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Wstêp

Tereny Œrodkowego Nadodrza na przestrzeni wieków by³y widowni¹ licznych 
konfliktów zbrojnych, które mia³y decyduj¹cy wp³yw na kszta³t i rozwój budownictwa 
obronnego. Pocz¹wszy od œredniowiecza po  czasy nowo¿ytne i wspó³czesne architektu-
ra obronna stanowi³a wa¿ny element krajobrazu kulturowego regionu. Na znaczn¹ liczbê 
budowli obronnych, które powsta³y na tym terenie wp³ynê³o wiele czynników. Najwa¿niej-
szym z nich by³ z pewnoœci¹ pograniczny charakter regionu, o który rywalizowa³o kilka 
pañstw. Bez wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹ Œrodkowego Nadodrza – pañstwo 
Piastów, dzielnicowe ksiêstwa œl¹skie, monarchia czeska, habsburska, Prusy, czy Niemcy 
– budownictwo obronne podlega³o ci¹g³ej ewolucji, tworz¹c wyj¹tkow¹ ró¿norodnoœæ 
reprezentuj¹c¹ ró¿ne style i szko³y fortyfikacji. 

Wœród kilku nadodrzañskich powiatów, na których terenie zachowa³y siê budowle 
obronne, miejsce szczególne zajmuje powiat nowosolski. Jego obszar obejmuje dorzecze 
Odry w po³udniowej czêœci województwa lubuskiego. Osi¹ krainy geograficznej jest rzeka 
Odra, która dzieli powiat na dwie czêœci zachodni¹ – po³o¿on¹ w Obni¿eniu Nowosolskim 
i wschodni¹, obejmuj¹c¹ obszar leœny pomiêdzy dolin¹ Odry, a Pojezierzem S³awskim. 
Na przestrzeni dziejów ziemie te wchodzi³y w sk³ad kasztelanii bytomskiej i ko¿uchowskiej, 
póŸniej dystryktu i powiatu ko¿uchowskiego. W po³owie XIII w. znalaz³y siê w centralnej 
czêœci ksiêstwa g³ogowskiego i z jego dziejami zwi¹zane by³y do po³owy XVIII stulecia. 
Powiat nowosolski utworzony w 1953 r., w wyniku przeniesienia w³adz administracji 
terenowej z Ko¿uchowa, funkcjonowa³ do reformy administracyjnej w 1975 r. Ponownie 
utworzony w 1999 r. obj¹³ swoim zasiêgiem znaczny obszar. W roku 2001 czêœæ powiatu 
wydzielono na rzecz nowoutworzonego powiatu wschowskiego. 

Na rozwój budownictwa obronnego na terenie powiatu istotny wp³yw mia³o jego 
po³o¿enie – centralna czêœæ ksiêstwa g³ogowskiego i rzeka Odra, której walory gospodarcze 
i strategiczne warunkowa³y rozwój sieci osadniczej. Czynniki te sprawi³y, ¿e wykszta³ci³y 
siê tutaj liczne formy budowli obronnych poczynaj¹c od grodów, zamków, ufortyfikowa-
nych miast, wie¿ i dworów obronnych – w œredniowieczu, poprzez renesansowe za³o¿enia 
obronne i obozy warowne czasów nowo¿ytnych, na ¿elbetowych budowlach I po³owy 
XX w. koñcz¹c. Pomimo up³ywu czasu obronny charakter wielu budowli na tym terenie 
jest nadal czytelny. Zachowany w ca³oœci œredniowieczny obwód obronny Ko¿uchowa, 
bastionowe za³o¿enie zamku w Siedlisku, nadodrzañskie schrony jednej z pierwszych 
niemieckich linii obronnych tworz¹ wyj¹tkow¹ mozaikê stylów architektonicznych, do-
starczaj¹c materia³u do badañ nad rozwojem sztuki fortyfikacyjnej w tej czêœci historycz-
nego Œl¹ska. Pomimo tych walorów teren powiatu nie by³ przedmiotem kompleksowych 
badañ w tym zakresie. Informacje o poszczególnych zespo³ach lub budowlach obronnych 
mia³y charakter wybiórczy i pojawia³y siê g³ównie przy okazji opracowywania monografii 
miast (najpe³niej w przypadku Ko¿uchowa). Daj¹cy siê zauwa¿yæ od kilkunastu lat wzrost 
zainteresowania problematyk¹ fortyfikacji spowodowa³, ¿e do prac badawczych w³¹czy³a 



siê grupa mi³oœników historii, zrzeszonych w Zielonogórskim Oddziale Towarzystwa 
Przyjació³ Fortyfikacji. Przy wsparciu instytucji muzealnych – Lubuskiego Muzeum 
Wojskowego w Zielonej Górze z siedzib¹ w Drzonowie i Muzeum Miejskiego w Nowej 
Soli, cz³onkowie towarzystwa rozpoczêli systematyczne badania budowli obronnych na 
terenie województwa i powiatu nowosolskiego. Efektem tych prac s¹ materia³y publiko-
wane w zeszytach sesyjnych TPF (obecnie 4 numery) i publikacje Muzeum Miejskiego 
w Nowej Soli (Pozycja Œrodkowej Odry 1928 – 1945. Odcinek Nowa Sól, 2001; Ko¿uchów. 
Œredniowieczne fortyfikacje, 2001; Siedziby rycerskie  w ksiêstwie g³ogowskim, 2002). 

Niniejsza publikacja stanowi próbê podsumowania wieloletnich badañ nad pro-
blematyk¹ budownictwa obronnego na terenie powiatu nowosolskiego. W sk³ad zespo³u 
autorskiego weszli cz³onkowie Klubu Mi³oœników Historii, który w latach 1998 –  2001 
dzia³a³ przy Muzeum Miejskim w Nowej Soli oraz cz³onkowie Ko³a Nowosolskiego 
i Oddzia³u Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjació³ Fortyfikacji. Zaprezentowany                           
w publikacji materia³ przestawiono w uk³adzie chronologicznym. Poruszane w poszcze-
gólnych artyku³ach problemy s¹ efektem ¿mudnych badañ terenowych i studiów nad 
Ÿród³ami i literatur¹ przedmiotu. W wielu wypadkach autorzy prezentuj¹ w³asne odkry-
cia i przemyœlenia, które niew¹tpliwie wzbogac¹ wiedzê i zainicjuj¹ polemikê na temat 
budownictwa obronnego regionu. Ca³oœæ uzupe³nia bogaty materia³ ilustracyjny, w wiêk-
szoœci niepublikowany, który wnosi wiele nowych elementów do badañ nad dziejami ziem 
Œrodkowego Nadodrza. 

Mam nadziejê, ¿e zaprezentowany w publikacji materia³ nie tylko wzbudzi zainte-
resowanie problematyk¹, ale tak¿e przyczyni siê do popularyzacji i ochrony dziedzictwa 
kulturowego regionu, którego cennym elementem pozostaje budownictwo obronne.

W imieniu zespo³u autorskiego pragnê podziêkowaæ p. Krystynie Bakalarz – dy-
rektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli oraz dr W³odzimierzowi Kwaœniewiczowi 
– dyrektorowi Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze za pomoc udzielon¹ 
cz³onkom TPF podczas prac badawczych oraz w trakcie przygotowywania publikacji. 
Za udostêpnienie materia³ów ikonograficznych dziêkujemy dr Jaros³awowi Lewczukowi 
(Wojewódzki Oddzia³ S³u¿by Ochrony Zabytków w Zielonej Górze); in¿. Wofgangowi 
Kreftowi (Instytut Herdera w Marburgu); Angelice Pabel (Biblioteka Uniwersytecka                        
w Würzburgu). Osobne podziêkowania sk³adamy dr Stanis³awowi Kowalskiemu i Paw³owi 
Trzêsimiechowi, którzy swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem wspierali autorów podczas two-
rzenia niniejszego wydawnictwa. 

 Tomasz Andrzejewski
 Nowa Sól 2003 r.
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Œredniowiecze

Najstarsze, potwierdzone archeologicznie œlady budownictwa obron-
nego na tym terenie pochodz¹ z okresu wczesnego œredniowiecza. Nale¿¹ 
do nich dwa plemienne oœrodki grodowe w Popêszycach (gm. Nowe Miastecz-
ko) i Solnikach (gm. Ko¿uchów). Przyjmuje siê, ¿e w okresie przedpañstwo-
wym (VII – X w.) obszary te wchodzi³y w sk³ad terytoriów plemiennych 
Dziadoszan1.

Pocz¹tki odkrytego w 1875 r. grodu w Popêszycach datowane s¹ na 
prze³om VII / VIII w. Badania archeologiczne wykaza³y funkcjonowanie grodu 
do IX w. i przynajmniej dwie fazy rozwoju warowni. Na obecnym poziomie 
badañ trudno stwierdziæ czy oprócz obronnych gród pe³ni³ równie¿ funkcje 
lokalnego oœrodka w³adzy. Gród wybudowano na terenie nizinnym. Wzniesio-
ny na nasypie ziemno–glinianym wa³ poprzedza³a fosa. Drewniana zabudowa 
wnêtrza skupiona by³a wokó³ wa³ów (I faza). W drugiej fazie budowlanej (praw-
dopodobnie w pocz. IX w.) umocnienia warowni poddano modernizacji. Nowy, 
drewniano–ziemny wa³ mia³ konstrukcjê rusztow¹ wzmocnion¹ nasypem ziemnym 
i kamienn¹ ³aw¹. Modernizacji grodu prawdopodobnie nie ukoñczono poniewa¿ 
zosta³ zniszczony2.

Usytuowany na stokach Wzgórz Dalkowskich gród (wy¿ynny) w Sol-
nikach powsta³ prawdopodobnie w VII w. Jednak teren grodziska posiada 
znacznie starsz¹ tradycjê osadnicz¹. Najstarsza warstwa kulturowa wskazuje 
na istnienie tutaj osady kultury ³u¿yckiej. Wczesnoœredniowieczny gród po-
siada³ wa³ o konstrukcji drewniano–ziemnej i w póŸniejszym okresie ulega³ 
prawdopodobnie wielokrotnym przekszta³ceniom3. Z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem przyj¹æ mo¿na, ¿e Solniki by³y jednym z 20 grodów plemien-
nych Dziadoszan wymienionych w X w. przez tzw. Geografa Bawarskiego. 

Tomasz Andrzejewski

BUDOWNICTWO OBRONNE NA TERENIE
POWIATU NOWOSOLSKIEGO

1 Z. Hilczerówna, A. Urbañska –  £osiñska, Rozwój terenów osadniczych u schy³ku staro¿ytnoœci 
i we wczesnym œredniowieczu w po³udniowej czêœci województwa zielonogórskiego, [w:] Studia nad 
pocz¹tkami i rozplanowaniem miast nad œrodkow¹ Odr¹ i doln¹ Wart¹, pod red. Z. Kaczmarczyka, 
A. Wêdzkiego, t. II, Zielona Góra 1970, s. 85.

 2 Tam¿e, s. 78 – 81, przyp. 103.
 3 A. Ko³odziejski, Sprawozdanie z dzia³alnoœci z zakresu ochrony zabytków archeologicznych 

w województwie zielonogórskim w latach 1960 – 1966, [w:] Zielonogórskie Zeszyty Muzealne, t. I, 
Zielona Góra 1969, s. 184; ten¿e, Problematyka kultur okresu halsztackiego na Ziemi Lubuskiej, 
ZZM, t. V, Zielona Góra 1974, s. 81 – 82.
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Gród funkcjonowa³ w czasach pierwszych Piastów, a jego schy³ek przypad³ 
na po³owê XIII stulecia. Wed³ug niektórych badaczy upadek znaczenia gro-
du zwi¹zany móg³ byæ z przeniesieniem lokalnego oœrodka targowego do 
Ko¿uchowa4. 

Wœród budowli obronnych, które swoj¹ genez¹ siêgaj¹ prawdopodobnie 
czasów wczesnego œredniowiecza i nadal budz¹ ¿ywe zainteresowanie bada-
czy, pozostaj¹ fortyfikacje liniowe zwane w literaturze przedmiotu Wa³ami 
Œl¹skimi5. Fragmenty linii umocnieñ tego typu  (odcinek ok. 2 km) odkryto 
w 1960 r. na wschód od wsi Broniszów (gm. Ko¿uchów). Na podstawie 
przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e konstrukcja fortyfikacji jest ana-
logiczna do innych znanych odcinków i sk³ada siê z dwóch – trzech wa³ów, 
poprzedzonych fosami. Do ich budowy u¿yto piasku i kamienia, którym lico-
wano fragmenty wa³ów. Sonda¿owe badania archeologiczne nie przynios³y 
jednak rozstrzygniêæ w kwestii okreœlenia czasu budowy umocnieñ6.

Grody plemienne w wiêkszoœci uleg³y zniszczeniu po przy³¹czeniu 
Œl¹ska do pañstwa polskiego (ok. 990 r.). W ich miejsce powsta³y nowe wa-
rownie zwi¹zane z w³adz¹ pañstwow¹7. Na interesuj¹cym nas terenie praw-
dopodobnie nadal funkcjonowa³ oœrodek w Solnikach, a w po³. XI w. wznie-
siono w rozlewiskach Odry warowniê w Bytomiu Odrzañskim. Budowle 
wzniesione w tym okresie pe³ni³y ju¿ nie tylko funkcje obronne, ale tak¿e 
funkcjê centrów administracji lokalnej, które póŸniej przekszta³cono w kasz-
telanie. Rolê tak¹ pe³ni³ wzmiankowany w 1109 r. gród w Bytomiu Odrzañ-
skim, którego za³oga opar³a siê wojskom cesarza Henryka V. Umocnienia 
grodu znane s¹ nam tylko z opisów kronikarskich (np. castrum munitissimum) 
i zdaniem wspó³czesnych by³y znacz¹ce8. Grody pañstwowe zajmowa³y 
wiêksz¹ powierzchniê ni¿ wczeœniejsze oœrodki plemienne. Ich konstrukcja 
zasadniczo nie odbiega³a od wczeœniej wypracowanych wzorców. 

4 S. MoŸdzioch, Organizacja gospodarcza pañstwa wczesnopiastowskiego na Œl¹sku. Studium 
archeologiczne, Wroc³aw 1990, s. 168. 

5 R. Kiersnowski, Problematyka badawcza Wa³ów Œl¹skich, „Przegl¹d Zachodni”, 1950, 
nr 1–6; Ten¿e, Wa³y Œl¹skie, „Sobótka”, 1954, nr 1; A. Ko³odziejski, Wa³y Chrobrego. Z badañ 
nad przesz³oœci¹ Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 1967; E. Kowalczuk, Systemy obronne wa³ów po-
d³u¿nych we wczesnym œredniowieczu na ziemiach polskich, Wroc³aw 1987; Ten¿e, Wa³y Œl¹skie.
Z zagadnieñ obrony sta³ej ziem polskich we wczesnym œredniowieczu, [w:] Szprotawski epizod zjaz-
du gnieŸnieñskiego w 1000 roku, pod red. H. Szczegó³y, Szprotawa 2000. Patrz: Pó³nocny odcinek 
Wa³ów Œl¹skich w nieniejszym opracowaniu.

 6 A. Ko³odziejski, Wa³y Chrobrego..., 10.
 7 S. MoŸdzioch, op. cit, s. 24. W tym okresie przesta³y funkcjonowaæ  grody plemienne w 

G³ogowie i Dobrzejowicach. W G³ogowie wybudowano now¹ warowniê na wyspie w rozwidleniu 
Odry i Baryczy.

 8 Niestety badania archeologiczne nie potwierdzi³y tych opisów, g³. ze wzglêdu na znaczne 
zniszczenia terenu grodziska przez wylewy Odry i intensywn¹ uprawê roln¹. Patrz: S. MoŸdzioch, 
Kasztelania bytomska – losy wczesnoœredniowiecznego oœrodka w³adzy, [w:]  Lokalne oœrodki 
w³adzy pañstwowej w XI – XII wieku w Europie Œrodkowo – Wschodniej, pod red. S. MoŸdziocha, 
Wroc³aw 1993, s. 262 – 289.

Tomasz Andrzejewski
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Trzon obwodu obronnego budowli stanowi³y nadal wa³y o konstrukcji drew-
niano–ziemnej, czêsto oblicowane na zewn¹trz glin¹ i wzmocnione u podsta-
wy kamiennymi ³awami. Wa³y poprzedza³a fosa, niekiedy dwie przedzielone 
dodatkowo wa³em ziemnym, czêsto wzmocnionym drewnianym ostroko³em. 
G³ówny wa³ obronny grodu, w zale¿noœci od rangi oœrodka móg³ osi¹gaæ 
wysokoœæ nawet 10 m. Zwieñczony by³ najczêœciej drewnianym czêstoko³em. 
Na wa³ach znajdowaæ siê mog³y drewniane wie¿e – czatownie. Do grodu 
najczêœciej prowadzi³a jedna ufortyfikowana brama. Drewniana zabudowa 
grodów sk³ada³a siê najczêœciej z budynków o konstrukcji zrêbowej – siedziba 
komesa grodowego (kasztelana), domy rycerstwa grodowego, ludnoœci 
s³u¿ebnej. Wa¿n¹ rolê odgrywa³y budowle sakralne – kaplice i koœcio³y 
grodowe (z czasem - budowle murowane). Z innym zabudowañ nale¿y 
wymieniæ stajniê, kuŸniê, magazyny ¿ywnoœci, itp.9.

W XII i XIII wieku wiêkszoœæ centrów grodowych uleg³o znacznym 
przekszta³ceniom. U podstaw tych zmian leg³o szereg przyczyn, g³ównie 
natury politycznej i gospodarczej. Postêpuj¹cy rozk³ad organizacji wczesno-
feudalnego pañstwa piastowskiego osiagn¹³ apogeum w okresie rozbicia 
dzielnicowego. Po³o¿one na zachodnich rubie¿ach pañstwa grody przesta³y 
pe³niæ rolê nadgranicznych twierdz, a sta³y siê oœrodkami nowych organi-
zmów pañstwowych – ksiêstw dzielnicowych. Rozwój stosunków feudalnych 
spowodowa³, ¿e funkcjonuj¹cy dotychczas system utrzymywania budowli 
obronnych uleg³ rozk³adowi. Wa¿n¹ rolê w tym procesie odegra³y ksi¹¿êce 
nadania immunitetowe dla dzielnicowych feuda³ów, których zwolniono 
z obowi¹zku utrzymywania grodów. Tym samym w miejsce wielu upadj¹cych 
oœrodków grodowych zaczê³y powstawaæ prywatne gródki feudalne10.

Nie mniej wa¿nym powodem rozk³adu systemu grodowego by³y praw-
dopodobnie przemiany gospodarcze, zwi¹zane z rozwojem przygrodowych 
osad (podgrodzi) i pojawieniem siê oœrodków targowych. Rozwój gospodarki 
towarowo-pieniê¿nej oraz prowadzona przez ksi¹¿¹t œl¹skich akcja koloni-
zacyjna spowodowa³y zahamowanie rozwoju zespo³ów grodowych, które 
w krótkim czasie zast¹pione zosta³y miastami lokacyjnymi. Pocz¹tkowo 
oba organizmy wspó³egzystowa³y, jednak szybko funkcje, które dotychczas 
spe³nia³ oœrodek grodowy przejê³o miasto (obrona, wytwórczoœæ, wymiana 
handlowa)11 . 

Niew¹tpliwie wa¿nym elementem, który wp³ywa³ na decyzjê o opusz-
czaniu pierwszych piastowskich grodów by³a ich lokalizacja. Budowane 
w miejscach z natury obronnych – wyspy (G³ogów), rozlewiska (Bytom Od-
rzañski) – mia³y ograniczone mo¿liwoœci rozwoju przestrzennego. Prawdo-
podobnie z tego powodu opuszczono gród w Solnikach (wy¿ynne po³o¿enie), 

9 Budownictwo grodowe na przyk³adzie oœrodków wielkopolskich omawia K. Olejnik, Grody i 
zamki w Wielkopolsce, Poznañ 1993, s. 26 – 51.

10 Ten¿e, Obrona polskiej granicy zachodniej 1138 – 1385, Poznañ 1970, s. 57 – 58.
11 S. MoŸdzioch, Organizacja gospodarcza..., 91 – 92.

Budownictwo obronne na terenie powiatu nowosolskiego
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a oœrodek targowy rozwin¹³ siê w Ko¿uchowie, gdzie wzniesiono nowy 
gród. Wczeœniej proces ten mia³ miejsce w Bytomiu Odrzañskim, kiedy 
to ju¿ w II po³. XII w. powsta³a osada targowa, zlokalizowana w znacznej 
odleg³oœci od grodu (ok. 1,5 km). W XIII w. w pobli¿u osady wybudowano 
nowy gród, który nastêpnie przekszta³cono w murowany zamek. 

Dynamiczny rozwój sieci miejskiej na terenie powiatu nowosol-
skiego datuje siê na II po³. XIII w. Przyczyni³a siê do tego niew¹tpliwie 
polityka pierwszego ksiêcia g³ogowskiego Konrada I i jego nastêpców, 
a g³ównie Henryka III12 . Przed 1273 r. nast¹pi³a translokacja prawna 
Ko¿uchowa, Bytomia Odrzañskiego – przed 1287 r., Nowego Miasteczka 
– przed 1296 r., na pocz¹tku XIV w. nowe prawa otrzyma³y natomiast 
Otyñ i S³awa.

Pierwotnie miasta funkcjonowa³y jako osady otwarte. Funkcje 
obronne pe³ni³y zazwyczaj pobliskie grody (np. nowy gród w Bytomiu 
Odrzañskim i Ko¿uchowie). Z czasem miasta otaczano fortyfikacjami 
drewniano- ziemnymi i fosami podobnymi do stosowanych wczeœniej przy 
budowie grodów. Prawdopodobnie nasilenie tych prac nast¹pi³o po najaz-
dach tatarskich w po³. XIII w. Fortyfikacje tego typu otrzyma³ Ko¿uchów, 
Bytom Odrzañski, Nowe Miasteczko. W koñcu XIII wieku  rozpoczêto 
zastêpowanie fortyfikacji ziemnych konstrukcjami murowanymi, g³ównie 
kamiennymi13. Najwczeœniej ten typ fortyfikacji otrzyma³ prawdopodob-
nie Ko¿uchów – koniec XIII stulecia14. Z czasem wytworzy³ siê typ miast 
obronnych otoczonych murami obronnymi i systemem fos. Najpe³niej mo-
del ten rozwiniêto w Ko¿uchowie. Silne ekonomicznie miasto staæ by³o na 
wybudowanie murowanych obwarowañ na ca³ym obwodzie. Inne oœrodki 
tylko w czêœci posiada³y murowane obwarowania (np. Nowe Miasteczko) 
lub nigdy nie podjê³y siê ich budowy, zachowuj¹c do czasów nowo¿ytnych 
fortyfikacje drewniano–ziemne (Bytom Odrzañski)15.

