, pozwalające na jego identyfikację – czego przykładem jest właśnie ten wrak Douglasa A-20 Havoc (Insty-
tut Morski w Gdańsku©)
Fig. 4. The wreck of attack aircraft, light bomber Douglas A-20 Havoc. It was discovered in 2014 by the Maritime Institute in 
Gdańsk. Using multibeam echo-sounder we can non-invasively get the exact shape of the object, dimensions and location on 
the bottom, allowing identification of the object – the wreck of Douglas A-20 Havoc is a prime example of it (Maritime Institute in 
Gdańsk©)
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Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym artykule informacje, poka-
zują złożoność problematyki wraków z I i II wojny świa-
towej, począwszy od kwestii społecznych, poprzez me-
todyczne i środowiskowe, a skończywszy na  niejasnym 
i dyskusyjnym statusie prawnym wielu z nich. Autorzy 
świadomie odnieśli się jedynie do niektórych tematów, 
celem zaproponowania możliwej początkowej drogi 
współpracy w ramach badań interdyscyplinarnych, która 
ich zdaniem może znacząco przyczynić się do wypracowa-
nia metod ochrony omawianych obiektów23.

ku sztukach w skali europejskiej lub nawet światowej. Przykła-
dem może być odkrycie Douglasa A-20 Havoc przez statek Insty-
tutu Morskiego w Gdańsku w 2013 r., czy inny samolot z okre-
su II wojny światowej, odkryty pod koniec 2012 r. przez okręt 
hydrograficzny Marynarki Wojennej – ORP Arctowski.  Więcej 
o Douglasie odkrytym przez Instytut Morski w Gdańsku: Zakład 
Oceanografii Operacyjnej (ZOO) 2016; więcej o wraku samolotu 
odkrytym przez ORP Arctowski: Grządziel 2016.

23   Nie można tutaj zapomnieć o kwestiach administracyjnych i praw-
nych, na które wpływ mają urzędy konserwatora zabytków – nie-
stety często nie wykazujące zrozumienia i zainteresowania kulturo-

Badania prowadzone przez oceanografów i hydrogra-
fów pomimo że, do wraków odnoszą się w innym kon-
tekście (ochrony środowiska) mogą dostarczyć informacji 
użytecznych archeologicznie. Zarówno na etapie wstęp-
nego rozpoznania z wykorzystaniem urządzeń akustycz-
nych jak i bardziej szczegółowej analizy dotyczącej obec-
nego stanu ich zachowania oraz procesu dezintegracji. 
Warto zabiegać o to, aby archeolodzy uczestniczyli w tych 
pracach, a sam ich przebieg winien obejmować również 
elementy dokumentacji i analizy istotne z ich punktu wi-
dzenia. Prace z udziałem archeologów przynoszą szereg 
korzyści dla drugiej strony, poprzez położenie większe-
go nacisku na kontekst historyczny i kulturowy wraków, 
a tym samym zwrócenia większej uwagi społecznej na  
palące problemy jakie dotyczą tego dziedzictwa. Morze 
Bałtyckie ze swoimi „zasobami” ‒ pozostałościami wo-
jennymi, wydaje się bardzo dobrym warsztatem dla tego 
typu prac.

wym dziedzictwem podwodnym oraz administracja morska, często 
przejawiająca przychylność w interesujących nas sprawach.  
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World Wars’ wrecks –  
interdisciplinary approach 

Summary

The wrecks of both World Wars are one of the most common 
anthropogenic objects deposited on the bottom of the seas 
and oceans. These objects are an important part of heritage of 
war and war trauma. Many of them can be considered as war 
monuments. Nevertheless, for years they were not of scientific 
interest, however recent years have seen a growing interest 
about the objects from World War I. Undoubtedly, it is related 
to the anniversary of the outbreak of  Great War. In the coming 
years we can also expect an increased interest in World War 
II objects.

A huge number of World Wars’ wrecks are resting in the 
Baltic Sea, including the Polish coast. Almost none of these 
wrecks in Poland was subject to archaeological prospection for 
research. The Maritime Institute in Gdańsk is the only institu-
tion in the country which conducts regular work on selected 
20th century shipwrecks, including numbers of World Wars’ 
shipwrecks. This is due to the program: “Monitoring of con-

tamination of the seabed in the wreck locations”. Although 
these studies are not archaeological works, they can expand 
our knowledge by providing relevant information on the pre-
sent state of preservation of the wreckage and the site.

Form, size and condition of World Wars’ shipwreck often do 
not allow archaeologist to use traditional methods of documen-
tation. This leads to the use of new forms of recording. Several 
hydrographic devices and methods of prospection like multi-
beam echo-sounder and high resolution side scan sonar can be 
successfully used not only for searching but also for preliminary 
non-invasive documentation of the objects under discussion. 
This brief article discusses the subject of possible co-operation 
in interdisciplinary research conducted by authors, which can 
allow better protection and improve knowledge of war wrecks, 
preserving them for future generations.  

Translated by Andrzej W. Święch
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