Mury miejskie by³y wielokrotnie przebudowywane i wzmacniane, 
g³ównie po najazdach husyckich i w czasie wojen o sukcesjê g³ogowsk¹. 
Najczêœciej obwód obronny sk³ada³ siê z rzêdu kamiennych murów kurtyno-
wych o wysokoœci od 6 – 9 m. Mury zwieñczone by³y zazwyczaj kamiennym 
(od XV w. ceglanym) przedpiersiem i drewnianym pomostem bojowym. 

12 T. Jurek, Konrad I g³ogowski. Studium z dziejów dzielnicowego Œl¹ska, „Rocznik Historycz-
ny”, t. 54, s. 111 – 141.

13 Ceg³a w miejskim budownictwie obronnym na tym terenie pojawi³a siê stosunkowo póŸno 
– prze³om XIV/ XV w. stosowano j¹ natomiast przy wznoszeniu zamków, np. wie¿a zamku w Ko-
¿uchowie – przypuszczalnie pocz. XIV w.

14 T. Andrzejewski, Z. Szukie³owicz, Ko¿uchów. Œredniowieczne fortyfikacje, Nowa Sól 2001, s. 14.
 15 Rozwój przestrzenny miast Œrodkowego Nadodrza i charakterystyka ich fortyfikacji w Studiach 

nad pocz¹tkami i rozplanowaniem miast nad œrodkow¹ Odr¹ i doln¹ Wart¹, red. Z. Kaczmarczyk i 
A. Wêdzki, Zielona Góra 1970. Tam te¿ literatura.
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Pocz¹tkowo przedpiersie posiada³o zapewne krenela¿, póŸniej pojawi³y 
siê otwory strzelnicze. System obronny wzmacnia³o kilka lub kilkanaœcie 
baszt rozmieszczonych wzd³u¿ murów. Najczêœciej by³y to budowle o kon-
strukcji ³upinowej, zwieñczone pomostami bojowymi w postaci hurdycji 
lub dachami namiotowymi (XV w.). Wyposa¿one w liczne otwory strzel-
nicze budowle s³u¿y³y obronie czo³owej i flankowa³y mury kurtynowe. 
Mury poprzedzone by³y szerok¹ fos¹, najczêœciej mokr¹ oraz wa³ami ziem-
nymi, które mog³y dodatkowo posiadaæ drewniany ostrokó³. Wa¿n¹ rolê 
w systemie obronnym miast pe³ni³y bramy. By³y to najczêœciej budowle piêtro-
we, z przejazdem w parterze i pomieszczeniem dla stra¿y na piêtrze. Przejazd 
zamykany by³ silnymi, okutymi wierzejami, czêsto stosowano opuszczane z góry 
brony. Nad fosami przerzucane by³y najczêœciej drewniane, zwodzone mosty.

Rozwój broni palnej w XV i XVI w. wymusi³ koniecznoœæ moderni-
zacji œredniowiecznych fortyfikacji miejskich. Polega³y one najczêœciej na 
przystosowaniu ich do u¿ycia nowej broni. Przebudowie uleg³y mury, które 
otrzyma³y wiêcej otworów strzelniczych. Najczêœciej wi¹za³o siê to z przebu-
dow¹ ca³ego przedpiersia (np. Ko¿uchów). System obronny miast wzmacniano 
budow¹ nowego rzêdu murów kurtynowych. By³y to budowle znacznie ni¿sze 
od wczeœniejszych, wyposa¿one w otwory strzelnicze lub krenela¿. Wa¿nym 
elementem obronnym zwi¹zanym z nimi by³a budowa nowych dzie³ - bastei, 
które umo¿liwia³y zastosowanie do obrony artylerii (Ko¿uchów, Nowe Mia-
steczko)16. Z wysuniêtych poza lico murów obronnych bastei mo¿na by³o sku-
teczniej prowadziæ ostrza³ przedpola oraz broniæ podejœæ do murów. Budowa 
nowych fortyfikacji by³a bardzo kosztowna, gdy¿ towarzyszy³a jej najczêœciej 
regulacja fos, które znacznie poszerzano w celu maksymalnego oddalenia 
przeciwnika od murów. Modernizacjom poddawano równie¿ bramy miejskie, 
które znacznie rozbudowywano, tworz¹c skomplikowane systemy obronne, 
z³o¿one z ufortyfikowanych budynków przedbramia oraz szyi bramnej. Czêsto 
wzmacniano bramy budow¹ bastei, które w powi¹zaniu z innymi budowlami 
tworzy³y barbakany (prawdopodobnie Brama Kroœnieñska w Ko¿uchowie). 
Przystosowaniu do u¿ycia broni palnej uleg³y równie¿ baszty. W takim kszta³cie 
fortyfikacje miejskie przetrwa³y do czasów wojny trzydziestoletniej, podczas 
której wiêkszoœæ murowanych obwarowañ miejskich uleg³a powa¿nym uszko-
dzeniom (np. Nowe Miasteczko).

Rozwój sieci miejskiej w XIII i XIV w. i przejêcie przez ufortyfikowa-
ne miasta funkcji obronnych nie zahamowa³o budowy warowni zwi¹zanych 
z w³adz¹ pañstwow¹. Grody, które znajdowa³y siê w pobli¿u lokowanych 
miast lub w ich obrêbie przekszta³cano najczêœciej w murowane zamki. 
Ich obecnoœæ w znacz¹cy sposób wzmacnia³a potencja³ obronny miast 

16 Problematykê budownictwa bastejowego porusza J. Rozpêdowski, Bastejowe fortyfikacje na 
Œl¹sku, [w:] Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wroc³aw-
skiej, Studia i Materia³y, nr 9, Wroc³aw 1975.
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i podkreœla³a ich zale¿noœæ od w³adzy ksi¹¿êcej. Zamek, podobnie jak wcze-
œniej gród, by³ siedzib¹ urzêdnika ksi¹¿êcego (kasztelana) sprawuj¹cego w³a-
dzê nad dan¹ jednostk¹ administracyjn¹ – kasztelani¹, a od pocz¹tku XIV w. 
- weichbildem. Siedzib¹ nowych urzêdników – starostów (landwójtów) sta³ 
siê Bytom Odrzañski i Ko¿uchów. W obu miastach murowane zamki powsta³y 
prawdopodobnie w wyniku przekszta³cenia wczeœniejszych grodów17. 

Dzia³alnoœæ budowlana ksi¹¿¹t g³ogowskich nie ogranicza³a siê wy-
³¹cznie do budowy zamków w pobli¿u wa¿niejszych oœrodków miejskich. 
W koñcu XIII w., prawdopodobnie z inicjatywy Henryka III, wzniesiono 
dwie nowe warownie w Siedlisku (novo castro Sedlscho – 1298 r.) i Tarnowie 
Jeziernym18. Zarówno lokalizacja zamków, tj. prawy brzeg Odry jak i czas 
ich powstania (lata 90. XIII w.) wskazywaæ mog¹, ¿e powsta³y w zwi¹zku 
z przygotowaniami ksiêcia do objêcia w³adzy w Wielkopolsce. Nie wykluczo-
ne, ¿e ich budowa podyktowana by³a innymi wzglêdami, np. presti¿owymi 
lub kolonizacyjnymi. Mia³y podkreœlaæ przynale¿noœæ tych ziem do ksiêstwa 
i wspieraæ proces osadniczy. W przypadku Tarnowa do budowy warowni 
wykorzystano tradycyjny materia³ budowlany, tj. ziemiê, glinê i drewno. 
Architektonicznie by³o to za³o¿enie wielocz³onowe (gródek sto¿kowaty, 
podgrodzie), którego budowa by³a relatywnie tania, szybka i nie wymaga³a 
wykwalifikowanych muratorów. Przypuszczalnie podobn¹ konstrukcjê mia³ 
zamek w Siedlisku. Obie warownie w 1381 r. znalaz³y siê w rêkach rycerskiej 
rodziny Rechenbergów, którzy poddali je przebudowie. Badania archeologicz-
ne nie da³y jednoznacznej odpowiedzi, czy w Tarnowie powsta³y budowle 
murowane i jaki by³ zakres przeprowadzonej przez Rechenbergów moderni-
zacji. Na pocz¹tku XV w. warownia uleg³a zniszczeniu i zosta³a opuszczona. 
W XVII w. na g³ównym cz³onie za³o¿enia (ziemny sto¿ek) wybudowano 
dworek myœliwski19. 

Wiêksze zmiany w architekturze zasz³y natomiast w Siedlisku, gdzie 
prawdopodobnie w po³owie XV w. wzniesiono murowany zamek. Budowla 
o narysie prostok¹ta otoczona by³a kamienno–ceglanym murem kurtynowym 
z naro¿n¹ wie¿¹ i budynkiem bramnym, zabudowa wnêtrza warowni by³a za-
pewne drewniana20. 

Pomimo upowszechnienia siê w XIV w. budownictwa murowane-
go, nadal powstawa³y budowle obronne o konstrukcji drewniano–ziemnej. 
W wiêkszoœci by³y to realizacje, które reprezentowa³y minimalny program 
u¿ytkowy. Bez wzglêdu na fundatora tych budowli (ksi¹¿ê, czy feuda³) 

17 Zob. Rys historyczny fortyfikacji Bytomia Odrzañskiego  w niniejszym opracowaniu.
18 Nie wykluczone, ¿e kasztelania tarnowska powsta³a znacznie wczeœniej - XII w.
19 A. Boguszewicz, D. Nowakowski, Z. Pozorski, Œredniowieczne za³o¿enie obronne w Tarno-

wie Jeziernym w œwietle badañ z lat 1999 – 2000, [w:] Œl¹skie sprawozdania archeologiczne, t. 43, 
Wroc³aw 2001, s. 407.

20 T. Andrzejewski, K. Motyl, Siedziby rycerskie w ksiêstwie g³ogowskim. Zamki i dwory Re-
chenbergów i Schönaichów, Nowa Sól 2002, s. 45.

Tomasz Andrzejewski



12 13

decyduj¹cym czynnikiem by³y zapewne koszty, które w przypadku murowa-
nych za³o¿eñ by³y znaczne. Na murowane siedziby staæ by³o tylko nielicznych 
feuda³ów, dlatego dominuj¹c¹ w XIV i w po³. XV w. siedzib¹ rycersk¹ by³a 
zapewne budowla drewniana21 . 

Najpopularniejsz¹ form¹ siedziby rycerskiej by³a budowla zwana 
w literaturze grodem sto¿kowatym22 . Na interesuj¹cym nas terenie zidentyfi-
kowano dotychczas jeden obiekt tego typu – w Tarnowie Jeziernym (budowla 
ksi¹¿êca, póŸniej rycerska). Niewykluczone, ¿e by³o ich wiêcej. Budowle takie 
wznoszono w miejscach z natury obronnych (np. wzniesienia, pó³wyspy). 
Zasadniczo by³y to sto¿kowate wzniesienia (piasek, glina) z majdanami, na 
których wznoszono dom lub wie¿ê mieszkaln¹23 . Majdan otacza³ drewniany 
czêstokó³, a u podstawy sto¿ka czêsto znajdowa³a siê fosa, niekiedy na ze-
wn¹trz poprzedzona ziemnym wa³em. Niewielkie za³o¿enie, jakie stanowi³ 
gródek sto¿kowaty zapewnia³ w³aœcicielowi (rycerzowi) minimum potrzeb 
– miejsce do zamieszkania i poczucie bezpieczeñstwa. Pozosta³e funkcje zwi¹-
zane z funkcjonowaniem siedziby pañskiej przeniesione by³y poza jej obrêb. 
Dlatego gródki najczêœciej otoczone by³y zabudowaniami gospodarczymi (np. 
stajnie, ³aŸnie, mieszkania ludnoœci s³u¿ebnej). Budowle tego typu wznoszono 
czêsto w centrum folwarków rycerskich.

Drugim typem budowli rycerskiej, prawdopodobnie najbardziej rozpo-
wszechnionym na tym terenie by³, drewniany dwór obronny24. Bior¹c pod 
uwagê fakt, ¿e na terenie powiatu w œredniowieczu dominowa³a niewielka 
w³asnoœæ rycerska, budowle takie mog³y znajdowaæ siê w wielu maj¹tkach 
ziemskich. Na podstawie analogii do innych terenów Polski, mo¿na przyj¹æ, 
¿e by³y to budowle o konstrukcji zrêbowej (dom mieszkalny) otoczone ob-
wodem obronnym w formie ostroko³u lub parkanu. Nie wznoszono ich na 
kopcach, dlatego majdan móg³ byæ obszerniejszy i mieœciæ inne zabudowa-
nia. Ca³e za³o¿enie otacza³y czêsto fosy i wa³y ziemne. Zapewne czêœæ z nich 
w XVI w. zast¹piono murowanymi dworami obronnymi. 

Jak ju¿ wspominano, na wzniesienie murowanej siedziby staæ by³o 
tylko nielicznych rycerzy. Wœród budowli tego typu dominowa³y niewielkie 
za³o¿enia wie¿owe i zamki. Wobec znacznych przekszta³ceñ architektonicz-
nych tych budowli w XVI w. do czasów wspó³czesnych zachowa³o siê ich 
niewiele. Przypuszcza siê, ¿e pierwotnie wie¿¹ rycersk¹ (mieszkaln¹) by³  
dwór obronny w Mi³akowie (2 po³. XVI w.)25. W³aœciwie jedyn¹ zachowan¹ 

21 Z murowanych za³o¿eñ rycerskich, które dotychczas zinwentaryzowano na terenie powiatu 
nowosolskiego tylko zamki w Siedlisku, Borowie Polskim, Otyniu, dwór w Mi³akowie i prawdo-
podobnie wie¿a w Byczu maj¹ XV - wieczn¹ genezê.

22 W Wielkopolsce grody sto¿kowate stanowi¹ 40 % znanych stanowisk grodowych. K. Olejnik, 
Grody i zamki..., s. 51.

23 Problematykê siedzib rycerskich typu wie¿owego przedstawiono w materiale Wie¿a mieszkalna 
w Byczu niniejszego opracowania.

24 Problematyka ta nie by³a dotychczas przedmiotem badañ archeologicznych. 
25 T. Andrzejewski, K. Motyl, op. cit., s. 57.
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na tym terenie budowl¹ tego typu jest wie¿a mieszkalna w Byczu. Z prywat-
nych za³o¿eñ zamkowych wymieniæ mo¿na trzy obiekty: w Borowie Polskim, 
Siedlisku i Otyniu. Zamek w Borowie Polskim wzniesiony zosta³ przez rodzinê 
von Rechenbergów na prze³omie XIV i XV w. i reprezentuje typ budowli o naj-
prostszym uk³adzie architektonicznym, z³o¿onym z domu mieszkalnego i obwodu 
obronnego w postaci czworoboku murów kurtynowych. Ca³oœæ za³o¿enia otacza 
nawodniona fosa26. Zamek rycerski w Otyniu wzniesiono prawdopodobnie na 
pocz¹tku XV w., jego budowê przypisuje siê rodzinie Zabeltitz. Niestety, nic 
pewnego nie mo¿na powiedzieæ o jego pierwotnej architekturze, gdy¿ w XVI w. 
zosta³ gruntownie przebudowany27.

W okresie œredniowiecza mia³y miejsce próby przystosowania do obro-
ny budowli sakralnych (inkastelacja). Murowane œwi¹tynie z uwagi na swoj¹ 
konstrukcjê stanowi³y naturalne schronienie dla ludnoœci wielu osad i wsi. Zda-
niem wielu badaczy proces inkastelacji przebiega³ w kilku etapach i sprowadza³ 
siê do modernizacji œwi¹tyñ, a nie wznoszenia nowych za³o¿eñ o po³¹czonej 
funkcji sakralno–militarnej. Pierwszy etap przystosowywania koœcio³ów do 
obrony mia³ miejsce w pierwszej po³owie XV w. i zwi¹zany by³ z zagro¿eniem 
ze strony czeskich husytów. Kolejny – w okresie tzw. trwogi tureckiej na pocz. 
XVI w., kiedy Œl¹sk i ca³e pañstwo Habsburgów stanê³o przed groŸb¹ tureckiej 
inwazji. Ostatnie modernizacje œwi¹tyñ mia³y miejsce w czasie wojny trzydzie-
stoletniej28.

Najczêœciej przystosowywanie koœcio³ów do funkcji obronnych sprowa-
dza³o siê do wznoszenia prostych umocnieñ woko³ przykoœcielnego cmentarza. 
Kamienne lub ceglane mury wyposa¿ano w otwory strzelnicze, pomosty bojo-
we, czasem niewielkie baszty. Funkcjê obronn¹ pe³ni³y tak¿e bramy cmentarne 
lub budynki bramne, niekiedy rozbudowywane i przystosowane do obrony na 
wzór bram miejskich (np. okute, ryglowane k³odami wierzeje, pomosty bojowe, 
machiku³y, otwory strzelnicze). Niekiedy mury cmentarne otaczano ziemnym 
wa³em, by³y przypadki kopania fos. Same budynki koœcielne rzadko otrzymywa³y 
urz¹dzenia obronne. Skutecznym miejscem do obrony by³y wie¿e œwi¹tyñ, któ-
rych grube mury oraz w¹skie okna dawa³y wzglêdnie dobre warunki do stawiania 
oporu napastnikom29.

Elementy obronne œredniowiecznych koœcio³ów na terenie powiatu no-
wosolskiego s¹ obecnie trudno uchwytne. Wielokrotne modernizacje œwi¹tyñ 
zatar³y elementy inkastelacji, które czêœæ z nich mog³a posiadaæ. Niemal¿e 
wszystkie wzniesione w XIII i XIV w. koœcio³y wiejskie otaczaj¹ cmentarze 

26 Tam¿e, s. 20 i dalsze. Opis dziejów i architektura zamku, wykaz literatury.
27 Tam¿e, s. 25 i dalsze.
28 J. Rozpêdowski, Warowne koœcio³y na Œl¹sku, Roczniki Sztuki Œl¹skiej, t. VI, Wroc³aw 1968, 

s. 55 – 56; M. Przy³êcki, Budowle i zespo³y obronne na Œl¹sku. Geneza, modernizacja i ewolucja 
do XVII w., Warszawa 1998, s. 36.

 29 J. Rozpêdowski, op.cit., s. 57 – 62.
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z XV–wiecznymi kamiennymi murami, które mog³y mieæ charakter obronny 
(Broniszów, Borów Wielki, Go³aszyn, Ksi¹¿ Œl¹ski, Mirocin Górny, Mirocin 
Dolny, Rudno, Solniki, Studzieniec)30. Niestety, wiêkszoœæ z nich uleg³a na 
przestrzeni wieków obni¿eniu (obecna wysokoœæ 1,5 – 2 m) i nie mo¿na tego 
definitywnie stwierdziæ. W Broniszowie i Mirocinie Górnym w obwodzie 
murów przykoœcielnych zachowa³y siê kamienne budynki bramne. Dwukon-
dygnacyjny budynek bramy w Broniszowie mieœci na piêtrze dzwonnicê. 
W murze przykoœcielnym w Ksi¹¿u Œl¹skim (koœció³ sp³on¹³ w XIX w.) zacho-
wa³a siê kamienna pó³kolista bramka, której wierzeje ryglowane by³y prawdo-
podobnie przy pomocy przesuwnej k³ody (wskazuj¹ na to otwory prowadnic 
w murze). Funkcje obronne pe³niæ mog³y wie¿e koœcio³ów w Borowie 
Wielkim i Solnikach. Po³o¿one na wzniesieniach œwi¹tynie posiadaj¹ wysokie 
kamienne wie¿e oraz niewielkie otwory wejœciowe. Wie¿e tych koœcio³ów 
zaopatrzone zosta³y w liczne otwory doœwietlaj¹ce (szczeliny), które mog³y 
pe³niæ funkcjê strzelnic. 

Okres nowo¿ytny

Zasadnicze zmiany w budownictwie obronnym zasz³y w XVI w. 
Na ich kszta³t i formê wp³ynê³y przede wszystkim dwa czynniki: udo-
skonalenie broni palnej (wzrost szybkostrzelnoœci i celnoœci broni pal-
nej oraz skutecznoœci artylerii w niszczeniu murów), która ju¿ u schy³ku 
œredniowiecza wymusi³a pierwsze modernizacje elementów obronnych 
miast i zamków oraz  renesansowe idea³y architektoniczne. Warto w tym 
miejscu nadmieniæ, ¿e o ile modernizacje dotychczasowych zespo³ów 
obronnych miast podyktowane by³y g³ównie potrzeb¹ ich przystosowania 
do nowych warunków pola walki, to inspiracj¹ do przebudowy lub budowy 
nowych siedzib rycerskich (szlacheckich) by³a na pewno panuj¹ca w tym 
czasie moda architektoniczna. Przebudowie w stylu renesansowym uleg³y 
wszystkie dotychczasowe siedziby szlacheckie, tj. zamki, wie¿e mieszkalne, 
a przede wszystkim drewniane dwory, które zast¹piono budowlami murowa-
nymi. Przebudowê swoich rezydencji zainicjowali Rechenbergowie, którzy 
przebudowali zamki w Ko¿uchowie, Bytomiu Odrz., Otyniu, Siedlisku, S³awie 
i Borowie Polskim. Rozmach i zakres tych prac by³ ró¿ny – zale¿a³, zarówno 
od stanu finansów poszczególnych przedstawicieli rodu jak i statusu praw-
nego posiadanych budowli (w³asnoœæ, dzier¿awa). Generalnie, renesansowe 
przebudowy mia³y gruntowny charakter a ich g³ównym celem by³o nadanie do-
tychczasowym siedzibom rezydencjonalnego charakteru. Zamek renesansowy 
reprezentowa³ typ budowli o szerokim programie u¿ytkowym. Ograniczeniu 
uleg³y funkcje obronne, poszerzono natomiast mieszkalne i reprezentacyjne. 

30 S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1987, s. 38, 44, 77, 142, 
176, 185, 191; T. Kozaczewski, Wiejskie koœcio³y parafialne XIII wieku na Œl¹sku i na £u¿ycach,            
t. I – IV, Wroc³aw 1990 – 1994.
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Najpe³niej zadania te zrealizowano w Otyniu, gdzie niewielki gotycki za-
mek przekszta³cono w czteroskrzyd³ow¹ rezydencjê31. Zakres prac na zamku 
w Bytomiu Odrzañskim jest trudno uchwytny, gdy¿ obiekt nie zachowa³ siê. 
Trudno równie¿ ustaliæ jaki charakter mia³a przebudowa zamku w Ko¿ucho-
wie. Jej zakres zatar³y przebudowy w XVII i XVIII w. Wydaje siê jednak, 
¿e Hans von Rechenberg, który trzyma³ zamek jako zastaw, dokona³ tylko 
nielicznych modernizacji w obrêbie murów obwodowych, kaplicy i domu 
mieszkalnego. Gruntownej przebudowie poddano natomiast zamek w Siedlisku, 
gdzie po 1540 r. Franz v. Rechenberg wzniós³ nowy murowany dom32. 
Podobnie przekszta³cono siedzibê rodow¹ w Borowie Polskim – w latach 
1548 – 1550 gotycki zamek rozbudowano o nowe renesansowe skrzyd³o 
z naro¿n¹ wie¿¹33. 

Imponuj¹c¹ pod wzglêdem rozmachu dzia³alnoœæ budowlan¹ Rechen-
bergów naœladowali, oczywiœcie na mniejsz¹ skalê, inni w³aœciciele ziemscy. 
W czasach renesansu wie¿owy typ siedziby mieszkalnej traci na popularnoœci. 
Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e zanika, znane s¹ bowiem przyk³ady budowy 
i modernizacji obiektów tego typu – chocia¿by w Byczu (niewykluczone, ¿e 
wie¿a powsta³a dopiero w tym czasie)34. Ich funkcje obronne zostaj¹ jednak 
znacznie ograniczone.

W XVI w. dominuj¹cym typem budowli mieszkalnej œredniozamo¿nej 
szlachty na tym terenie staje siê murowany dwór obronny. Najczêœciej by³y to 
budowle o zwartej architekturze, za³o¿one na planie prostok¹ta, o jedno- lub 
dwutraktowym uk³adzie (np. Borów Wielki, Che³mek, Ciepielów, Czciradz, 
Drwalewice, Mi³aków, Mirocin Œredni, Solniki, Stypu³ów. Na prze³omie 
XVI i XVII w. pojawi³y siê budowle dwuskrzyd³owe w kszta³cie litery L 
(np. Broniszów)35. 

Elementy obronne tych budowli s¹ obecnie trudno uchwytne, gdy¿ 
wszystkie zosta³y w póŸniejszym czasie przebudowane. Wydaje siê, ¿e 
najczêœciej do obrony przystosowane by³y najni¿szej po³o¿one kondygnacje 
(wysokie piwnice), gdzie zamiast okien stosowano otwory strzelnicze (np. 
Mi³aków, Czciradz, zamek w Borowie Polskim). Funkcje obronne pe³ni³y 
równie¿ naro¿ne wie¿e (Broniszów, Borów Polski)36. Wydaje siê, ¿e g³ówny 
ciê¿ar obronnoœci wznoszonych na tym terenie renesansowych siedzib, spoczy-
wa³ nie na samym budynku mieszkalnym, a na jego otoczeniu. Zdecydowan¹ 
wiêkszoœæ dworów otacza³y nawodnione fosy i prawdopodobnie wa³y ziemne. 

31 Budowê zamku ok. 1519 r. zainicjowa³ Hans v. Rechenberg, który pragn¹³ zapewne uczyniæ 
z Otynia swoj¹ g³ówn¹ siedzibê.

32 T. Andrzejewski, K. Motyl, op. cit., s. 39 – 40.
33 Tam¿e, s. 18 - 19.
34 Przyk³adem przystosowania wie¿y mieszkalnej do nowych warunków jest Witków (pow. 

¯agañ). Zob. A. Gumiñski, A.M. Olszewski, Gotycka wie¿a mieszkalna w Witkowie i jej renesansowa 
dekoracja, „ Biuletyn Historii Sztuki”, R. 25, 1964, nr 4.

 35 Uk³ady architektoniczne œl¹skich dworów omawia E. Ró¿ycka – Rozpêdowska, 
PóŸnorenesansowe dwory œl¹skie, [w:] Sztuka oko³o roku 1600, Warszawa 1974.

36 Wie¿a dworu w Mi³akowie pe³ni³a raczej funkcjê symboliczn¹.
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W okresie wojny trzydziestoletniej system tych umocnieñ zosta³ zapewne 
znacznie rozbudowany37. 

Jedn¹ z ostatnich typowo obronnych rezydencji wzniesionych w dobie 
renesansu by³ zamek w Siedlisku. Przebudowê zamku Rechenberów w 1597 r. 
rozpocz¹³ Georg von Schönaich. Do 1618 r. wzniesiono za³o¿enie  otoczone 
nowoczesnymi fortyfikacjami bastionowymi. W zasadzie by³a to jedyna na 
omawianym terenie budowla, w której w pe³ni zrealizowano modn¹ w tym 
czasie koncepcjê ufortyfikowanej rezydencji – palazzo in fortezza. Zespó³ 
zamkowy sk³ada³ siê z dwóch skrzyde³ mieszkalnych (póŸniej dobudowano 
dwa kolejne, które zamknê³y prostok¹tny dziedziniec), kaplicy i budynku 
bramnego. Ca³oœæ otacza³ system fortyfikacji bastionowych. Otrzyma³y one 
narys prostok¹ta z czterema naro¿nymi bastionami. Dwa pó³nocne bastiony 
mia³y kszta³t klasyczny, po³udniowe, ze wzglêdu na ukszta³towanie terenu, 
otrzyma³y po dwa tarasy zwieñczone ceglanymi nadszañcami. Bastiony 
po³¹czone ze sob¹ ceglan¹ kurtyn¹ zaopatrzono w ziemne wa³y, na któ-
rych docelowo znajdowaæ siê mia³y stanowiska artyleryjskie. Fortyfikacje 
opasywa³a od wschodu, pó³nocy i zachodu sucha fosa. Od po³udnia zamek 
zabezpiecza³a wysoka skarpa odrzañska38.

Wydarzenia wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648) wykaza³y nisk¹ 
skutecznoœæ wczeœniejszych fortyfikacji. W trakcie walk, przemarszów wojsk 
i napadów zdemoralizowanych grup maruderów, ucierpia³y niemal¿e wszyst-
kie obiekty obronne. Najwiêksze straty ponios³y miasta, które z racji tego, 
¿e by³y ufortyfikowane, wielokrotnie broniono i szturmowano (Ko¿uchów, 
Bytom Odrz., Nowe Miasteczko). Pomimo modernizacji w XVI w. systemy 
obronne miast okaza³y siê zupe³nie nieprzydatne do obrony. Dla dysponu-
j¹cych siln¹ artyleri¹ wojsk, obwarowania miejskie nie by³y w tym czasie 
przeszkod¹. Prawdziw¹ plag¹ wojny by³y nie szturmy, lecz po¿ary, które 
wzniecali ¿o³nierze. Powodowa³y one zniszczenia nie tylko w substancji 
mieszkaniowej, ale tak¿e w systemach obronnych, które po zakoñczeniu wojny 
znajdowa³y siê w op³akanym stanie. Ich odbudowa, w aspekcie dalszego roz-
woju œrodków walki, nie mia³a ju¿ ¿adnego uzasadnienia, dlatego pocz¹wszy 
od  drugiej po³owy XVII stulecia rozpocz¹³ siê stopniowy proces rozbiórki 
obwarowañ miejskich, czêsto w celu wykorzystania budulca do odbudowy 
zabudowy miejskiej (np. Ko¿uchów, Nowe Miasteczko). Do pocz¹tku XIX 
wieku zlikwidowano fortyfikacje Nowego Miasteczka i znaczne fragmenty 
obwarowañ Ko¿uchowa. Istotnym powodem likwidacji budowli obronnych 
by³o równie¿ koniecznoœæ wyjœcia zabudowy miejskiej poza liniê œrednio-
wiecznych fortyfikacji. W tym celu zasypywano wiêkszoœæ fos miejskich. 

37 A. Toczewski, Fortyfikacje na ziemiach nadodrzañskich i ich rola w okresie wojny 30 – letniej, 
[w:] Wojna trzydziestoletnia (1618 – 1648) na ziemiach nadodrzañskich, pod red. K. Bartkiewicza, 
Zielona Góra 1993, s. 47.

38 Patrz: T. Andrzejewski, K. Motyl, op. cit., s. 39 – 54.  
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Utrudnienia komunikacyjne wymusi³y rozbiórkê bram miejskich (pocz. XIX 
wieku - Ko¿uchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzañski). Zachowanie uk³adu 
obwarowañ w Ko¿uchowie miasto zawdziêcza prawdopodobnie szerokoœci 
fosy (miejscami 22 m), której niwelacja by³aby bardzo kosztowna. Odwod-
niono j¹ ostatecznie na pocz¹tku XX w.39  

Wojna trzydziestoletnia przynios³a zmierzch œredniowiecznych fortyfika-
cji miejskich, które zastêpowano nowymi dzie³ami obronnymi, np. bastionami. 
Budowano je z szerokim zastosowaniem ziemi i drewna, póŸniej upowszech-
ni³y siê konstrukcje murowane. Przyk³adem rozwoju tego typu budownictwa 
s¹ miasta G³ogów i Bytom Odrzañski, które zamieniono w twierdze. Bytom 
Odrzañski ju¿ w œredniowieczu otoczony by³ systemem obwarowañ drewnia-
no–ziemnych. Fortyfikacje te zmodernizowano i rozbudowano znacznie przed 
i w trakcie wojny. W latach 1640 – 1650 miasto by³o baz¹ wojsk szwedzkich, 
które operowa³y na Œl¹sku. Szwedzi w oparciu o miasto i zamek w Siedlisku 
stworzyli obóz warowny, który rozci¹ga³ siê na prawym brzegu Odry po Now¹ 
Sól40 . Wybudowane przez Szwedów w Bytomiu obwarowania przetrwa³y 
w niezmienionej formie do po³. XVIII w. 

Straty jakie przynios³y w XVII w. wojny nie ominê³y warownych sie-
dzib szlacheckich. Wiêkszoœæ z nich uleg³a powa¿nym uszkodzeniom, np. 
zamki w Siedlisku, Borowie Polskim, Otyniu41. Powa¿ne straty ponieœli 
równie¿ w³aœciciele wiejskich dworów. Prze³om XVII i XVIII w. w budow-
nictwie rezydencjonalnym charakteryzowa³ siê wiêc likwidacj¹ elementów 
obronnych. W tym okresie przebudowano niemal¿e wszystkie renesansowe 
dwory, których fosy i obwa³owania ziemne zast¹piono za³o¿eniami parkowy-
mi (Mirocin Œredni, Stypu³ów, Czciradz, Broniszów, Drwalewice, Che³mek, 
Solniki). Kolejne przebudowy rezydencji w XIX w. zatar³y zupe³nie ich pier-
wotn¹ architekturê i tylko nawodnione fosy dworów w Czciradzu i Konoto-
pie (ruina dworu) oraz zachowane w piwnicy dworu w Mi³akowie strzelnice 
przypominaj¹ o ich obronnej genezie.

W XVIII i na pocz¹tku XIX wieku budow¹ fortyfikacji objêto tylko 
znacz¹ce miasta garnizonowe i twierdze (np. G³ogów). W trakcie wojen œl¹-
skich i napoleoñskich budowano g³ównie fortyfikacje polowe, np. reduty, 
lunety, szañce, itp., najczêœciej w rejonie stacjonowania wojsk. Mia³y one 
czêsto postaæ obozów otoczonych ziemnymi umocnieniami, za którymi mo¿na 
by³o ustawiæ artyleriê i prowadziæ obronê. Wewn¹trz znajdowa³y siê namioty 
i proste drewniane budowle. Prawdopodobnie obóz taki znajdowa³ siê we wsi

39 Zdjêcia z pocz¹tku XX w. ukazuj¹ jeszcze most i nawodnion¹ fosê przy baszcie bramy Kroœ-
nieñskiej.

40 Zob. Rys historyczny fortyfikacji Bytomia Odrzañskiego i Nowo¿ytne umocnienia szwedzkie             
w rejonie Siedliska w niniejszym opracowaniu.

41 Zamek w Otyniu po wojnie trzydziestoletniej adaptowano na klasztor. Zob. T. Andrzejewski, 
K. Motyl, op. cit., s. 26 i dalsze.
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42 A. Schiller, Das französische Truppenlager bei Malschwitz, [w:] Heimatbuch des Kreises 
Freystadt, Beuthen 1925, s. 136 -140.

43 Zob. Ufortyfikowany most kolejowy w Stanach w niniejszym opracowaniu.
44 Pozycja Odry, Pozycja Odrzañska, a tak¿e Linia Odry. W literaturze przedmiotu przyjê³a siê 

nazwa Pozycja Œrodkowej Odry – wynika to dwóch faktów: po³o¿enia fortyfikacji w œrodkowym 
biegu Odry i w celu odró¿nienia tej linii umocnieñ od innych niemieckich umocnieñ polowych 
(zreszt¹ anonimowych) wybudowanych w latach 1944 – 45 w dolnym biegu rzeki na odcinku Krosno  
Odrzañskie – Szczecin i górnym odcinku Racibórz – Wroc³aw.

Bodzów k/Bytomia Odrzañskiego (niem. Friedrichslager). Przebywa³y w nim 
wojska pruskie, które w koñcu 1740 r. szykowa³y siê do oblê¿enia twierdzy 
g³ogowskiej. Podobny obóz stworzy³y w okolicy wsi Królikowice i Ma³aszo-
wice (gm. Bytom Odrzañski) latem 1813 r. wojska napoleoñskie. W obozie 
rozlokowano oko³o 8000 ¿o³nierzy, którzy przebywali na tym terenie do 
jesieni 1813 r.42 

XX wiek 

Rozwój fortyfikacji w XX wieku zwi¹zany by³ g³ównie z przygotowa-
niami pañstwa niemieckiego do dzia³añ wojennych. Mo¿na tutaj wyró¿niæ 
trzy okresy budowy fortyfikacji.

Na pocz¹tku XX w. w³adze niemieckie prowadzi³y prace zabezpieczaj¹-
ce obiekty o znaczeniu strategicznym – g³ównie mosty. W tym czasie wybu-
dowano bardzo ciekawe budowle przy moœcie kolejowym w Stanach. By³y to 
obiekty ceglane zaopatrzone w strzelnice i pomieszczenia dla wartowników 
oraz system zapór przeciwszturmowych. Ich zadaniem by³a obrona przed 
aktami sabota¿u43.

W okresie miêdzywojennym Niemcy rozpoczêli na wschodnich gra-
nicach budowê systemu fortyfikacji sta³ych. G³ównym celem tych dzia³añ 
by³o zabezpieczenie granic przed agresj¹ ze strony Polski. Prace rozpoczêto 
ju¿ w koñcu lat dwudziestych, jednak prawdziwego rozmachu nabra³y one 
dopiero po przejêciu w³adzy w Niemczech przez Hitlera. Powsta³a wtedy 
na lewym brzegu Odry linia umocnieñ (oko³o 650 ¿elbetowych schronów) 
zwana umownie Pozycj¹ Œrodkowej Odry („Oderstellung”)44, któr¹ objêto 
wszystkie miejscowoœci po³o¿one nad rzek¹ (na terenie powiatu – Nowa Sól, 
Stara Wieœ, Kie³cz, Bytom Odrzañski, Drogomil). Pierwsze prace fortyfika-
cyjne rozpoczêto prawdopodobnie w 1930 r. i prowadzono je z przerwami 
do 1939. W tym okresie w bliskim s¹siedztwie rzeki budowano g³ównie 
¿elbetowe schrony bojowe i bierne, czêœæ z nich wyposa¿ono w stanowiska 
obserwacyjne. By³y to obiekty jednokondygnacyjne, wieloizbowe o ró¿nej 
klasie odpornoœci (gruboœæ œcian od 0,6 – 1,5 m, gruboœæ stropów 0,6 – 1,0 m). 
Podstawowym œrodkiem ogniowym by³y 1– 2 ckm chronione p³ytami pancer-
nymi o gruboœci 80 – 100 mm. Schrony obserwacyjne w celu ochrony urz¹-
dzeñ optycznych i obserwatora, wyposa¿ano g³ównie w pancerne dzwony. 
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Wszystkie schrony przystosowane by³y do odparcia ataku gazowego, herme-
tycznoœæ zapewnia³y specjalnie wyposa¿one pomieszczenia (œluzy gazosz-
czelne), wymianê powietrza natomiast - urz¹dzenia filtrowentylacyjne. Wiêk-
szoœæ obiektów posiada³a zasilanie elektryczne i ³¹cznoœæ telefoniczn¹. Na 
wyposa¿eniu schronów znajdowa³y siê tak¿e prycze, sto³y, krzes³a i piecyki. 
W 1939 r. rozpoczêto stawianie wie¿ obserwatorów artylerii oraz przygotowy-
wanie fortyfikacji polowych – rowów strzeleckich, ³¹cznikowych, stanowisk 
na artyleriê45. 

Wraz z budow¹ fortyfikacji na lewym brzegu Odry przygotowano 
równie¿ pozycje obronne na jej prawym brzegu. By³y to najczêœciej obiekty 
polowe, np. przyczó³ek mostowy oparty na kanale Kopalnica46.

Przygotowaniami do wojny objêto te¿ wiêksze miasta, w których budo-
wano g³ównie schrony przeciwlotnicze dla za³óg zak³adów pracy i ludnoœci 
cywilnej (Ko¿uchów, Nowa Sól). Prace te kontynuowano w pierwszych latach 
II wojny œwiatowej. Ochronie przeciwlotniczej s³u¿y³y wartownie, które usta-
wiano g³ównie przy obiektach o znaczeniu strategicznym47. 

Ostatni etap budowy fortyfikacji przypad³ na koñcowe lata II wojny 
œwiatowej. Pocz¹wszy od jesieni 1944 r. III Rzesza przygotowywa³a siê do 
odparcia pr¹cych na zachód armii radzieckich. Rozpoczête wtedy prace mia-
³y na celu uzupe³nienie wybudowanych wczeœniej umocnieñ fortyfikacjami 
polowymi i tworzenie kilku linii obronnych. G³ówna linia obrony przebiega³a 
wzd³u¿ schronów wzniesionych nad Odr¹. Rozbudowana sieæ rowów strzelec-
kich, rozwijaj¹cych siê w dwie a nawet trzy linie obrony, mia³a wzmacniaæ 
potencja³ obronny pozycji. Poszczególne linie obrony po³¹czono rowami ³¹cz-
nikowymi oraz uzupe³niono licznymi ziemiankami i niewielkimi stanowiskami 
betonowymi. By³y to najczêœciej ma³e obiekty nakryte stropem wykonanym 
z jednolitej p³yty betonu, nie stosowano w nich drzwi. Osadzone g³êboko 
w ziemi zapewnia³y schronienie piechocie, pe³ni³y rolê podrêcznych magazy-
nów amunicji, œrodków ³¹cznoœci, itp. Na omawianym obszarze zachowa³o siê 
kilkanaœcie takich obiektów. Rowy strzeleckie czêsto uzupe³niano betonowymi 
stanowiskami strzeleckimi. Mia³y one postaæ krêgów o œrednicy oko³o 1m, 
osadzonych w ziemi i po³¹czonych z rowem poprzez wykop u podstawy. Sta-
nowiska te s³u¿y³y g³ównie do prowadzenia ognia okrê¿nego, jednoczeœnie 
chroni³y strzelca przed ostrza³em przeciwnika. Przedpola stanowisk bojowych 
pokryto sieci¹ zapór z drutu kolczastego. 

W celu wzmocnienia fortyfikacji „Oderstellung”, wybudowano na pra-
wym brzegu Odry pas przes³aniania tej pozycji – Liniê Bartholda (Wschowa –

45 T. Andrzejewski, K. Motyl, Pozycja Œrodkowej Odry 1928 – 1945. Rejon Nowa Sól, Nowa 
Sól 2001. Tam  omówienie genezy powstania umocnieñ oraz przebieg walk w 1945 r. 

46  Zob. Fortyfikacje przyczó³ka mostowego „Odelstellung” w rejonie Nowa Sól - Bytom Odrzañski 
w niniejszym opracowaniu.

47 Zob. Obiekty  ochrony przeciwlotniczej na terenie miasta Nowej Soli i Stanowiska wartownicze 
w niniejszym opracowaniu.
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S³awa – Wolsztyn). By³y to pozycje polowe wzmocnione sieci¹ zapór prze-
ciwpancernych (g³ównie rowy przeciwpancerne). Umocnienia takie zbudowano 
równie¿ na przyczó³ku mostowym opartym na kanale Kopalnica – rów przeciw-
czo³gowy miêdzy wsiami Bielawy i Ró¿anówka (gm. Siedlisko).

Rola tych umocnieñ w powstrzymywaniu naporu armii radzieckiej okaza³a 
siê znikoma, g³ównie ze wzglêdu na przewagê iloœciow¹ Rosjan jak i zastosowan¹ 
taktykê. W wiêkszoœci przypadków niemieckie linie obrony prze³amano z marszu 
nie wdaj¹c siê w d³u¿sze walki. 

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych przeprowadzono systematyczn¹ likwi-
dacjê wszystkich niemieckich fortyfikacji, g³ównie nadodrzañskich.

Rozwój budownictwa obronnego na terenie powiatu nowosolskiego prze-
biega³ na przestrzeni wieków w sposób podobny jak w innych regionach Œl¹ska. 
Proces ten uzale¿niony by³ od wielu czynników, które wyznacza³y dynamikê 
zjawiska. Forma i liczebnoœæ wznoszonych budowli zale¿a³a od aktualnej 
sytuacji demograficznej, gospodarczej, a przede wszystkim politycznej. Na 
omawianym terenie powsta³y w zasadzie wszystkie (oprócz twierdz klasycz-
nych) typy budowli obronnych, które z biegiem czasu ulega³y dynamicznym 
przemianom, tj. grody, œredniowieczne umocnienia liniowe, zamki, wie¿e miesz-
kalno-obronne, ufortyfikowane miasta, dwory obronne, fortyfikacje bastejowe 
i bastionowe, reduty ziemne, szañce, liniowe umocnienia ¿elbetowe, fortyfika-
cje polowe II wojny œwiatowej.

W okresie przedpañstwowym (VII – IX w.) dominuj¹c¹ form¹ budowli 
obronnych by³y niewielkie gródki plemienne, których liczba zale¿a³a g³ównie od 
zagêszczenia osadnictwa. Uchwycone dotychczas dwa obiekty – w Popêszcach 
i Solnikach pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e sieæ osadnicza w tym okresie by³a 
raczej s³abo rozwiniêta i skupia³a siê wokó³ tych oœrodków. Z okresem ple-
miennym zwi¹zana jest prawdopodobnie budowa umocnieñ liniowych – Wa³ów 
Œl¹skich, które nale¿¹ do najwiêkszych przedsiêwziêæ fortyfikacyjnych doby 
wczesnego œredniowiecza. Budowa sytemu umocnieñ wymaga³a zaanga¿owania 
znacznych si³ i œrodków. Czy wspomniane wy¿ej oœrodki plemienne, po³o¿one 
w niewielkich odleg³oœciach od umocnieñ, stanowi³y ich zaplecze, pozostaje 
nadal kwesti¹ otwart¹.

Przy³¹czenie Œl¹ska do pañstwa polskiego (koniec X w.) zmieni³o 
w zasadniczy sposób sytuacjê polityczn¹. Tereny miêdzy Bobrem a Odr¹ 
sta³y siê zachodni¹ rubie¿¹ pañstwa. Z obron¹ tych granic zwi¹zana by³a 
prawdopodobnie decyzja o budowie warowni w Bytomiu Odrzañskim. Loka-
lizacja nie by³a zapewne przypadkowa, gdy¿ znajdowa³a siê tutaj dogodna 
przeprawa przez Odrê i sieæ osad, których istnienie potwierdzaj¹ badania 
archeologiczne. Gród w okresie piastowskim odgrywa³ znacz¹c¹ rolê w sys-
temie obronnym pañstwa, co potwierdzi³y wydarzenia 1109 r. Pe³ni³ równie¿
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 rolê oœrodka w³adzy – kasztelanii, która swym zasiêgiem obejmowa³a teren 
wspó³czesnego powiatu nowosolskiego. 

Pocz¹tki XIII w. przynios³y zasadnicze zmiany w sytuacji demogra-
ficznej i gospodarczej regionu. Zainicjowana przez Henryka Brodatego akcja 
kolonizacji wewnêtrznej, objê³a swym zasiêgiem równie¿ pó³nocne tereny 
Œl¹ska. W tym czasie na omawianym terenie wzmiankowanych jest wiele 
nowych wsi oraz osad targowych. W drugiej po³owie XIII w. lokowane zostaj¹ 
Bytom Odrzañski, Ko¿uchów, Nowe Miasteczko. W krótkim czasie oœrodki te 
podejmuj¹ trud budowy obwarowañ, których forma w du¿ej mierze zale¿a³a 
od kondycji finansowej miasta. Nie bez znaczenia dla rozwoju budownictwa 
obronnego by³a sytuacja polityczna. Wyodrêbnienie siê w po³owie XIII w. 
ksiêstwa g³ogowskiego i rz¹dy pierwszych ksi¹¿¹t sprzyja³y rozwojowi miast. 
Liczne przywileje, które otrzymywali mieszczanie, nierzadko zwi¹zne by³y 
z obowi¹zkiem budowy fortyfikacji, które znacznie wzmacnia³y potencja³ 
obronny ksiêstwa. Najpe³niejszy uk³ad ufortyfikowanego œredniowiecznego 
miasta otrzyma³ Ko¿uchów, który by³ najsilniejszym ekonomicznie miastem 
w regionie. Prze³om XIII i XIV w. przyniós³ zmiany w budownictwie obron-
nym realizowanym przez w³adców. Pomimo prze¿ywania siê idei grodów 
o konstrukcji drewniano–ziemnej na omawianym terenie powsta³o kilka za³o-
¿eñ obronnych, których konstrukcjê oparto na wczeœniejszych wzorach. Nowe 
warownie tworzono od podstaw (Siedlisko, Ko¿uchów) lub przebudowywa-
no dawne centra grodowo–kasztelañskie (Bytom Odrz.). By³y to niewielkie 
za³o¿enia (wa¿n¹ rolê odgrywa³ tu zapewne czynnik ekonomiczny), które 
z czasem zast¹piono murowanymi zamkami. Lokalizowano je w pobli¿u 
lub w obrêbie miast (Bytom Odrz., Ko¿uchów, prawdopodobnie Nowe Mia-
steczko i Otyñ), co w g³ównej mierze podyktowane by³o zmianami natury 
administracyjnej. Na pocz¹tku XIV w. zanik³ bowiem tradycyjny podzia³ na 
kasztelanie, które zast¹pi³y, mniejsze terytorialnie jednostki – weichbildy 
(okrêgi s¹dowo–administracyjne). Warowne siedziby sta³y siê siedzibami 
urzêdników, reprezentuj¹cych w³adzê ksi¹¿êc¹.

W XIV w., wobec upowszechniania siê stosunków lennych (bezpoœred-
nim skutkiem tego by³o zniesienie monopolu w³adców na budowê za³o¿eñ 
obronnych), pojawiaj¹ siê prywatne siedziby obronne. Prawdopodobnie naj-
bardziej rozpowszechnionymi formami rycerskich siedzib obronnych by³y 
niewielkie za³o¿enia, np. drewniane dwory i gródki sto¿kowate z drewnian¹ 
lub murowan¹ wie¿¹ mieszkalno-obronn¹. Zakres wystêpowania tych obiek-
tów jest niestety trudno uchwytny, g³ównie ze wzglêdu na przekszta³cenia 
w wieku XVI, kiedy dominuj¹cym typem siedziby sta³ siê murowany dwór 
obronny. Podobnie jak w przypadku miast, forma realizowanych przez rycer-
stwo za³o¿eñ obronnych zale¿a³a g³ównie od sytuacji ekonomicznej w³aœcicieli 
ziemskich. Na budowê wiêkszych za³o¿eñ – zamków staæ by³o nielicznych, 
np. Rechenbergów w Borowie Polskim, Siedlisku, Otyniu. W wielu przypad-
kach w rêce rycerstwa dostawa³y siê równie¿ warownie ksi¹¿êce (najczêœciej 
w charakterze lenna – np. Bytom Odrz., Siedlisko, Ko¿uchów). 

Tomasz Andrzejewski
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Prze³om œredniowiecza i czasów nowo¿ytnych przyniós³ znacz¹ce 
przemiany w budownictwie obronnym. Wojny toczone w œredniowieczu 
(np. wojny husyckie i o sukcesjê g³ogowsk¹), wykaza³y skutecznoœæ forty-
fikacji miejskich i za³o¿eñ zamkowych, które przy pe³nym zaanga¿owaniu 
obroñców potrafi³y skutecznie oprzeæ siê przeciwnikowi. Wykaza³y równie¿ 
potrzebê dostosowania umocnieñ do nowych warunków pola walki. Dlatego 
na prze³omie XV i XVI stulecia mia³y miejsce kolejne modernizacje miej-
skich systemów obronnych. Czynnikiem dopinguj¹cym miasta do tych dzia³añ 
by³a polityka nowych w³adców Œl¹ska (od 1526 r. Habsburgowie), którzy 
przygotowywali siê do odparcia ekspansji tureckiej. Dzia³ania te nie ominê³y 
siedzib rycerskich, przebudowane œredniowieczne siedziby lub wzniesione 
od podstaw renesansowe dwory i zamki nadal mog³y pe³niæ funkcje obronne. 
Za³o¿enia tego typu budowano do pocz¹tków XVII w., a przyk³adem rozkwitu 
tej architektury by³ zamek bastionowy w Siedlisku.

Wojna trzydziestoletnia i jej dominuj¹cy œrodek walki - artyleria, przy-
nios³a jakoœciow¹ zmianê w budowie fortyfikacji. Dzia³ania wojenne wyka-
za³y bezsensownoœæ utrzymywania œredniowiecznych systemów obronnych 
miast i w konsekwencji doprowadzi³y do ich stopniowej rozbiórki w XVIII 
i XIX w. Jedynie Bytom Odrzañski pozosta³ nadal miastem ufortyfikowanym, 
gdy¿ otoczony by³ w miarê nowoczesnymi umocnieniami drewniano-ziemny-
mi, które modernizowali w czasie wojny Szwedzi. Obwód obronny miasta 
zachowa³ siê do koñca XVIII w.

Podczas wojny zniszczeniu uleg³y równie¿ prywatne siedziby. Podczas 
ich odbudowy najczêœciej likwidowano elementy obronne – niwelowano 
wa³y, fosy zamieniano w stawy, zak³adano parki, itp. 

W XVIII i XIX w. na terenie powiatu nowosolskiego nie wznoszono 
budowli obronnych, nie licz¹c fortyfikacji polowych tworzonych w miejscach 
koncentracji wojsk w czasie wojen œl¹skich i napoleoñskich. Przy³¹czenie 
Œl¹ska do Prus w po³owie XVIII w. zmieni³o sytuacjê polityczn¹ regionu. 
W celu utrzymania swojego stanu posiadania na Œl¹sku, Prusy rozpoczê-
³y budowê sytemu umocnieñ opartych o twierdze. Poniewa¿ g³ównego 
zagro¿enia upatrywano w monarchii habsburskiej, wiêkszoœæ z nich zlokali-
zowano na po³udniu Œl¹ska, np. Srebrna Góra, K³odzko, Nysa. W œrodkowym 
biegu Odry kluczow¹ pozycjê w systemie obrony mia³ pe³niæ G³ogów i tam 
te¿ zrealizowano program budowy tzw. twierdzy klasycznej. W innych mia-
stach regionu stacjonowa³y garnizony, jednak nie wznoszono tam budowli 
obronnych (Ko¿uchów, Bytom Odrzañski). 

Zainteresowanie wojskowych tym obszarem pojawi³o siê ponownie 
na prze³omie XIX i XX w. W okresie poprzedzaj¹cym wybuch I wojny œwia-
towej prowadzono m.in. prace fortyfikacyjne wokó³ przepraw na Odrze. 
Stawiane w tym czasie mosty wyposa¿one by³y w budowle obronne, np. 
Stany. W latach dwudziestych XX w. Niemcy podjêli decyzjê o budowie na 
wschodnich rubie¿ach pañstwa linii umocnieñ opartych o rzekê Odrê. Ich 
zadaniem by³o zabezpieczenie obszarów Dolnego Œl¹ska przed agresj¹ ze 
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strony Polski. Planem fortyfikacyjnym objêto wiêkszoœæ nadodrzañskich powia-
tów. Zrealizowana z wielkim rozmachem budowa umocnieñ liniowych Pozycji 
Œrodkowej Odry przyczyni³a siê w pewnym stopniu do o¿ywienia gospodarczego 
peryferyjnych terenów Niemiec. Budowa fortyfikacji nie obejmowa³a tylko sta-
wiania samych obiektów obronnych (na terenie powiatu nowosolskiego powsta³o 
ich ponad 120), ale tak¿e przygotowanie ca³ej infrastruktury – dróg, magazynów, 
itp. W pierwszych latach II wojny œwiatowej umocnienia te nie odegra³y ¿adnej 
roli. Ostatnie prace fortyfikacyjne na terenie powiatu, prowadzone w 1944 r. by³y 
zwi¹zane z przygotowaniami do odparcia ataku wojsk radzieckich na terytorium 
III Rzeszy. Przedwojenne fortyfikacje wzmocniono systemem umocnieñ polowych, 
którymi pokryto niemal¿e ca³y teren powiatu. Przygotowana ogromnym nak³adem 
si³ i œrodków linia obronna okaza³a siê zupe³nie nieskuteczna w powstrzymaniu 
pochodu Rosjan. Po wojnie umocnienia te poddano systematycznej likwidacji 
– wysadzanie schronów, zasypywanie umocnieñ polowych. Pomimo tych dzia³añ 
zachowa³y siê ich relikty, które obecnie pozostaj¹ najliczniej reprezentowanym 
typem budowli obronnych na tym terenie.

Tomasz Andrzejewski

1. Betonowy schron bierny z 1944 r. Niewielkie obiekty tego typu masowo 
wznoszono w rejonie Nowej Soli. Pe³ni³y one najczêœciej rolê sk³adów 
amunicji, oœrodków ³¹cznoœci i punktów opatrunkowych na zapleczu linii 
obronnych opartych o schrony „Oderstellung”. 
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2. Budownictwo obronne na terenie powiatu nowosolskiego
rys. M. Wrzaszcz
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KATALOG

Bielawy (gm. Siedlisko) – 
relikty fortyfikacji polowych 
z 1944 r. nad kana³em Kopal-
nica (stanowiska strzeleckie), 
przy drodze do wsi Ró¿anów-
ka (ok. 2 km od wsi) fragment 
rowu przeciwpancernego.

3. Rów przeciwpancerny 
w okolicy Bielaw.

Bia³a Góra (gm. Otyñ) – wzniesienie ok. 4 km na pó³noc od wsi Bobrowniki – schrony 
Pozycji Œrodkowej Odry (2), relikty fortyfikacji polowych z 1944 r. (rowy strzeleckie).

Bobrowniki (gm. Otyñ) – relikty fortyfikacji polowych z 1944 r. na wzgórzu Bukowa 
Góra (rowy strzeleckie).

Borów Polski (gm. Nowe 
Miasteczko) – ruiny renesan-
sowego zamku Rechenbergów 
(1548 – 50) z reliktami za³o¿e-
nia gotyckiego (XIV – XVw.). 
Zachowane mury kapitalne re-
nesansowej budowli, fragmen-
ty murów gotyckich, studnia 
zamkowa i fosa.

Broniszów (gm. Ko¿uchów) 
– póŸnorenesansowy dwór 
(XVI/XVII w.), przebudowa-
ny w XVIII i XIX w., relikty 
fosy. Oko³o 2 km na wschód 
od wsi pozosta³oœci Wa³ów 
Œl¹skich (s³abo czytelne).

4. Zamek w Borowie Polskim

5. Dwór w Broniszowie

Tomasz Andrzejewski
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Bycz (gm. Bytom Odrzañski) – wie¿a mieszkalna z XV/XVI w.

Bytom Odrzañski – gród œredniowieczny (XI – XII w.) po³o¿ony ok. 1,5 km na pó³noc 
od miasta (stanowisko archeologiczne); schrony ¿elbetowe Pozycji Œrodkowej Odry 
(ruiny); betonowa wartownia z 1943 r.; relikty fortyfikacji polowych z 1944 – 45 (rowy 
strzeleckie).

Czciradz (gm. Ko¿uchów) 
– renesansowy dwór obron-
ny z XVI w., przebudowany 
w XVIII i XIX w., otoczony 
nawodnion¹ fos¹.

Drogomil (gm. Bytom Odrzañski) – schrony ¿elbetowe Pozycji Œrodkowej Odry (ruiny); 
relikty fortyfikacji polowych z 1944 – 45 (rowy strzeleckie).

Kie³cz (gm. Nowa Sól) 
– schrony ¿elbetowe Pozycji 
Œrodkowej Odry (ruiny); re-
likty fortyfikacji polowych 
z 1944 – 45 (rowy strzeleckie, 
schrony betonowe).

6. Dwór w Czciradzu

7. Kie³cz. Betonowy schron 
z 1944 r.

8. Kie³cz. Schron bojowy nr 
549 z 1936 r. – izba bojowa 
z fragmentem p³yty pancer-
nej 7P7 

Budownictwo obronne na terenie powiatu nowosolskiego



28 29

Ko¿uchów – zachowany 
œredniowieczny obwód obron-
ny miasta z XIV – XVI w. 
(podwójny pierœcieñ kamien-
nych murów z reliktami baszt 
i bastei, Baszta Kroœnieñska, 
fosa); zamek z XIII/XIV w., 
przebudowany w XV, XVI 
i XVII w. (fortyfikacje bastejo-
we, budynek bramny, kaplica); 
zespó³ 4 schronów przeciwlot-
niczych przy zak³adach moto-
ryzacyjnych; schrony przeciw-
lotnicze na terenie koszar.

Królikowice (gm. Bytom Odrzañski) – relikty obozu wojsk napoleoñskich z 1813 r.

Mi³aków (gm. Nowe Mia-
steczko) – renesansowy dwór 
obronny z XVI w. otoczony 
fos¹ (pierwotnie prawdopo-
dobnie wie¿a mieszkalna – 
XV w.), przebudowany w XIX  
i XX w. (obni¿enie wie¿y).

Mirocin Œredni (gm. Ko¿uchów) – ruiny renesansowego dworu obronnego z XVI w., 
relikty fosy.

9. Ko¿uchów. Podwójna 
linia murów obronnych 
i fosa (góra). 

10. Zamek z zachowan¹ ce-
glan¹ bastej¹.

11. Dwór obronny w Mi³akowie 

Tomasz Andrzejewski
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Nowa Sól – schrony ¿elbeto-
we Pozycji Œrodkowej Odry 
(ruiny, 2 obiekty zachowane); 
relikty fortyfikacji polowych 
z 1944 – 45 (rowy strzeleckie, 
betonowe schrony); zespó³ 
kilkunastu obiektów ochrony 
przeciwlotniczej; betonowe 
i stalowe wartownie z okresu 
II wojny œwiatowej (5).

Nowe Miasteczko – relikty kamiennych obwarowañ miejskich z XIV – XVI w. (partie 
fundamentowe murów obronnych).

Otyñ – ruiny renesansowego zamku z XVI w., przebudowanego w XVII – XVIII w. na 
klasztor (budynek bramny, kaplica, skrzyd³a mieszkalne i gospodarcze)

Ró¿anówka (gm. Siedlisko) – stanowisko bojowe z 1937 r. na broñ maszynow¹ (ma-
skowane na stodo³ê) – element fortyfikacji polowych przyczó³ka mostowego opartego 
o kana³ Kopalnica.

Siedlisko – ruiny renesanso-
wego zamku bastionowego 
z prze³omu XVI / XVII w. 
(wczeœn ie j  zamek z  XV 
i XVI w.), zachowane – wschod-
nie skrzyd³o mieszkalne 
z kaplic¹, budynek bramny, 
3 ceglane bastiony z murem 
kurtynowym, relikty - skrzyd³a 
po³udniowego z naro¿nymi 
wie¿ami, skrzyde³ zachod-
niego i pó³nocnego, bastionu 
i kurtyny.

12. Nowa Sól. Schron bojowy 
nr 560 z 1934 r.

13. Zamek w Siedlisku. Bastion po³udniowo - wschodni, budynek 
bramny i wschodnie skrzyd³o mieszkalne

Popêszyce (gm. Nowe Miasteczko) - grodzisko wszesnoœredniowieczne (VIIII – X w.) 
–   relikty wa³u ziemnego.
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Solniki (gm. Ko¿uchów) 
– grodzisko wczesnoœrednio-
wieczne (VIII – XIII w.); 
dwór obronny z XVI w. oto-
czony fos¹, przebudowany 
w XIX w.

Stany (gm. Nowa Sól) – re-
duta ziemna z XVII w. (obóz 
wojskowy); zespó³ 4 stra¿nic 
kolejowych z 1907 r. zloka-
lizowanych na przyczó³kach 
mostu kolejowego (zachowa-
ne tylko 2); lewy brzeg Odry 
- schrony ¿elbetowe Pozycji 
Œrodkowej Odry (ruiny, 2 
obieky zachowane); relikty 
fortyfikacji polowych z 1944 
– 45 (rowy strzeleckie).

Stara Wieœ (gm. Nowa Sól) – schrony ¿elbetowe Pozycji Œrodkowej Odry (ruiny); relikty 
fortyfikacji polowych z 1944 – 45 (rowy strzeleckie).

Stypu³ów (gm. Ko¿uchów) 
– renesansowy dwór obron-
ny z XVI w., przebudowany 
w XVII i XIX w., pierwotnie 
otoczony fos¹.

14. Dwór w Solnikach

15. Schron bojowy nr 595 z 1934 r. 
Widok izby bojowej z wyciêt¹ p³yt¹ pancern¹

16. Dwór w Stypu³owie (œrod-
kowym)

Tomasz Andrzejewski
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Tarnów Bycki (gm. Bytom 
Odrzañski)  - schrony ¿elbeto-
we Pozycji Œrodkowej Odry 
(ruiny, 1 obiekt zachowany); 
relikty fortyfikacji polowych 
z 1944 – 45 (rowy strzelec-
kie).

Œcie¿yna Leœna (osada nie istniej¹ca, gm. Bytom Odrzañski) – relikty reduty ziemnej 
z XVII w.; schrony ¿elbetowe Pozycji Œrodkowej Odry (ruiny); relikty fortyfikacji polo-
wych z 1944 – 45 (rowy strzeleckie).

17. Okolice Œcie¿yny Leœnej. 
Ruiny schronu bojowego 
nr 528 z 1934 r. 

18. Okolice Tarnowa Byckiego. 
Ruiny schronu bojowego 
nr 527 z 1934 r. 

19. Okolice Tarnowa Byckiego. 
Schron bojowo - obserwa-
cyjny nr 537 z 1934 r. 
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20. Zdjêcie lotnicze Nowej Soli wykonane 7.02.1945 r. przez niemiecki samolot rozpoznawczy. 
Widoczne umocnienia polowe (rowy strzeleckie i ³¹cznikowe) rozwiniête wzd³u¿ brzegu Odry. 
(fot. Herder Institut  Marburg – Kartensammlung)
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Na obszarze Dolnego Œl¹ska znajduj¹ siê relikty skomplikowanego systemu 
obronnego, który jest tylko w minimalnym stopniu rozpoznany. To monumentalne 
przedsiêwziêcie budowlane, którego d³ugoœæ szacuje siê na 100 km, przyci¹ga³o 
i przyci¹ga uwagê badaczy. Wzmo¿enie zainteresowania tymi konstrukcjami 
spowodowa³o popularyzacjê problematyki umocnieñ pod³u¿nych w literaturze 
ju¿ od po³owy XIX wieku. Nad badaniami tego typu konstrukcji w Europie 
Œrodkowej zawa¿y³y znacznej mierze doœwiadczenia wynikaj¹ce ze stopnia roz-
poznania dwóch obiektów, które stanowi¹ najwspanialszy rozkwit idei obrony 
liniowej, czyli limesów rzymskich i Wielkiego Muru Chiñskiego. W niniejszym 
materiale przestawiono w zarysie problematykê dotycz¹c¹ obecnego stanu badañ 
pó³nocnego odcinka umocnieñ pod³u¿nych, zwanych Wa³ami Œl¹skimi, których 
fragmenty przecinaj¹ teren powiatu nowosolskiego (okolice wsi Broniszów, gm. 
Ko¿uchów). 

W literaturze przedmiotu spotyka siê wymienne stosowanie pojêæ dotycz¹-
cych struktury tych umocnieñ. Aby nie wprowadzaæ terminów wieloznacznych, 
nale¿y zdefiniowaæ samo pojecie systemu obronnego wa³ów pod³u¿nych. W pod-
stawowym znaczeniu, system to zestawienie ca³oœci z³o¿onej z czêœci, ró¿ni¹cych 
siê miêdzy sob¹, ale to¿samych pod wzglêdem przeznaczenia i mieszcz¹cy siê w 
okreœlonym przedziale chronologicznym1.

Po raz pierwszy kompleksowej systematyki umocnieñ pod³u¿nych dokona³a 
E. Kowalczyk2. Autorka zaproponowa³a definicjê wa³u jako budowli liniowej 
z³o¿onej z nasypu i rowu lub ich zwielokrotnienia, której usytuowanie przemawia za 
obronnym przeznaczeniem. W myœl powy¿szej definicji wyró¿niamy nastêpuj¹ce 
kategorie umocnieñ pod³u¿nych:

– wa³ pojedynczy – jest to nasyp z jednym lub dwoma rowami. Gdy mamy do 
czynienia z jednym rowem mo¿emy za³o¿yæ, ¿e rów okreœla czo³o wa³u.

– wa³ zwielokrotniony – s¹ to nastêpuj¹ce po sobie nasypy i rowy, pozostaj¹ce 
w bezpoœrednim zwi¹zku i tworz¹ce wydzielony ci¹g. 

Do pierwszej podgrupy wa³ów zwielokrotnionych nale¿¹ pary wa³ów 
równoleg³ych, przedzielone parometrowym miêdzywalem. Drug¹ podgrupê 
tworz¹ pary wa³ów pojedynczych id¹ce w zmiennej odleg³oœci od siebie (od 
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1 E. Kowalczyk, Systemy obronne wa³ów pod³u¿nych we wczesnym œredniowieczu na ziemiach 
polskich, Wroc³aw – Warszawa – Kraków – Gdañsk 1987, s. 7.

2 Tam¿e, s. 20 – 23.
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kilkunastu do kilkudziesiêciu metrów). Jest to systematyka uniwersalna i odnosi 
siê do wszystkich znanych umocnieñ liniowych na obszarze Polski.

W literaturze fachowej przyj¹³ siê trójpodzia³ umocnieñ liniowych na Œl¹-
sku. Czynniki terenowe, stan zachowania i sama forma wp³ynê³a na wyró¿nienie 
ci¹gów: po³udniowego, œrodkowego i pó³nocnego. Dodatkowo w ci¹gu œrodkowym 
wyró¿nia siê trzy odcinki, a w pó³nocnym dwie czêœci.

Badania Wa³ów

Zainteresowanie reliktami umocnieñ pod³u¿nych na Œl¹sku siêga po-
cz¹tków XIX w. kiedy sta³y siê one przedmiotem dociekañ mi³oœników hi-
storii, historyków, wreszcie archeologów. Od samego pocz¹tku, obok opisu 
przebiegu poszczególnych odcinków i ich budowy, zastanawiano siê nad 
funkcj¹ tych konstukcji, próbowano ustaliæ czas budowy i budowniczego. 
W ci¹gu  d³ugiego okresu funkcjonowania problemu w literaturze przedmio-
tu naros³o wiele hipotez i interpretacji, które dzisiaj w wielu przypadkach 
maj¹ jedynie wartoœæ historyczn¹. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e badania nad t¹ pro-
blematyk¹ zosta³y zainicjowane w 1802 r. przez J. G. Worbsa3. W 1874 r. 
R. Virchow opublikowa³ artyku³, który zawiera opisy wszystkich znanych 
ówczeœnie odcinków wa³ów4. To wa¿ny artyku³, poniewa¿  charakteryzuje 
czêœæ umocnieñ ju¿ dzisiaj nie istniej¹cych.

Pogl¹dy na chronologiê i budowniczych dzieli³y siê zasadniczo na 
dwie grupy, uzale¿nione od zak³adanego kierunku czo³a umocnieñ5. Czeœæ 
badaczy opowiada³a siê za tez¹, ¿e umocnienia zosta³y zbudowane by bro-
niæ przed zagro¿eniem ze wschodu, ale zakladano równie¿ odwrotny od 
poprzedniego kierunek obronny. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e mimo 
zaobserwowania ró¿nic w budowie poprzecznej Wa³ów i w ich wielkoœci, nie 
postawiono wczeœniej tezy o kilkufazowoœci, czy zmianie czo³a umocnieñ 
uzale¿nionej od sytuacji militarno–politycznej. Dopiero w wyniku badañ 
wykopaliskowych F. Geschwendt doszed³ do wniosku, ¿e czêœæ odcinków 
ci¹gu œrodkowego ma charakter dwufazowy, co nastêpnie zosta³o zinterpre-
towane przez pryzmat chronologii6. Ostatecznie przyjêto, ¿e ca³y odcinek 
jest m³odszy7.

Pierwsze polskie kompleksowe badania nad Wa³ami Œl¹skimi podj¹³ 
w roku 1949 R. Kiersnowski8. Badacz potraktowa³ temat monograficznie, 

3 J. G. Worbs, Kleine historische Aufsätze. I. Die Dreigräben, „Schlesische Provinzialblätter“,  
Bd.. 35, 1802, s. 3 – 7.

4 R. Virchow, Die Dreigreben in Niederschlesien, „Zeitschrift für Ethnologie“, Bd. 6, 1874.
5 E. Kowalczyk, op.cit, s. 50 – 53.
6 F. Geschwendt, Untersuchung Dreigreben, „Altschlesien“, Bd. 4, 1934, s. 255 – 259.
7 W. Czajka, Schlesiens Grenzwälder, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, 

Bd. 29, 1934, s. 19.
8 R. Kiersnowski, Problematyka badawcza wa³ów œl¹skich, „Przegl¹d Zachodni”, t. 6, 1950, 

s. 72 – 76.
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rozwa¿aj¹c wszelkie zale¿noœci zachodz¹ce miêdzy czynnikami geogra-
ficznymi, osadniczymi i polityczno–gospodarczymi a znanymi wówczas 
ci¹gami Wa³ów Œl¹skich9. Wynikiem tej pracy by³o przeœwiadczenie 
o wczesnoœredniowiecznej metryce obiektu, wzniesionego jako oznaczenie 
granic przez bli¿ej nieznany zwi¹zek plemion œl¹skich, pozostaj¹cych pod 
hegemoni¹ Dziadoszan. Pogl¹d ten wywo³a³ polemikê wœród historyków 
i archeologów. Podnoszonymi w¹tpliwoœciami by³y: interpretacja funkcji 
Wa³ów i ich przeznaczenie, funkcjonowanie oraz czas i osoba budowniczego. 
K. Maleczyñski10  zwróci³ uwagê na fakt, ¿e istnienie rowu po wschodniej 
stronie nasypu wskazuje na zagro¿enie od wschodu lub pó³nocy, oraz, ¿e 
Wa³y £u¿yckie mog³y byæ przed³u¿eniem ci¹gu œrodkowego Wa³ów Œl¹skich. 
W. Hensel odrzuci³ postulat, ¿e Wa³y by³y przeszkod¹ jedynie dla niewiel-
kich oddzia³ów nieprzyjació³ czy rabusiów11. Uwa¿a³, ¿e stanowi³y one prze-
szkodê przede wszystkim dla du¿ych oddzia³ów prowadz¹cych tabory. We 
wspó³czesnej literaturze obserwujemy powrót do hipotezy R. Kiersnowskiego 
o plemiennej genezie przynajmniej czêœci umocnieñ.

Ponowna polemika nad problematyk¹ umocnieñ pojawi³a siê w koñcu 
lat piêædziesi¹tych i na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych, kiedy to Muzeum 
Archeologiczne w Poznaniu, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Muzeum 
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze objêli czwart¹ wypraw¹ poszukiwawcz¹ 
obszar Wa³ów Œl¹skich. W wyniku tej akcji stwierdzono znaczne ró¿nice 
w rzeczywistym i znanym z opisów przebiegu Wa³ów, odkryto nowe odcinki 
w tym - z kamiennymi elementami pod Broniszowem12. Obecnie problema-
tyk¹ umocnieñ pod³u¿nych w Polsce zajmuje siê E. Kowalczyk13. Oczywiœcie 
problematyka Wa³ów Œl¹skich pojawia siê w tle wielu prac dotycz¹cych za-
gadnieñ osadniczych wczesnego œredniowiecza na Œl¹sku. 

Charakterystyka geograficzna

Najwiêksze zgrupowanie wa³ów pod³u¿nych, tworz¹cych zwarty 
system obronny, znajduje siê na zachodzie Dolnego Œl¹ska. Jest to obszar 
zachodniej czêœci Niziny Œrodkowopolskiej, sk³adaj¹cej siê z Pradoliny Za-
siecko - Nowosolskiej, zachodniego przed³u¿enia Niziny Po³udniowowiel-
kopolskiej, Wzniesieñ ¯arskich i Wzgórz Dalkowskich, bêd¹cych zachod-
ni¹ czêœci¹ Wa³u Trzebnickiego oraz Borów Dolnoœl¹skich nale¿¹cych do 

9 Ten¿e, Wa³y Œl¹skie, „Przegl¹d Zachodni”, t. 7, 1951 s. 152 - 193.
10 K. Maleczyñski, Wa³y Œl¹skie, „Sobótka”, R.9, 1954, s. 187 – 189.
11 W. Hensel, Historia kultury materialnej dawnej S³owiañszczyzny, Poznañ 1951, s. 165 – 168.
12 A. Ko³odziejski, Wa³y Œl¹skie, przyczynek do badañ, „Z Otch³ani Wieków”, t. 28, 1962, s. 

98 – 101.
13 Zob. E. Kowalczyk, Wa³y Œl¹skie. Z zagadnieñ obrony sta³ej ziem polskich we wczesnym 

œredniowieczu [w:] Szprotawski epizod Zjazdu Gnieznieñskiego w 1000 r., pod red. H. Szczegó³y, 
Szprotawa 2000, s. 33 – 65. Materia³ poœwiêcony jest pó³nocnemu odcinkowi umocnieñ.
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Niziny Œl¹skiej14. Makroregion ten graniczy od pó³nocy z Dolin¹ Dolnej Nysy 
£u¿yckiej, Wzniesieniami Gubiñskimi, Dolin¹ Dolnego Bobru, Wa³em Zielono-
górskim i Nowosolskim Prze³omem Odry tworz¹cych Wzniesienia Gubiñsko 
– ¯erkowskie. Za nimi na pó³noc le¿y Dolina Œrodkowej Odry. Pradolina Za-
siecko – Nowosolska tworzy znaczne obni¿enie, wype³nione podmok³ymi ³¹kami 
i piaskami. Doliny rzek, zw³aszcza Bobru, s¹ dobrze wykszta³cone, miejscami 
o stromych, znacznej wysokoœci zboczach. Bory Dolnoœl¹skie tworz¹ zwarty, 
w du¿ej czêœci podmok³y obszar leœny. Regiony te, w przeciwieñstwie do maj¹cych 
nachylone ³agodnie zbocza Wzniesieñ Gubiñskich i ¯arskich oraz Wzgórz Dal-
kowskich, tworz¹ doœæ znaczne przeszkody terenowo-komunikacyjne.

Wœród mniejszych cieków wodnych, ale bardzo wa¿nych w strukturze 
przestrzennej Wa³ów nale¿y wymieniæ Œl¹sk¹ Ochlê i Czarn¹ Strugê, uchodz¹-
ce do Odry powy¿ej Nowej Soli. Wododzia³owi Bobru i Odry na ca³ym prawie 
biegu towarzysz¹ podmok³e, zabagnione doliny. Dolina Bobru jest szczególnie 
zabagniona w dolnym biegu. Bóbr, najwiêkszy lewostronny dop³yw Odry, jest 
jednoczeœnie najwiêksz¹ rzek¹ na tym obszarze. Po³udnikowy jego bieg stwa-
rza pewne przeszkody komunikacyjne, powiêkszone znacznym spadkiem wód 
i gwa³townymi wezbraniami. Okres maksymalnych wezbrañ Bobru w œrodkowym 
biegu przypada na lipiec i sierpieñ, a w dolnym na luty. Najni¿sze stany wód no-
towane s¹ we wrzeœniu i paŸdzierniku15.

 Dzisiaj w du¿ej czêœci obszar ten jest pokryty znacznymi kompleksami 
leœnymi. Ich drzewostan z³o¿ony jest z sosen, ze znaczn¹ domieszk¹ œwierków, 
jode³, buków i ja³owców. Na obszarach nas³onecznionych wytworzy³y siê 
wrzosowiska. W opracowaniach syntetycznych przyjmuje siê, ¿e we wczesnym 
œredniowieczu poziom wilgotnoœci by³ wy¿szy, a wiêc zasiêg bagien i mokrade³ 
wiêkszy. Badacze przyjmuj¹ równie¿, ¿e zalesienie w tym okresie by³o ono trwa³¹ 
barier¹ osadniczo–polityczn¹, mimo i¿ stopieñ trudnoœci w jej przebywaniu bywa 
ró¿nie oceniany16. Nale¿y równie¿ wspomnieæ, ¿e obszary preferowanych rolniczo 
gleb bardzo dobrych i dobrych ¿ytnich po³o¿one s¹ po stronie wschodniej pó³noc-
nego ci¹gu Wa³ów Œl¹skich.

Lokalizacja ci¹gu Wa³ów 

Pó³nocny ci¹g Wa³ów Œl¹skich po³o¿ony jest w ca³oœci na prawym brzegu 
Bobru. Ten odcinek rozpoczynaæ siê mia³ na zachód od Szprotawy, w kierunku 
pó³nocnym zmieniaj¹c czêsto swój przebieg. W koñcu XIX wieku by³y jeszcze 
widoczne jego niewielkie fragmenty, obecnie odcinki ko³o Szprotawy s¹ ca³kowicie 
zniszczone. Natomiast czeœæ pó³nocna jest nadal czytelna i wiadomo, ¿e jest 
zró¿nicowana pod wzglêdem budowy i u¿ytego materia³u. Te czynniki decyduj¹, 
¿e umocnienia s¹ podzielone na odcinki: po³udniowy i pó³nocny.

14 J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1967, s. 14 – 15, 30 – 32, 40 – 41, 66.
15 E. Kowalczyk, Systemy obronne…, s. 37.
16 R. Kiersnowski, Wa³y Œl¹skie.., s. 164 – 166.
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Pierwsze œlady czêœci po³udniowej Wa³ów zaobserwowano 
w pobli¿u brzegu Bobru, oko³o 1 km na zachód od Wielkiej I³awy. Wa³ 
by³ z³o¿ony z równoleg³ych nastêpuj¹cych po sobie trzech rowów 
i dwóch nasypów i mia³ siê koñczyæ przy niewielkim bagnie. Nastêpny  
lepiej zachowany frag ment znajdowa³ siê przy drodze do Ma³omic 
i koñczyæ siê mia³ za t¹ drog¹. Na pó³noc by³ widoczny jako pojedyn-
czy nasyp, przechodz¹cy w nasyp podwójny i w takiej postaci bieg³ do 
drogi Szprotawa – ¯agañ17. Kolejny odcinek zlokalizowano miêdzy 
Chichami a Janowcem, przy drodze Szprotawa – Chichy18. Nastêpny 
fragment by³ widoczny przy drodze do Witkowa. Bieg³ po zachodniej 
stronie drogi z po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód. Dalej na 
pó³noc, odcinek o d³ugoœci 500 m z lekkim wygiêciem na zachód prze-
cina³ drogê z Siecieborzyc do Stypu³owa. Kolejny 500–metrowy frag-
ment by³ oddalony oko³o 200 m na pó³noc od Studnic i bieg³ z po³udnio-
wego wschodu na pó³nocny zachód, lecz w czêœci œrodkowej za³amywa³ 
siê pod k¹tem 130 stopni. Mia³ byæ zbudowany kolejno z trzech nasy-
pów i dwóch rowów, dwóch nasypów i trzech rowów, dwóch nasypów 
i dwóch rowów le¿¹cych po stronie po³udniowej. Miêdzy Wrzesinami 
a Wichowem by³ oko³o 150 metrowy odcinek biegn¹cy prostopadle po 
prawej stronie drogi ³¹cz¹cej obie wsie. By³ zbudowany z trzech nasy-
pów i czterech rowów, w tym nasyp po³udniowo–zachodni by³ najszer-
szy i najwy¿szy19. S³abiej zachowane by³y dwa fragmenty biegn¹ce 
w pó³nocno-zachodnim kierunku. Pocz¹tkowo mia³y siê sk³adaæ z dwóch 
nasypów i dwóch rowów po stronie pó³nocnej, o ³¹cznej szerokoœci 
oko³o 10 m, ale w dalszym ci¹gu pojawia siê nasyp trzeci20.

Czêœæ pó³nocna pó³nocnego odcinka Wa³ów Œl¹skich rozpoczy-
na siê na wschód od wsi Marcinów. W sk³ad tego odcinka wchodzi³y 
dwa nasypy i trzy rowy, ale w niektórych miejscach jest obserwowany 
trzeci nasyp. Jego bieg zmienia siê kilkakrotnie z pó³nocnego na 
pó³nocno - zachodni. Wa³y pojawiaj¹ siê znów po lewej stronie drogi 
Marcinów – Przylaski21. Pocz¹tkowo biegn¹ tu dwa nasypy i trzy rowy, 
ale dalej jest widoczny tylko nasyp zachodni. Znaczne rozmiary Wa³u 
rejestrowane s¹ pod Skibicami, po przekroczeniu drogi na Przylaski 
wchodzi na wzniesienie z dwoma rowami. Ponownie pojawia siê 
przy drodze ze Skibic do Urzutów i biegnie w kierunku Kotowic. 
Ko³o tej wsi skrêca na zachód, kieruj¹c siê w stronê bagnistych ³¹k, 

17 R. Virchow, op.cit., s. 16.
18 Tam¿e, s. 17; R. Kiersnowski, op.cit, s. 160.
19 W. Schopke, Die Dreigreben, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, t. 36, 1902, 

s. 408.
20 F. Geschwendt, op.cit., s. 256 – 257. 

21 R. Kiersnowski, op.cit, s. 161; A. Ko³odziejski, Wa³y Chrobrego. Z badañ nad przesz³oœci¹ 
Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 1967, s. 6 – 8.
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po³o¿onych na po³udnie od Niwisk. Idzie po prawej stronie drogi prowadz¹cej 
do Nowogrodu Bobrzañskiego – jest z³o¿ony z trzech nasypów i dwóch ro-
wów22. Znany jest odcinek wa³ów po³o¿nych na wschód od Broniszowa id¹-
cych z po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód, równolegle do wsi, 
w odleg³oœci oko³o 2 km. Wa³ rozpoczyna siê na terenie podmok³ym po³o¿o-
nym oko³o 1 km na po³udnie od drogi ³¹cz¹cej Broniszów z Mirocinem Œred-
nim. Po przeciêciu drogi, po 200 metrach przebiegu, wa³ siê rozwidla. Jeden 
nasyp skrêca pod k¹tem prostym na zachód, przecina strumieñ i po oko³o 200 m 
koñczy siê na terenie bagiennym. Drugi nasyp idzie prosto 200 m i tak¿e 
skrêca pod k¹tem prostym na zachód, aby po dalszych 300 m zakoñczyæ swój 
bieg przy tym samym bagnie. Jego d³ugoœæ wynosi oko³o 2 km. Kolejny wa³ 
po³o¿ony jest na po³udnie od szosy Broniszów – Niwiska. Rozpoczyna siê na 
zachód od Kamionki, na wysokoœci drogi odchodz¹cej na pó³noc do Pierzwi-
na i idzie równolegle do szosy w odleg³oœci oko³o 100 m. Jest to pojedynczy 
nasyp d³ugoœci oko³o 3 km, dochodz¹cy prawie do samych Niwisk. Oba jego 
koñce siêgaj¹ terenów podmok³ych23.

Wymiary odcinków s¹ doœæ zró¿nicowane. Przeciêtnie ma on ³¹czn¹ 
szerokoœæ 14,5 m, ale w miejscach wystêpowania trzeciego nasypu osi¹ga 
20,5 m. W niektórych miejscach nasypy s¹ ledwie widoczne, a w innych do-
chodz¹ do znacznych rozmiarów wyra¿aj¹c siê ró¿nic¹ wysokoœci dochodz¹c¹ 
do 2 m.

Struktura wewnêtrzna umocnieñ

Niewiele posiadamy danych dotycz¹cych budowy wewnêtrznej ci¹gu 
pó³nocnego. W sytuacji pomocne s¹ jedynie badania wykopaliskowe przepro-
wadzone przez F. Geschwenta24, ktory przebada³ fragment wa³ów ci¹gu   
pó³nocnego pod Wichowem. Wed³ug badañ wa³y sk³ada³y siê z dwóch rodza-
jów konstrukcji drewniano–ziemnej. W nasypie po³udniowym mia³a znajdo-
waæ siê palisada a w nasypie pó³nocnym „mur” szerokoœci 1,5 – 2 m. Za pa-
lisad¹, pomiêdzy rowami, zrekonstruowano „mur” drewniany, o którym mia³y 
œwiadczyæ pozosta³oœci do³ków po palach. Na wale w okolicy Broniszowa 
natomiast zarejestrowano licowanie nasypów, tak dok³adne ¿e tworzy bruk, 
w miejscach podmok³ych przybiera postaæ kamiennych grobli, a w miejscach 
rozmytych gruzowiska kamieni25. Licowanie nasypów grodowych na 
obszarze Œl¹ska, £u¿yc, Milska i Moraw spotyka siê VII – XI w. Przy 
czym na terenie £u¿yc i Moraw charakteryzuj¹ siê jednorodnoœci¹ konstrukcji 
kamiennej – s¹ to p³aszcze kamienne licuj¹ce wa³ od strony zewnêtrznej. 
Natomiast na grodzisku dziadoszanskim w Popêszycach, zarejestrowano 

22 R. Kiersnowski, op.cit, s. 161.
23 A. Ko³odziejski, Wa³y œl¹skie…,s. 90 -101; Ten¿e, Wa³y Chrobrego…,s. 9 – 12.
24 F. Geschwendt, op.cit., s. 258. 

25 A. Ko³odziejski, op. cit., s. 8 – 10.
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fakt licowania wa³u po stronie zewnêtrznej, pojawienie siê elementów 
kamiennych po stronie wewnêtrznej oraz wybrukowanie majdanu26. Sta-
nowisko to jest oddalone ok. 10 km od wa³ów, mo¿e to œwiadczyæ o pew-
nej zmianie w adaptowanych wzorcach budowlanych. 

Chronologia i funkcja

Ci¹g pó³nocny zosta³ sztucznie podzielony na czeœæ pó³nocn¹ i po-
³udniow¹, a wynika³o to ze stanu jego zachowania. Ci¹g ten po³o¿ony 
jest w pó³nocnej czêœci na dziale wodnym Bobru i Odry, na zachodnich 
rubie¿ach osadnictwa Dziadoszan. Kraniec pó³nocny tego ci¹gu koñczy 
siê na bagnach towarzysz¹cych Czarnej Strudze i Œl¹skiej Ochli. To daje 
w rezultacie ochronê osadnictwu od zachodu i pó³nocnego zachodu27. 
Po³udniowy kraniec tego ci¹gu prawdopodobnie koñczy³ siê przy sto-
kach doliny Bobru na zachód od I³awy. Dziadoszanie byli niew¹tpliwie 
najpotê¿niejszym plemieniem w tej czêœci Dolnego Œl¹ska. Przez ich zie-
mie i przeprawy na Odrze wiod³y najkrótsze drogi do Wielkopolski. Zara-
zem bliskoœæ szlaków Awarów i Wêgrów, pañstwa Samona i Wielkomo-
rawskiego nie pozostawa³a bez wp³ywu na konsolidacje plemion Dolne-
go Œl¹ska. Te czynniki mog³y wp³ywaæ na chêæ okreœlenia i obrony swo-
jego obszaru plemiennego28. Za wczesn¹, plemienn¹ metryk¹ pó³nocnego 
ci¹gu przemawia fakt, ¿e przebiega on w pewnej odleg³oœci od zwarte-
go osadnictwa Dziadoszan. Jego budowa nawi¹zuje do technik budowla-
nych stosowanych przy wznoszeniu wa³ów grodowych doby plemiennej 
od koñca VII do koñca X w. Odcinek ten, mimo ¿e jest czêœci¹ du¿ego 
systemu, stanowi wyraŸnie odrêbny jego element. 

Do po³owy X wieku Dziadoszanie podporz¹dkowali sobie mniejsze 
grupy plemienne po³o¿one na zachód od linii Wa³ów. Nastêpnie próbowali 
uchwyciæ przyczó³ek na przed³u¿eniu szlaku z I³awy w okolice Przewozu 
i Mu¿akowa29. Kres supremacji Dziadoszan nast¹pi³ w momencie uzale¿-
nienia plemion ³u¿yckich przez Gerona w 963 r. Po 985 r. posiad³oœci 
Dziadoszan znalaz³y siê pod kontrol¹ pañstwa piastowskiego30.

Dzia³ania wojenne w XI i XII w pokaza³y jak skutecznie funkcjono-
wa³y umocnienia, zmuszaj¹c najeŸdŸców do korzystania z szlaku wiod¹-
cego przez Krosno. Brak wa³ów na obszarze na pó³noc od Czarnej Strugi 
i Œl¹skiej Ochli przy istnieniu umocnieñ w pobli¿u Broniszowa i Niwisk 

26 B. Dzieduszycka, Ze studiów nad wczesnoœredniowiecznymi technikami budownictwa obron-
nego. Umocnienia wczesnoœredniowiecznego Kaszkowa w województwie wroc³awskim, „Slavia 
Antiqua”, t. 24, 1977, s. 99 – 109.

27 E. Kowalczyk, op.cit., s. 100.
28 K. Wachowski, Œl¹sk w dobie przedpiastowskiej. Studium archeologiczne, Wroc³aw 1997, 

s. 33 - 37, 61 – 63. 

29 E. Kowalczyk, op.cit., s. 100.
30 K. Wachowski, op.cit., s. 98.
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wskazuje dodatkowo na ich plemiennnobronn¹ proweniencjê skierowan¹ 
przeciwko zagro¿eniu id¹cemu od strony zachodniej i pó³nocno–zachod-
niej31. 

Jeœli chodzi o organizacje obrony tej linii, to wydaje siê, ¿e nie by³o 
mo¿liwe obsadzenie wojskiem ca³ej jej d³ugoœci. Brak równie¿ œladów roz-
mieszczenia placówek, które by stanowi³y punkt oparcia, chocia¿by tylko 
w postaci pomieszczeñ i baz aprowizacyjnych dla za³ogi. Mo¿na za³o¿yæ, 
¿e funkcje placówek nadzoruj¹cych poszczególne odcinki pe³ni³y grody 
plemienne. Je¿eli siê uwzglêdni, ¿e w czasie zagro¿enia umocnienia linio-
we i grody zamyka³y g³ówne szlaki, to by³y one funkcjonalnie zwi¹zane 
z operacjami strategicznymi. Mo¿na równie¿ traktowaæ Wa³y Œl¹skie jako 
znak graniczny, rozdzielaj¹cy Œl¹sk od £u¿yc, co jest zapewne pochodn¹ 
funkcji obronnej. Umocnienia te znajduj¹ siê w pewnej odleg³oœci od zna-
nych wczesnoœredniowiecznych otwartych skupisk osadniczych. Dopiero od 
XIII w. zaczê³y powstawaæ wsie lokowane na prawie niemieckim i mo¿na 
za³o¿yæ, ¿e jest to moment powolnego zmniejszania roli tych urz¹dzeñ. 
W okresie plemiennym rysuj¹ siê obszary osadnicze, które s¹ oddzielo-
ne pasem niezamieszka³ym o szerokoœci od 8 – 10 km od umocnieñ. Wa³y 
musia³y te¿ stanowiæ zaporê dla wolnego handlu, zmusza³y kupców do prze-
kraczania granicy w miejscach do tego przystosowanych. Nie zawsze ta-
kie miejsca musz¹ pozostawiaæ widoczny œlad w terenie i strukturze linio-
wej umocnieñ. Zachowa³y siê informacje odnosz¹ce siê do innych obsza-
rów o zastosowaniu pomostów przerzuconych nad przesiekami, rozbieranych 
lub niszczonych w momencie zagro¿enia32. Po przekroczeniu linii granicz-
nej, ju¿ szlakami wewnêtrznymi, kupcy kierowali siê do oœrodków grodo-
wych. Na podstawie znalezisk importów, na Œl¹sku w przybli¿eniu mo¿na 
wyznaczyæ ponadregionalny szlak handlowy z zachodu na wschód. A wiêc 
relacje miêdzy umocnieniami pod³u¿nymi a oœrodkami grodowymi mog³y 
byæ bardzo z³o¿one. Mo¿na pokusiæ siê o stworzenie modelu funkcjonowania 
obu tych elementów, które nale¿a³oby rozpatrywaæ w trzech aspektach: gra-
nicznym, obronnym, handlowym. Wszystkie te aspekty uzupe³niaj¹ siê wza-
jemnie, doprowadzaj¹c do sytuacji, ¿e w strukturze osadniczej Dziadoszan 
pe³ni³y one nie tylko rolê granicy plemiennej, ale stwarza³y swego rodzaju 
monopol na kontrolê handlu z obszarami s¹siednimi. Nale¿y mieæ na uwadze, 
¿e sama Odra by³a szlakiem komunikacyjnym i z ca³¹ pewnoœci¹ wywiera³a 
przemo¿ny nacisk na kszta³towanie siê wewn¹trzplemiennych struktur osad-
niczych. Czêœæ grodów zosta³a za³o¿ona bezpoœrednio nad rzek¹, mia³y one 
za zadanie chroniæ brody. To mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e by³y one punktem 
etapowym na szlaku przy przejœciu Odry.

Wydaje siê prawdopodobne, ¿e szczególnie nadzorowane by³y miejsca 
przystosowane do przekraczania wa³ów. W momencie zagro¿enia wzmacniano 

31 E. Kowalczyk, op.cit., s. 102.
32 Tam¿e, s. 16 – 17.
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stra¿e i rozmieszczano obserwatorów na wszystkich odcinkach, a przejœcia 
w nich ryglowano. Takie zachowanie dawa³o czas na przygotowanie siê do 
obrony wewn¹trz obszaru plemiennego. Równie¿ nios³o to za sob¹ wzrost 
mo¿liwoœci wywiadowczych odnoœnie potencja³u militarnego wroga. Gdy 
obroñcy mieli do czynienia z niewielkimi grupami forsuj¹cymi umocnienia, 
to by³a mo¿liwa obrona bezpoœrednio na nich. W przypadku wiêkszych li-
czebnie lub bardziej zmasowanych, zorganizowanych ataków, które przesz³y 
przez umocnienia dochodzi³o do starcia wewn¹trz obszaru plemiennego na 
otwartym polu lub przy obleganiu grodów. Wa³y dawa³y mo¿liwoœæ obrony 
od strony zachodniej i wschodniej i w razie odwrotu stanowi³y wielkie za-
gro¿enie dla wojsk powracaj¹cych. Bowiem niewielkie odzia³y obroñców od 
strony zachodniej mog³y przez d³u¿szy czas skutecznie powstrzymywaæ od-
wrót napastnika i oczekiwaæ na sprzymierzeñców. W póŸniejszych wiekach 
mo¿liwe jest, ¿e przy operacjach ofensywnych brano pod uwagê ten czyn-
nik. Prawdopodobnie to sprawia³o, ¿e wybierano szlak przez Krosno, wzd³u¿ 
Odry w kierunku G³ogowa, Wroc³awia. Kontrolowane przez Dziadoszan 
umocnienia pod³u¿ne pozwala³y na operowanie wojskami za nimi bez oba-
wy o obszar centralny, a w konsekwencji przejêcie kontroli nad plemionami 
wschodnio³u¿yckimi na przed³u¿eniu szlaku zachodniego. To spowodowa³o 
jeszcze wiêksz¹ kontrolê przez plemiê Dziadoszan tego szlaku, co z kolei 
mog³o byæ przyczyn¹ dalszych walk. 

Zasiêg i rozmiary Wa³ów Œl¹skich dostarczaj¹ nam danych, które po-
winny wp³yn¹æ na zmianê dotychczasowych pogl¹dów na temat rozwoju 
spo³eczno–politycznego plemion œl¹skich. Wa³y pod³u¿ne na obszarze Œl¹ska 
nie s¹ jedyn¹ tak¹ struktur¹ funkcjonuj¹ca na obszarze wczesnoœredniowiecz-
nej Polski. Za³o¿enia tego typu by³y powszechnie znane i u¿ytkowane do obro-
ny obszaru macierzystego. Umiejêtnoœæ bronienia siê za pomoc¹ umocnieñ 
pod³u¿nych œwiadczy o komplikacji struktur je u¿ytkuj¹cych. Wznoszenie 
umocnieñ pod³u¿nych na ró¿nych etapach rozwojowych spo³ecznoœci ple-
mienno–pañstwowych wynika z istniej¹cych potrzeb spo³eczno–politycznych, 
na które przemo¿ny wp³yw ma czasowe lub ci¹g³e zagro¿enie zewnêtrzne. 
Mia³y one na celu obronê wiêkszego obszaru osadniczego, szlaków komuni-
kacyjnych lub zmonopolizowanie handlu na jakimœ odcinku przez zamkniêcie 
terenu. 

Zarysowana problematyka wa³ów pod³u¿nych, jako formy obrony 
sta³ej, dotyka tylko pewnych aspektów zagadnieñ zwi¹zanych z tymi za³o¿e-
niami. Wp³ywa na to brak wyczerpuj¹cych informacji odnoœnie rozpozna-
nia zachowanych odcinków wa³ów pod³u¿nych i ich struktury wewnêtrznej. 
Kolejn¹ przyczyn¹ jest prowadzenie badañ tylko nad grodziskami, nie 
bierze siê pod uwagê aspektu obrony sta³ej we wczesnym œredniowieczu. 
Wiêkszoœæ prac dotycz¹cych zachowañ wojennych tego okresu zosta³a po-
œwiêcona organizacji obrony, si³om zbrojnym, taktyce i uzbrojeniu. A przecie¿ 
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wa³y pod³u¿ne to nie tylko sprawa sensu 
stricte obronnoœci. To równie¿ informacje 
mówi¹ce o zdolnoœciach organizacyjnych, 
poziomie techniki, dziejach politycznych 
i spo³ecznych organizacji plemion za-
mieszkuj¹cych te ziemie. Przy odpowied-
nim opracowaniu danych mo¿na uzyskaæ 
nowe informacje o zasiêgu oddzia³ywañ 
kulturowych, politycznych owych orga-
nizmów. Trzecim utrudnieniem jest ca³-
kowity brak zabytków archeologicznych 
z umocnieñ, które by pozwoli³y na datowa-
nie metodami archeologicznymi. Jak dot¹d 
nie zarejestrowano takiego miejsca, które 
by by³o bezpoœrednio zwi¹zane z umoc-
nieniami i informowa³o w pewny sposób 
o budowniczych. Wydaje siê równie¿, ¿e 
warto by³oby dokonaæ kilku zabiegów ba-
dawczych w celu zweryfikowania dzisiej-
szego stanu wiedzy oraz przedstawianych 
pogl¹dów na ten temat w literaturze.

21. Profile wa³ów pod³u¿nych  
wg E. Kowalczyk

Rafa³ NiedŸwiecki

22. Przekrój poprzeczny przez wa³ w pobli¿u wsi Wrzesiny (wg F. Geschwendta).
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23. Profile wa³ów - granica Siecieborzyc i Stypu³owa (wg E. Kowalczyk)

24. Przebieg pó³nocnego odcinka Wa³ów Œl¹skich 
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Grody 

Do historii pisanej wszed³ Bytom Odrzañski za spraw¹ Galla Anoni-
ma, który w swojej kronice opisa³ zmagania Boles³awa Krzywoustego z ce-
sarzem Henrykiem V w 1109 r.1  Wed³ug relacji kronikarza, wojska cesar-
skie podczas wyprawy na Polskê postanowi³y omin¹æ gród, który ze wzglêdu 
na swoje obwarowania i po³o¿enie wœród wód by³ niemo¿liwy do zdobycia, 
a w pobli¿u warowni mia³o dojœæ równie¿ do zwyciêskiej dla grodzian po-
tyczki z niemieckimi wojskami. Opis ten jest pierwsz¹ wzmiank¹ o grodzie, 
który zapewne odgrywa³ znacz¹c¹ rolê w systemie obronnym pañstwa pierw-
szych Piastów.

Lokalizacja wzmiankowanego w XII w. grodu pozostawa³a nieznana 
do roku 1960, kiedy to E. D¹browski natrafi³ na œlady grodziska po³o¿one-
go oko³o 1,5 km na pó³noc od wspó³czesnego miasta. Wczeœniej badacze 
niemieccy identyfikowali bytomski gród z osadami w pobliskich Dobrzejo-
wicach, Czernej i Sobolicach2. Systematyczne badania archeologiczne na 
terenie grodziska przeprowadzono w latach 1984 – 1996. Prace badawcze 
zespo³u archeologów wroc³awskiego oddzia³u Instytutu Archeologii i Etno-
grafii PAN pod kierunkiem S³awomira MoŸdziocha potwierdzi³y s³usznoœæ 
tezy, ¿e odkryte w latach 60-tych grodzisko to pozosta³oœci wczesnoœrednio-
wiecznego grodu bytomskiego3.

Badania terenowe pozwoli³y okreœliæ przypuszczalny czas powstania 
grodu na 2 po³owê XI w. (panowanie Kazimierza Odnowiciela lub Boles³a-
wa Œmia³ego). Powsta³ on na terenie o starej tradycji osadniczej zwi¹zanej 

Tomasz Andrzejewski

RYS  HISTORYCZNY FORTYFIKACJI  
BYTOMIA ODRZAÑSKIEGO DO KOÑCA XVIII w. 

1 Anonim Gall, Kronika Polska, przek³. R. Grodecki, Wroc³aw 1975, s. 142 – 143.
2 S. H. Söhnel, Die kastellanei Bytom, „Schlesische Geschichtsblätter“, 1921, H. 1 – 2, s. 10 – 12; 

H. Uhtenwoldt, Die Burgverfassung in Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, Breslau 1938, 
s. 76. Por. W. Korcz, Zarys dziejów Bytomia Odrzañskiego, [w:] Bytom Odrzañski. Z dziejów i wspó³-
czesnoœci, „Zeszyty Lubuskie” LTK, nr 17, Zielona Góra 1980, s. 25 – 26; Tam¿e, A. Ko³odziejski, 
Pradziejowe t³o rozwoju Bytomia Odrzañskiego, s. 22 –23.

3 S. MoŸdzioch, Kasztelania bytomska – losy wczesnoœredniowiecznego oœrodka w³adzy, [w:] 
Lokalne oœrodki w³adzy pañstwowej w XI – XII wieku w Europie Œrodkowo – Wschodniej, pod red.  
S. MoŸdziocha, Wroc³aw 1993; Ten¿e, Ziemia bytomska w pradziejach i wczesnym œredniowieczu, 
[w:] Bytom Odrzañski. Zarys dziejów, pod red. W. Strzy¿ewskiego, Bytom Odrzañski – Zielona 
Góra 2000, s. 36 – 38.
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wczeœniej z terytorium plemiennym Dziadoszan. Po zniszczeniu grodów 
plemiennych, co nast¹pi³o prawdopodobnie w czasie przy³¹czania Œl¹ska 
do pañstwa polskiego (prze³om X i XI w.), powsta³y nowe oœrodki w³adzy 
pañstwowej w Bytomiu i G³ogowie4. 

Na podstawie badañ uda³o siê w czêœci zrekonstruowaæ uk³ad prze-
strzenny grodu. Dzieli³ siê na dwie czêœci – wschodni¹, nazwan¹ przez bada-
czy umownie grodem mniejszym, zamieszkiwa³ komes grodowy (póŸniej 
kasztelan) i jego urzêdnicy, tam te¿ prawdopodobnie znajdowa³ siê koœció³ 
grodowy p.w. œw. Piotra. Czêœæ zachodni¹ zamieszkiwa³a za³oga wojskowa        
i ludnoœæ s³u¿ebna, tutaj te¿ znajdowa³y siê magazyny i kuŸnia. Zabudowa 
obu czêœci grodu by³a drewniana i sk³ada³a siê z szeregu domów o konstruk-
cji zrêbowej i pó³ziemianek5. Wieloletnie badania archeologiczne grodziska 
niestety nie ujawni³y œladów wzmiankowanych przez Galla umocnieñ grodo-
wych. Prawdopodobnie uleg³y one zniszczeniu, gdy¿ teren grodziska przez 
wieki by³ zalewany przez wody kapryœnej Odry a do czasu rozpoczêcia prac 
badawczych stanowi³ obszar upraw rolniczych6. Mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e 
podobnie jak inne wczesnopiastowskie warownie, bytomski gród otacza³y 
wysokie wa³y o konstrukcji drewniano – ziemnej, zwieñczone czêstoko³em. 
Do grodu prowadzi³a brama w kszta³cie wie¿y. Niewielkie wie¿e mog³y znaj-
dowaæ siê równie¿ na wale okalaj¹cym gród. Ca³oœæ za³o¿enia oblewa³y wody 
– od zachodu mokrad³a, od pó³nocy i po³udnia fosy, od wschodu Odra.

Bytomski gród uleg³ zniszczeniu podczas najazdu cesarza niemieckie-
go Fryderyka Barbarossy w 1157 r. Zniszczeñ dokona³y wojska ksiêcia Bo-
les³awa Kêdzierzawego, które wycofuj¹c siê przed liczniejszym przeciwni-
kiem spali³y grody w Bytomiu i G³ogowie7. Dzia³ania te podyktowane by³y 
prawdopodobnie szczup³oœci¹ polskich si³ i obaw¹ przed ewentualnym usa-
dowieniem siê wojsk cesarskich w zdobytych warowniach. 

Po zakoñczeniu wojny grody zosta³y odbudowane, jednak znaczenie 
bytomskiej warowni stopniowo mala³o. W drugiej po³owie XII w. nast¹pi³ 
bowiem proces przenoszenia siê osadnictwa na teren p³askowy¿u po³o¿one-
go na po³udnie od grodu. W nowym miejscu zaczê³a siê rozwijaæ osada, któ-
ra ju¿ w roku 1175 mia³a swój koœció³ p.w. œw. Stefana (póŸniej œw. Hiero-
nima)8. 

Kwesti¹ otwart¹ pozostaje czas upadku grodu po³o¿onego w dolinie 
Odry. Prawdopodobnie opuszczony popad³ w ruinê w po³. XIII w., a oœrodek 

4 E. D¹browski, Wczesnoœredniowieczny Bytom Odrzañski, „Rocznik Lubuski”, t. XIV, Zielona 
Góra 1986, s. 157 – 158; S. MoŸdzioch, Kasztelania bytomska...., s. 263.

5 S. MoŸdzioch, Ziemia bytomska....,s.36 – 40; ten¿e, Kasztelania bytomska...., s. 263.
6 E. D¹browski, op.cit., s. 158.
7 Gród bytomski wymieniony zosta³ w liœcie cesarza do opata Wibalda, Kodeks Dyplomatyczny 

Œl¹ska, wyd. K. Maleczyñski, t. I, Wroc³aw 1956, nr 39. (dalej: KDS). Por. Schlesisches Urkunden-
buch, Bd. I, opr. H. Appelt, Wien – Köln – Graz 1963 – 1971 nr 32, Bd. II – VI, opr. W. Irgang, 
Köln – Wien 1977 – 1998, (dalej: SUb). 

8 KDS, op.cit., nr 55. 
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w³adzy przeniesiony zosta³ w pobli¿e osady. Przez jakiœ czas na terenie  gro-
dowym funkcjonowa³ prawdopodobnie koœció³ œw. Piotra, wzmiankowany 
przed 1295 r.9

Przeniesienie oœrodka administracji wi¹za³o siê prawdopodobnie 
z budow¹ nowego grodu, w którym urzêdowali kasztelanowie10. W 1203 r. 
wymieniono w dokumencie kasztelana bytomskiego Ziceslausa, póŸniej 
w roku 1223 Stefana Dobieszyca i w 1243 Bogus³awa11. 

Czas powstania nowego grodu nie zosta³ dotychczas okreœlony. Pewn¹ 
sugesti¹, co do czasu powstania grodu mo¿e byæ wzmianka z 1222 r., z któ-
rej wynika, ¿e na terenie grodu znajdowa³a siê kaplica p.w. NMP12. W 1223 r. 
patronat nad kaplic¹ przekazany zosta³ klasztorowi kanoników regularnych 
w Nowogrodzie Bobrzañskim13. Wydaje siê, ¿e jej powstanie nale¿y ³¹czyæ 
ju¿ z grodem kasztelañskim wzniesionym w pobli¿u osady. Niektórzy bada-
cze budowê wzmiankowanej kaplicy wi¹¿¹ z fundacjami koœcielnymi ksiêcia 
Henryka Brodatego14.

Równie¿ lokalizacja warowni pozostaje spraw¹ otwart¹. W dotychczaso-
wej literaturze przedmiotu wysuniêto na ten temat kilka tez, których s³usznoœæ 
potwierdziæ mog¹ tylko badania archeologiczne. 

M. Witwicki umiejscowi³ gród na skarpie odrzañskiej na terenie 
tzw. Nowego Miasta (wspó³czeœnie kwarta³ ulic Krzywoustego, Mostowej 
i Nowe Miasto)15. S. Kowalski lokalizowa³ gród we wschodniej czêœci miasta, 
w miejscu gdzie póŸniej stan¹³ murowany zamek w³aœcicieli Bytomia16 . Za 
lokalizacj¹ grodu na terenie Nowego Miasta przemawia fakt, ¿e teren ten 
jest wyniesiony i znajduje siê w pobli¿u dawnej przeprawy, natomiast druga 
lokalizacja (obecnie zbieg ulic G³ogowskiej i Koœcielnej) to teren opadaj¹cy, 
naturalnie os³abiaj¹cy walory obronne. Wzmianki o grodzie bytomskim 
w po³. XIII w. s¹ bardzo sk¹pe17. Najwa¿niejsza pochodzi z 1249 r. i zwi¹zana 
jest ze zmaganiami wojennymi synów ksiêcia Henryka Pobo¿nego. Toczona 
wtedy wojna doprowadzi³a do wyodrêbnienia siê  ksiêstwa g³ogowskiego (1251 r.), 

9 Codex Diplomaticus Silesiae, Bd.  XXIV, wyd. K. Wutke, Breslau 1908, s. 114, nr 2. (dalej: 
CDS). Por. S. MoŸdzioch, Kasztelania bytomska...., s. 266.

10 T. Dzwonkowski, W œredniowieczu i czasach nowo¿ytnych do XVIII w., [w:] Bytom Odrzañski. 
Zarys dziejów, pod red. W. Strzy¿ewskiego, Bytom Odrzañski - Zielona Góra 2000, s. 47.

11 S. MoŸdzioch, Kasztelania bytomska...., s. 266 (przyp. 6, 7). Tam¿e omówienie granic kasz-
telanii i czasu jej funkcjonowania.

12 CDS,t. XXVIII, Breslau 1915, s. 240. 
13 SUb, I, nr 236; CDS, XXIV, s. 113.
14 T. Dzwonkowski, op.cit., s. 46.
15 M. Witwicki, Bytom Odrzañski. Szkic urbanistyczno – historyczny, „Ochrona Zabytków”, 

1958, z. 1 – 2, s. 2.
16 S.Kowalski, Z zagadnieñ ochrony bytomskiej starówki, [w:] Bytom Odrzañski. Z dziejów i 

wspó³czesnoœci, Zielona Góra 1980, s. 46. Por. B. Tucho³ka, Bytom Odrzañski, [w:] Studia nad 
pocz¹tkami i rozplanowaniem miast nad œrodkow¹ Odr¹ i doln¹ Wart¹, pod red. Z. Kaczmarczyka, 
A. Wêdzkiego, t. II, Zielona Góra 1970, s. 128.

17 Wzmiankowani s¹ tylko kasztelanowie bytomscy, SUb, II, nr 287.
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pierwszym jego w³adc¹ zosta³ ksi¹¿ê Konrad I. Szukaj¹c pomocy przeciwko 
bratu, Boles³awowi Rogatce, Konrad zawar³ sojusz z ksiêciem poznañskim, 
Przemys³em. Ten udzieli³ mu pomocy zbrojnej i wraz z wojskami ksiêcia gnieŸ-
nieñskiego, Boles³awa Pobo¿nego, najecha³ ziemiê g³ogowsk¹. Wyprawa zakoñ-
czy³a siê po³owicznym sukcesem, gdy¿ nie zdobyto G³ogowa, jedynie Bytom, 
gdzie Przemys³aw wybudowa³ gród, który odda³ Konradowi18. 

Trudno dzisiaj ustaliæ jakiej warowni dotyczy ta wzmianka. Czy odbu-
dowano pierwszy gród bytomski po³o¿ony w dolinie Odry, czy te¿ wzniesio-
no now¹ budowlê. Nie mo¿na wykluczyæ hipotezy, ¿e wzmianka ta dotyczy 
umocnienia (a nie wzniesienia od podstaw) grodu kasztelañskiego, w którego 
obrêbie znajdowa³a siê  wzmiankowana wczeœniej kaplica NMP. Wed³ug Toma-
sza Jurka wojska wielkopolskie nie zdoby³y Bytomia, a nowy gród wybudowano 
w pobli¿u miasta19. Identyfikacja tej warowni z grodem kasztelañskim pozosta-
je kwesti¹ otwart¹. Z pewnoœci¹ budowla ta pozostawa³a siedzib¹ ksiêcia Kon-
rada do czasu rozstrzygniêæ politycznych, które zaowocowa³y wydzieleniem 
dla niego dzielnicy g³ogowskiej. Bytomski gród móg³ pe³niæ funkcjê rezyden-
cjonaln¹ do czasu wzniesienia przez ksiêcia nowej siedziby w G³ogowie, któ-
rej budowê rozpoczêto oko³o 1260 roku20. 

Nie znany jest czas przekszta³cenia grodu kasztelañskiego w murowany 
zamek, wed³ug niektórych badaczy nast¹piæ to mia³o w koñcu XIII w.21

Za tak¹ chronologi¹ przemawiaæ mog¹ ogólne tendencje panuj¹ce w tym 
okresie na Œl¹sku. Na prze³omie XIII i XIVw. nast¹pi³y bowiem zasadnicze 
przemiany w budownictwie obronnym, które przynios³y upowszechnienie siê 
budowli murowanych, zwanych umownie zamkami gotyckimi22.

Prowadzona przez pierwszych ksi¹¿¹t g³ogowskich (przede wszystkim 
Konrada I) polityka zaowocowa³a rozwojem miast, które w krótkim czasie 
przejê³y na siebie ciê¿ar obrony ksiêstwa. W³adze miast zobowi¹zane by³y 
do ich fortyfikowania (w ostatniej æwierci XIII w. rozpoczêto budowê mu-
rowanych obwarowañ w G³ogowie i Ko¿uchowie), natomiast ksi¹¿êta mo-
dernizowali grody, które stopniowo zastêpowano murowanymi zamkami. 

18 Kronika wielkopolska, przek³. K. Abgarowicz, Warszawa 1965, s. 235.
19 T. Jurek, Powstanie ksiêstwa g³ogowskiego, w: 700 – lecie powstania Ksiêstwa G³ogowskiego, 

G³ogów 2002 r., s. 12. 
20 J. Dymytryszyn, Zamek w G³ogowie, [w:] Zamek w G³ogowie. 30 lat g³ogowskiego Muzeum, 

G³ogów 1997, s. 7.
21 Zamek Novum Castrum mia³ zostaæ wzniesiony przez ksiêcia  Konrada II w 1298 r. Patrz:  

K.A. Müller, Vaterländische Bilder in ein Geschichte und Beschreibung der alten Burgfesten un 
Ritterschlösser Schlesien, Bd. I, Glogau 1844, s. 237 – 240;  B. Guerquin, Zamki œl¹skie, Warszawa 
1957, s. 40; G. Grundmann, Burgen, Schlösser und Gutshäuser in Schlesien, Bd. I, Die mittelalterli-
chen Burgruinen, Burgen und Wohntürme, Frankfurt a. Main 1982, s. 143. Nie znany jest dokument 
na którym ten pogl¹d oparto, prawdopodobnie chodzi tutaj jednak o wzmiankê dotycz¹c¹ warowni w 
pobliskim Siedlisku – in novo castro Sedlscho circa civitatem nostram Buthum – CDS, XXVIII, nr 16.

22 A. Boguszewicz, Przemiany w XIII-wiecznym œl¹skim budownictwie obronnym, [w:] Kultura 
œredniowiecznego Œl¹ska i Czech „Rewolucja” XIII w., pod red. K.Wachowskiego, Wroc³aw 1998, 
s. 106. Tam chronologia przemian i liczne przyk³ady zamków z terenu Œl¹ska i Czech.
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Dzia³ania te z pewnoœci¹ prowadzi³ ksi¹¿ê Henryk III g³ogowski, staraj¹cy 
siê o koronê polsk¹. Prawdopodobnie w czasie przygotowañ do objêcia w³a-
dzy nad Wielkopolsk¹ ustanowi³ now¹ kasztelaniê w Tarnowie Jeziernym 
i wzniós³ warowniê w Siedlisku (1294 – 1298)23. Niewykluczone, ¿e jednym 
z elementów tych dzia³añ by³o wzniesienie lub kompleksowa modernizacja 
warowni w Bytomiu.

Zamek ksi¹¿êcy

Lokalizacja zamku ksi¹¿êcego w Bytomiu Odrzañskim podobnie jak 
wczeœniej umiejscowienie nowego grodu kasztelañskiego jest wyj¹tkowo 
skomplikowana. W dotychczasowej polemice na ten temat z rezerw¹ bra-
no pod uwagê mo¿liwoœæ istnienia w Bytomiu dwóch warowni (zamków). 
Wspomina³ o tym w swojej kronice miasta Adolf Schiller, a pogl¹d rozwin¹³ 
Tadeusz Dzwonkowski24.

Poniewa¿ przekazy Ÿród³owe dotycz¹ce œredniowiecznego Bytomia s¹ 
bardzo sk¹pe, próby rozstrzygniêcia kwestii lokalizacji, uk³adu przestrzen-
nego i czasu powstania zamków maj¹ charakter hipotetyczny, a pe³ny obraz 
omawianej problematyki mog¹ przynieœæ tylko badania archeologiczne.

Zdaniem T. Dzwonkowskiego murowany zamek ksi¹¿êcy stan¹³ w miej-
scu kasztelañskiego grodu na pó³nocny – zachód od miasta (teren Nowego 
Miasta – lokalizacja wed³ug M. Witwickiego). W jego obrêbie znalaz³a siê 
wzmiankowana w 1222 r. kaplica grodowa p.w. NMP 25. 

Zamek, prawdopodobnie jak wczeœniej gród kasztelañski, pozostawa³ 
poza obszarem miasta i nie zosta³ w³¹czony w jego system obronny (teren 
Nowego Miasta objêto miejskimi fortyfikacjami dopiero na pocz¹tku XVII 
wieku). Lokalizacjê tak¹ zdaje siê potwierdzaæ informacja z koñca XVIII w., 
mówi¹ca o pozosta³oœciach zamku, które znajdowa³y siê jeszcze na wzgórzu 
poza miastem26.

23 T. Andrzejewski, K. Motyl, Siedziby rycerskie w ksiêstwie g³ogowskim. Zamki i dwory Re-
chenbergów i Schönaichów, Nowa Sól 2002, s. 33 i 39.

24 A. Schiller, Geschichte der Stadt Beuthen, Bezirk Liegnitz. Im Auftrage der stadtverwaltung 
unter Benutzung amtlichen und privaten quellen bearbeitet von Rektor Adolf Schiller, Beuthen a / O 
1936 – rêkopis w zbiorach Muzeum Miejskiego w Nowej Soli (dalej – A. Schiller, Geschichte...); 
T. Dzwonkowski, op.cit.,s. 55. Por. J. Lewczuk, Perspektywy badañ nad póŸnym œredniowieczem 
i okresem wczesnonowo¿ytnym w po³udniowej czêœci Œrodkowego Nadodrza, [w:] „Silesia Antiqua”, 
t. 42, Wroc³aw 200, s. 162.

25 T. Dzwonkowski, op.cit., s. 48 i 50. 

26 „Morgenwärts am Ende der Stadt sieht man noch jetzt, auf einem Hügel die Ueberbleibsel eines 
alten festen Mauerwerks, so ohn Zweifel das Schloss Beutnitz ist, welches Hans II von Sagan 1477 
eroberte, und verbrannte“ – S. J. Ehrhardts, Presbyterologie des evangelischen Schlesiens, Bd. 2, 
Liegnitz 1783, s. 562.
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Takie umiejscowienie ksi¹¿êcej warowni mia³o swoje uzasadnienie, 
zamek akcentowa³ bowiem w³adzê zwierzchni¹ ksiêcia i chroni³ pobliskiej 
przeprawy przez Odrê. 

Po œmierci Henryka III (zm. 1309 r.) dokonano podzia³u jego pañ-
stwa. G³ogów, Bytom i Tarnów Jezierny jako oprawa wdowia przypad³y 
ksiê¿nej Matyldzie27. Œmieræ Przemka g³ogowskiego w 1331 r. umo¿liwi³a 
opanowanie ksiêstwa przez króla czeskiego, Jana Luksemburskiego, któ-
ry zajête ziemie wzi¹³ pod swoje bezpoœrednie w³adanie, a pozosta³ych 
ksi¹¿¹t zmusi³ do z³o¿enia ho³du lennego. W miastach opanowanych przez 
Czechów rozlokowane zosta³y garnizony i ustanowiono królewskich sta-
rostów. Wobec zajêcia sto³ecznego G³ogowa przez Czechów, zho³dowani 
ksi¹¿êta g³ogowscy rezydowali w ¯aganiu. Próbê zmiany tego stanu podj¹³ 
w 1342 r. ksi¹¿ê ¿agañski Henryk V zwany ¯elaznym. W 1344 r. roku od-
zyska³ G³ogów i przyst¹pi³ do rokowañ z nastêpc¹ tronu czeskiego Ka-
rolem, który od 1341 r. sprawowa³ w³adzê nad Œl¹skiem. Zawarte w tym 
czasie porozumienie przewidywa³o podzia³ ksiêstwa na czêœæ ksi¹¿êc¹ 
i królewsk¹ (czesk¹). Uk³ad ten sprecyzowano umow¹ z 1360 r., na mocy któ-
rej ksi¹¿ê ¿agañski Henryk otrzyma³ wschodni¹ i zachodni¹ czêœæ ksiêstwa 
g³ogowskiego wraz ksiêstwem ¿agañskim, natomiast cesarz Karol IV za-
trzyma³ po³udniow¹ czêœæ ksiêstwa z po³ow¹ miast G³ogowa i Bytomia (po-
dzia³ dotyczy³ równie¿ obszaru by³ej kasztelanii)28.

Podzia³ Bytomia na dwie czêœci – ksi¹¿êc¹ (pó³nocno–zachodni¹) 
i królewsk¹ (po³udniowo–wschodni¹) zawa¿y³ na rozwoju miasta, które 
od tej pory posiada³o dwie rady miejskie i osobn¹ administracjê s¹dow¹. 
Granica podzia³u przebiega³a od Bramy Wierzbnickiej wzd³u¿ tzw. Zau³ka 
Proboszczowskiego (obecnie ul. Szeroka), obok koœcio³a farnego, przez ry-
nek do skarpy odrzañskiej. Prawdopodobnie po podziale miasta w czêœci 
królewskiej rozpoczêto budowê drugiego zamku – królewskiego (nazwa ma 
charakter umowny i dotyczy miejsca wzniesienia warowni – królewska czêœæ 
miasta). Budowa nowej warowni podyktowana by³a wzglêdami presti¿owymi, 
jako przeciwwaga zamku ksi¹¿êcego, w którym urzêdowa³  ksi¹¿êcy starosta29.
 

27 Podzia³ schedy po Henryku III nast¹pi³ w 1312 r. i doprowadzi³ do wykrojenia z ziem ksiêstwa 
g³ogowskiego nowych terytoriów: ksiêstwa ¿agañskiego (Henryk IV), ksiêstwa œcinawskiego (Jan) 
i g³ogowskiego (Matylda, po 1321 r. Przemko).

28 Na pocz¹tku XIV w. tradycyjny podzia³ ksiêstwa na kasztelanie zast¹piony zosta³ nowymi 
jednostkami administracyjnymi – weichbildami (dystryktami), na których czele stali urzêdnicy ksi¹-
¿êcy – starostowie (Hauptman, Weichbildshauptman). Weichbild bytomski funkcjonowa³ do 1491 r., 
potem przy³¹czono go do g³ogowskiego - M. Ptak, Zgromadzenia i urzêdy stanowe ksiêstwa g³ogow-
skiego do pocz¹tku XIV w. do 1742 r., Wroc³aw 1991, s. 27.

Problematykê rz¹dów luksemburskich w ksiêstwie g³ogowskim omawia J. Eliášova, Ksiêstwo 
G³ogowskie pod bezpoœredni¹ w³adz¹ królów czeskich w latach 1331-1384, [w:] 700 – lecie powsta-
nia Ksiêstwa G³ogowskiego, G³ogów 2002, s. 19 - 64.

29 T. Dzwonkowski, op.cit., s. 55.
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Budowa drugiego zamku na terenie podzielonego miasta mia³a swo-
je analogie w sto³ecznym G³ogowie. Ksi¹¿êta g³ogowscy pozbawieni zosta-
li swojego zamku poniewa¿ znalaz³ siê w królewskiej czêœci miasta. Od tej 
pory rezydowali w ̄ aganiu, a póŸniej w Ko¿uchowie. W celu rozwi¹zania tej 
k³opotliwej sytuacji, Jan I ¿agañski wzniós³ w swojej czêœci G³ogowa nowy 
zamek. Wybudowana w 1406 r. warownia przetrwa³a do czasów zjednocze-
nia miasta w 1480 r., kiedy jego syn Jan II sprzeda³ zamek mieszczanom 
g³ogowskim, którzy go nastêpnie rozebrali30.

Podzia³y ksiêstwa g³ogowskiego, a przede wszystkim przeniesienie 
ksi¹¿êcego centrum administracyjnego do ¯agania, a potem do Ko¿uchowa 
spowodowa³o, ¿e znaczenie ksi¹¿êcego zamku w Bytomiu prawdopodobnie 
zmala³o. Nadal jednak by³ siedzib¹ urzêdników ksi¹¿êcej czêœci weichbildu 
bytomskiego. Na pocz¹tku XV w. wymieniany jest Jeske Wolfstal. W 1421 r. 
ksi¹¿ê g³ogowski przekaza³ lenno zamkowe Nickelowi Sockau – bytomskiemu 
sêdziemu dworskiemu. Dokument ksi¹¿êcy wymienia w jego sk³adzie Hofstatt 
zu Bewtin (czy okreœlenie to dotyczy zamku pozostaje kwesti¹ otwart¹) oraz 
prawo do wyrêbu drewna budowlanego i opa³owego w nadodrzañskich la-
sach. Jedn¹ z osób œwiadcz¹cych dokument by³ starosta ksi¹¿êcej czêœci we-
ichbildu bytomskiego Nickel Rothenburg31. 

W po³owie XV w. ksi¹¿êc¹ czêœci¹ miasta zarz¹dza³ dziedziczny wójt 
Heinze v. Glaubitz, w 1469 r. ksi¹¿ê Henryk XI sprzeda³ za 1200 guldenów 
wêgierskich po³owê swojej czêœci Bytomia, Georgowi Glaubitzowi (pozosta³a 
czêœæ znajdowa³a siê jako zastaw w rêkach Andreasa Neumanna)32. 

W przypadku królewskiej czêœci Bytomia, proces przekazywania w rêce 
rycerskie podleg³ych terytoriów nast¹pi³ znacznie wczeœniej. W roku 1361 
czêœæ miasta otrzyma³ do¿ywotnio ksi¹¿ê œwidnicki Bolko II33, w roku 1381 
cesarz Wac³aw IV nada³ w lenno swoj¹ czêœæ Bytomia, Siedlisko i Tarnów Je-
zierny Nickelowi v. Rechenbergowi34. Od tej pory czêœæ królewska Bytomia 
na przeci¹g dwóch stuleci znalaz³a siê w rêkach rodu Rechenbergów.

Oddanie obu czêœci miasta we w³adanie rycerskie spowodowa³o licz-
ne konflikty i zatargi, niekiedy o charakterze zbrojnym. Znacz¹c¹ rolê w tej 
rywalizacji odgrywa³y z pewnoœci¹ zamki w³aœcicieli czêœci miasta.

Kwesti¹ sporn¹ pozostaje czas funkcjonowania ksi¹¿êcego zamku. 
Prawdopodobnie w 1475 r. wie¿a zamkowa, w której dotychczas obradowa-
³a rada ksi¹¿êcej czêœci miasta by³a w stanie nie nadaj¹cym siê do u¿ytku35. 

30 J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913, s. 111.
31 T. Dzwonkowski, op.cit., s. 57; CDS, XXIV, s. 106. W dokumencie wymieniane jest równie¿ 

lenno zamkowe (Burglehn).
32 Tam¿e, s. 58; CDS, XXIV, nr 26, s. 107.
33 Lehns – und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer in Mittelalter, 

Bd.I, opr. C. Grünhagen, H. Markgraf, 1881, nr 49, s. 179. (dalej: LBUS).
34 CDS, XXVIII, s. 33. W 1383 r. cesarz zmieni³ formê nadania na zastaw za 1000 kop groszy 

praskich, CDS, XXVIII, nr 34.
35 T. Dzwonkowski, op.cit., s. 59.

Tomasz Andrzejewski



50 51

W czasie wojny o sukcesjê g³ogowsk¹, jesieni¹ 1477 r. zamek zosta³ 
spalony przez wojska ksiêcia Jana II ¿agañskiego36. Zdaniem niektórych ba-
daczy zamek ten znajdowa³ siê w czêœci wschodniej miasta i mia³ byæ póŸ-
niej odbudowany przez rodzinê Glaubitzów37. Jest to ma³o prawdopodobne, 
poniewa¿ w³aœcicielami tej czêœci miasta byli Rechenbergowie. Bardziej 
prawdopodobne jest zatem zniszczenie zamku ksi¹¿êcego, który pozosta-
wa³ poza obwarowaniami miejskimi i móg³ zostaæ obsadzony przez za³ogê 
brandenbursk¹ w pocz¹tkowym okresie konfliktu. Nie mo¿na wykluczyæ 
hipotezy, ¿e zamek sta³ siê celem ataku ksiêcia ¿agañskiego z powodu posta-
wy jego w³aœcicieli – Glaubitzów. Wiemy, ¿e w³adaj¹cy królewsk¹ czêœci¹ 
miasta Rechenbergowie byli stronnikami ksi¹¿¹t g³ogowskich i poparli Jana 
II zarówno w wojnie z Brandenburczykami, jak i póŸniej w jego konflikcie z 
królem wêgierskim, Maciejem38. Nieznane jest stanowisko w³aœcicieli drugiej 
czêœci miasta. Prawdopodobnie w pocz¹tkowym okresie zmagañ o ksiêstwo 
g³ogowskie nie nale¿eli do zwolenników ksiêcia ¿agañskiego – przedstawiciele 
rodziny nie figuruj¹ bowiem w dokumentach wystawianych przez kancelariê 
ksi¹¿êc¹ zarówno podczas konfliktu, jak i po jego zakoñczeniu39. 

Uszkodzenie zamku ksi¹¿êcego wydaje siê potwierdzaæ informacja 
o rozebraniu kaplicy p.w. NMP w 1483 r. Materia³ z jej rozbiórki przeznaczo-
ny mia³ byæ póŸniej na budowê ratusza40. 

Zanim badania archeologiczne wyjaœni¹ problematykê lokalizacji 
i architektury zamku ksi¹¿êcego ciekawym Ÿród³em wiedzy, które mo¿e zwe-
ryfikowaæ dotychczasowe pogl¹dy na ten temat jest XVI–wieczna weduta 
przedstawiaj¹ca miasto o nazwie „Beitn”. Nale¿y ona do grupy 50 widoków 
miast odkrytych przed kilku laty w Bibliotece Uniwersytetu w Würzburgu. 
Wykonane przez nieznanego rysownika panoramy miast powi¹zano z podró¿¹ 
w³adcy Neuburga nad Dunajem, palatyna Ottheinricha, który w latach 1536 – 37 
w drodze do Krakowa przemierzy³ Bawariê, Brandenburgiê, Saksoniê, 
Czechy i Œl¹sk41. Wœród miast œl¹skich, które uwieczni³ rysownik znalaz³y 
siê m.in. Polkowice i Ko¿uchów (na jednym rysunku) i Beitn (przyp. Bytom). 
Pocz¹tkowo z nazw¹ t¹ identyfikowano Bytom na Górnym Œl¹sku, 
z czasem pojawi³y siê jednak w¹tpliwoœci – w przeciwieñstwie do innych 
miast, gdzie z du¿¹ dok³adnoœci¹ odtworzono ich zabudowê, wizerunek By-
tomia jest bardzo schematyczny. Widok szeroko rozlewaj¹cej siê rzeki, któr¹ 
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36 S. J. Ehrhardts, op.cit., s. 562; Por. J. Blaschke, Geschichte der Stadt..., s. 138.
37 M. Witwicki, op.cit., s.6.  Por. B. Tucho³ka, op.cit., s.131.
38 Zob. H. Szczegó³a, Koniec panowania piastowskiego nad œrodkow¹ Odr¹, Poznañ 1968, 

s. 122 – 122.
39 Zob. B. Tachmañska, Niespokojny ksi¹¿ê Jan II ¿agañski, Kraków 2001, s. 88 - 91.
40 M. Witwicki, op.cit., s.6. Wed³ug innego pogl¹du opuszczon¹ kaplicê rozebrano po roku 1518 

- S. MoŸdzioch, Kasztelania bytomska...., s. 266. 

41 Die Reisenbilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahre 1536/1537 von seinen Ritt von Neuburg 
a.d. Donau über Prag nach Krakau und Zurück über Breslau, Berlin, Wittenberg und Leipzig nach 
Neuburg, oprac. A. Marsch, J.H. Biller, F. D. Jacob, Weissenhorn 2001.
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25. Widok zamku (ksi¹¿êcego) w Bytomiu 
Odrzañskim? (wysoka wie¿a i kaplica zam-
kowa) Fragment weduty z XVI w. 

26. Weduta Bytomia (Odrzañskiego?) wykonana przez nieznanego rysownika podczas 
podró¿y palatyna Ottheinricha - ok. 1537 r. Orygina³ w zbiorach Biblioteki Uniwe-
rystetu w Würzburgu (sygn. Delin VI).

mo¿na identyfikowaæ z Odr¹ (przez Bytom Górnoœl¹ski przep³ywa niewiel-
ka rzeczka – Bytomka) oraz zamek na pobliskim wzgórzu (zapewne Siedli-
sko) mo¿e wskazywaæ, ¿e miastem przedstawionym na weducie jest Bytom 
Odrzañski. Pewnoœci jednak nie ma, gdy¿ przedstawiona na weducie zabu-
dowa miasta budzi pewne w¹tpliwoœci - m.in. brak charakterystycznej do-
minanty jak¹ by³a wie¿a koœcio³a farnego i lokalizacja koœcio³a œw. Jerzego. 
Uwagi te nie przekreœlaj¹ ostatecznie hipotezy o autentycznoœci przekazu 
historycznego. W 1522 r. miasto strawi³ po¿ar, który poch³on¹³ czêœæ zabu-
dowy oraz koœció³ farny, autor móg³ równie¿ pomyliæ lokalizacjê pozosta-
j¹cego poza obwodem obronym miasta koœcio³a œw. Jerzego. Wed³ug do-
stêpnych Ÿróde³ œwi¹tynia znajdowa³a siê przy Bramie Wierzbnickiej 
(Szprotawska), na weducie natomiast przedstawiono budowlê w pobli¿u 
Bramy Ko¿uchowskiej. Reasumuj¹c – na obecnym etapie badañ mo¿emy 
jedynie przypuszczaæ, ¿e  mamy do czynienia z najstarszym widokiem By-
tomia Odrzañskiego. 
 Z punktu wiedzenia rozwa¿añ na temat bytomskiego zamku ksi¹¿êce-
go, przekaz ten dostarcza jednak bardzo ciekawych informacji. W miejscu, 
gdzie hipotetycznie lokalizowany jest ten obiekt winieje bowiem wysoka, 
kilkukondygnacyjna wie¿a i budowla z charakterystycznym gotyckim szczy-
tem, która mo¿e byæ kaplic¹ zamkow¹. Wobec powy¿szego, rozbiórkê zam-
ku ksi¹¿êcego nale¿a³oby datowaæ znaczniej póŸniej ni¿ na prze³om XV 
i XVI w. Wiadomo bowiem, ¿e zamek nie uleg³ ca³kowitej rozbiórce skoro 
jakieœ jego pozosta³oœci mia³y byæ widoczne jeszcze w XVIII wieku.
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42 LBUS, nr 47, s. 172 – 178. Wg J. Lewczuka (op.cit. s. 156) zamek móg³ powstaæ po 1360 r. 
43 T. Dzwonkowski, op.cit., s. 53 – 55.
44 CDS, XXVIII, nr 106.
45 CDS, XXIV, s. 106, nr 6.
46 A. Schiller, Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl., Beuthen 1925, s. 156.

Tomasz Andrzejewski

Zamek królewski

Budowa drugiego zamku w Bytomiu, jak ju¿ wspomniano, by³a 
spraw¹ presti¿ow¹ dla nowego w³adcy ksiêstwa g³ogowskiego i nast¹pi³a 
prawdopodobnie po wojnie o ksiêstwo z ksiêciem ¿agañskim Henrykiem V. 
W tym czasie Bytom by³ drugim co do wielkoœci miastem królewskiej czêœci  
ksiêstwa i pozostawa³ oœrodkiem administracyjnym terenu, który obejmowa³ 
znaczn¹ czêœæ dawnej kasztelanii z Siedliskiem i Tarnowem. Wobec braku 
materia³ów Ÿród³owych czas powstania zamku mo¿na okreœliæ tylko w przybli-
¿eniu, uwzglêdniaj¹c dwa okresy. Pierwszy nale¿y zamkn¹æ pomiêdzy latami 
1344 – 1360. Cezurê tak¹ wyznacza przede wszystkim status prawny ksiêstwa, 
które podlega³o bezpoœredniej w³adzy królewskiej (w³adzê sprawowa³ w tym 
czasie syn króla czeskiego, Karol). Jednak¿e zamku nie wymienia dokument 
podzia³owy ksiêstwa g³ogowskiego z roku 136042.

Brak takiego zapisu nie wyklucza zupe³nie istnienia zamku, tym bar-
dziej, ¿e nie jest wymieniony równie¿ zamek ksi¹¿êcy, którego obecnoœæ 
w Bytomiu nie powinna budziæ w¹tpliwoœci.

Nale¿y raczej wykluczyæ budowê zamku w latach 1361 – 1381, kiedy 
ziemie ksiêstwa znajdowa³y siê w rêkach ksiêcia œwidnickiego (do¿ywotnie 
u¿ytkowanie i wysokie koszty budowy czyni³y inwestycjê nieop³acaln¹).

Drug¹ cezurê wyznacza data 1381 r., kiedy Bytom sta³ siê w³asnoœci¹ 
Nickela v. Rechenberga. Trudno jednak sprecyzowaæ, kiedy nowy w³aœciciel 
móg³ siê podj¹æ budowy w swojej czêœci miasta murowanej siedziby.

Reasumuj¹c, nale¿y przyj¹æ, ¿e zamek w królewskiej czêœci miasta móg³ 
powstaæ w II po³. XIV w., najpóŸniej w pierwszej æwierci XV stulecia.

Zamek królewski stan¹³ w po³udniowo–wschodniej czêœci miasta 
(w pobli¿u obecnej ul. Koœcielnej). Od wschodu teren zamku przylega³ do 
strumienia Stradelwasser, od zachodu odgradzaæ go mia³a od miasta fosa 
i drewniana palisada43.

W 1460 r. Melchior v. Rechenberg zakupi³ pozostaj¹ce w stosunku 
lennym ziemie i zosta³ dziedzicznym panem czêœci Bytomia44. Nie wiemy, 
jak¹ rolê w tym czasie odgrywa³ zamek w Bytomiu, gdy¿ g³ówn¹ siedzib¹ 
Melchiora by³ wtedy zamek w Borowie Polskim, a od 1468 r. tak¿e w S³awie. 
W 1475 r. Rechenbergowie zastawili swoj¹ czêœæ miasta i Tarnowa Jezierne-
go Andreasowi Neumannowi45. Wed³ug A. Schillera zamek w tym czasie by³ 
siedzib¹ w³aœciciela zastawu46.
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47 W 1506 r. Zygmunt Jagielloñczyk nada³ Hansowi v. Rechenbergowi Bytom i Tarnów z wszyst-
kimi przywilejami, rok póŸniej Hans otrzyma³ od króla dziedziczne wójtostwo w Bytomiu – CDS, 
XXIX, s. 102, nr 6; Tam¿e, s. 108, nr 2.W 1518 r. Hans wymieniany jest jako jedyny pan miasta. 
Por. T. Dzwonkowski, op.cit., s. 63 – 64.

48 Tam¿e, s. 64.
49 Zob. T. Andrzejewski,  K. Motyl, Siedziby rycerskie..., s. 39 – 54.
50 A. Schiller, op.cit., s. 359.
51 L Kajzer., S. Ko³odziejski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001, s. 120.
52 A. Schiller, op.cit., s. 111.

Na pocz¹tku XVI w., po bezpotomnej œmierci braci von Glaubitz, 
ca³oœæ Bytomia znalaz³a siê w rêkach rodziny von Rechenberg47. W 1522 r. 
Hans v. Rechenberg przyj¹³ ho³d mieszczan. Uroczystoœæ ta odby³a w Czer-
wonej Sali (Roten Saale) zamku bytomskiego48. Po jego œmierci w 1537 r. 
w³adzê w mieœcie obj¹³ bratanek Franz v. Rechenberg, który w 1540 r. roz-
pocz¹³ budowê nowej siedziby w pobliskim Siedlisku. W 1561 r. maj¹tek 
bytomski zakupi³ Fabian v. Schönaich. Prawdopodobnie pierwsz¹ jego re-
zydencj¹ po opuszczeniu Ko¿uchowa (w latach 1547 – 1567 pe³ni³ funkcjê 
starosty) by³ bytomski zamek. Na pewno zamieszkiwa³ w nim po po¿arze 
zamku w Siedlisku, który mia³ miejsce oko³o 1589 roku49.

Rekonstrukcja uk³adu architektonicznego zamku w tym czasie jest 
bardzo utrudniona. Prawdopodobnie sk³ada³ siê z kilku zabudowañ i wie¿y 
(znanej z XVIII w. przekazu). Na weducie z XVI w. trudno jest zidentyfiko-
waæ zamek, mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e jedna z trzech wie¿ (œrodkowa) 
widoczna w obwodzie obronnym w po³udniowo–wschodniej czêœci miasta 
nale¿y do zespo³u zamkowego. Przypuszczalnie w I po³owie XVI w. zamek 
przebudowano w stylu renesanowym. Prowadzone z wielkim rozmachem 
inwestycje budowlane Rechenbergów w innych miejscowoœciach (przebu-
dowa i budowa zamków w Otyniu, Borowie Polskim, S³awie, Siedlisku) 
pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e nie pominiêto w tych dzia³aniach bytomskiej 
rezydencji.

Na pocz¹tku XVII stulecia rola zamku bytomskiego jako siedziby 
w³aœcicieli maj¹tku bytomskiego znacznie zmala³a. Spadkobierca Fabiana 
Schönaicha, Georg, przeniós³ siê do Siedliska, gdzie w latach 1598 – 1618 
wzniós³ renesansowe za³o¿enie zamkowe, otoczone nowoczesnymi fortyfi-
kacjami bastionowymi. W tym czasie prawdopodobnie czêœæ zabudowañ 
bytomskiego zamku przeznaczono na potrzeby ufundowanego przez Georga 
Schönaicha gimnazjum protestanckiego50. Jego zabudowania wzniesiono 
w pobli¿u zamku przy obecnej ul. Koœcielnej. Wed³ug niektórych badaczy, 
podczas modernizacji miejskich obwarowañ na pocz¹tku XVII stulecia, za-
mek przebudowano, otaczaj¹c bastionowymi fortyfikacjami51.

W grudniu 1620 r. (Bo¿e Narodzenie) na zamku zatrzyma³ siê uchodz¹-
cy po przegranej bitwie pod Bia³¹ Gór¹ protestancki król Czech, Fryderyk, 
któremu goœciny udzieli³ Johann v. Schönaich52.
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53 Tam¿e, s. 359.
54 B. Guerquin, op.cit., s. 40; G. Grundmann, op.cit. , s. 143.
55 H. Dienwiebel, Ueber den Stadtbrand vom Jahre 1694, „Anzeiger der Städte Beuthen und 

Neustädtel”, b. nr, 1938.
56 J. Blaschke, op.cit., s. 370.
57 T. Dzwonkowski, op.cit., s. 99.
58 Reprodukcja planu miasta  G. Steller, Westschlesische Stadtpläne 1751, [w]: „Schlesien”, 

Bd. II, 1969, s. 88.
59 F. B. Werner, Topographia oder Prodeomus Delineati Silesiae, t. V, 1744 – 1755, orygina³ 

w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc³awiu. Autor w wierny sposób odda³ zabudowê 
miasta, w¹tpliwoœci budzi natomiast przebieg miejskich fortyfikacji, zdecydowanie ró¿ni¹cy siê 
od planu v. Wrede.

W 1622 r. w  odwecie za wspieranie protestanckiej rebelii Bytom spa-
cyfikowa³y pozostaj¹ce na s³u¿bie cesarza oddzia³y lisowczyków, potem 
wojska starosty œl¹skiego Hannibala Dohny, które dokona³y zniszczeñ zabu-
dowañ bytomskiego gimnazjum. Podczas wojny trzydziestoletniej Bytom by³ 
wielokrotnie zajmowany przez wojska walcz¹cych stron. Wielokrotnie zdo-
bywane i pl¹drowane miasto ponios³o znaczne straty. Najwiêksze – podczas 
kwaterunku wojsk szwedzkich, które uczyni³y z Bytomia bazê wojskow¹. 
Prawdopodobnie prace fortyfikacyjne jakie prowadzili Szwedzi w mieœcie, 
objê³y równie¿ zamek. Kwaterowali w nim szwedzcy dowódcy Stalhansch 
i Torstensson53. Podczas dzia³añ wojennych zabudowania zamku zosta³y po-
wa¿nie uszkodzone54.

Po zakoñczeniu  wojny miasto powoli podnosi³o siê ze zniszczeñ, 
odbudowê przerwa³ jednak katastrofalny po¿ar w 1694 r., który poch³on¹³ 
niemal¿e ca³¹ zabudowê. Jego ofiar¹ pad³y równie¿ trzy budynki na terenie 
zamku55.

W 1740 r. na Œl¹sk wkroczy³y wojska króla pruskiego Fryderyka II. 
W tym czasie Bytom sta³ siê miastem etapowym wojsk pruskich, oblegaj¹-
cych twierdzê g³ogowsk¹. Wojny œl¹skie i wojna siedmioletnia nie oszczê-
dzi³y Bytomia. W czasie kampanii 1759 r. miasto kilkakrotnie zajmowa³y 
wojska rosyjsko – austriackie56. ¯o³nierze najczêœciej kwaterowali na terenie 
zamku. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych na jego terenie wzniesiono nowe 
zabudowania – koszary i stajniê – dla garnizonu wojsk pruskich (do 1806 r. 
stacjonowa³ w Bytomiu szwadron dragonów, póŸniej huzarów)57.

Na planie Bytomia, wykonanym przez Ch. F. von Wrede w 1751 r., 
obok koœcio³a farnego wyró¿niono teren zamku z 5 budowlami58. Zachodnia 
fasada g³ównego budynku zamku zwrócona by³a prostopadle do drogi prowa-
dz¹cej od strony miasta (obecnie ul. Koœcielna), na zapleczu znajdowa³ siê 
obszerny plac otoczony od wschodu 4 innymi zabudowaniami.

Cennych informacji o zabudowie zamku dostarcza panorama miasta 
autorstwa Friedricha B. Wernera (2 po³owa XVIII w.)59. Zamek w tym czasie 
sk³ada³ siê z kilku budowli. Zachodnia fasada g³ównego budynku zwieñczona 
by³ trzema renesanowymi szczytami. Pozosta³e budynki mia³y ró¿n¹ wyso-
koœæ.Wœród zabudowy zamku wyró¿nia³a siê niewielka wie¿a.
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 Od strony miasta teren zamkowy odgradza³ pas zieleni, który za³o¿ono prawdo-
podobnie w miejscu wczeœniejszych fortyfikacji ziemnych.

W koñcu stulecia teren zamku przesta³ prawdopodobnie s³u¿yæ celom woj-
skowym, skoro nie wymienia go w swoim opisie miasta F.A Zimmermann60.

60 F. A Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, t. 10, Brieg 1791.
61 Carl Benjamin Schwarz (1785 - 1805) by³ autorem kilkudziesiêciu rycin i akwareli prezentu-

j¹cych miejscowoœci obecnego powiatu nowosolskiego. Prace te do 1945 r. przechowywane by³y w 
Heimatmuseum w Nowej Soli. Po wojnie zaginê³y. Kilka prac reprodukowa³ E. Glaeser, Andenken 
an Neusalz. Ein ansichtenalbum aus der Zeit der Romantic, [w:] „Grünberger Hauskalender”, 1939, 
s. 48 - 52.  

27. Zabudowa zamku - fragment 
panoramy miasta F. B. Wernera 
2 po³. XVIII w. 28. Zabudowania zamku - fragment 

planu Ch. F. Wrede z 1751 r.

29. Widok miasta od 
strony wschodniej 
– pocz. XIX w. 
Ryc. C. B. Schwarza.

 Prawdopodobnie ostatni przekaz ikonograficzny zamku przed jego 
rozbiórk¹ to widok miasta autorstwa Carla B. Schwarza61. Zwieñczony dwoma 
szczytami budynek zamkowy widnieje w pobli¿u budynku koœcio³a ewangelickie-
go, pomiêdzy wie¿ami fary i ratusza. 

Na pocz¹tku XIX w. pozosta³e zabudowania zamku przekazano na po-
trzeby szkolnictwa. W latach 1821 – 1836 w jednym z budynków mieœci³a 
siê szko³a ewangelicka. W 1835 r. na terenie zamkowym przy ul. Koœcielnej
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62 A. Schiller, op.cit., s. 359.
63 Ch. F. E. Fischer, C. F. Stuckart, Zeitgeschichte der Städte Schlesien, Bd. II, Schweidnitz 

1819, s. 144.
64 A. Schiller, op.cit., s. 360. 

30. Widok ogólny terenu 
pozamkowego z wie¿y 
koœcio³a ewangelic-
kiego. Na pierwszym 
planie budynek szko³y 
ewangelickiej z 1835 r. 
Fot. lata 30. XX w.

31. Budynek zwany zamkiem 
(Schloss). Fot. lata 30. XX w.

wzniesiono nowy budynek szko³y62. Budowê szko³y poprzedzi³a rozbiórka 
budynku zamkowego, widocznego na rycinie C.B. Schwarza (najpóŸniej 
w 1817 r.).  Potwierdza to rycina F. v. Thormanna, na której nie ma ju¿ cha-
rakterystycznej budowli63. Prawdopodobnie po likwidacji garnizonu wojsko-
wego rozebrano inne zabudowania zamkowe i ca³y teren przeznaczono na 
szkolny plac zabaw i boisko. Z otaczaj¹cych niegdyœ dziedziniec zamkowy 
budowli pozostawiono tylko jeden, w 1925 r. mieœci³y siê w nim biura urzêdu 
celnego64. Do 1945 r. budynek ten nazywano popularnie zamkiem (Schloss). 
Dwukondygnacyjny budynek nakryty dachem mansardowym po zakoñczeniu 
II wojny œwiatowej popad³ w ruinê i zosta³ rozebrany w latach 50. XX w. 
W latach 70. XX w. na terenie zamkowym wzniesiono nowoczesny kompleks 
budynków szkolnych z sal¹ gimnastyczn¹ i boiskiem. Podczas prac budowla-
nych nie prowadzono badañ archeologicznych.

Tomasz Andrzejewski
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65 Zastosowanie takiego rozwi¹zania konstrukcyjnego by³o mniej kosztowne ni¿ budowa murów 
tym bardziej, ¿e obwód obronny miasta mia³ oko³o 2000 m d³ugoœci. Drewniany parkan móg³ byæ 
wyposa¿ony w otwory strzelnicze i wzmocniony od zewn¹trz ok³adzin¹ z gliny.

66 M. Witwicki, op.cit., s. 6. Nazwa Bramy Wierzbnickiej (Würbitzer Tor) pochodzi od wsi 
Wierzbnica i wystêpuje w literaturze zamiennie z Bram¹ Szprotawsk¹ (Sprottauer Tor). Zob. 
G. Steller, op.cit, s. 82. Na panoramie miasta F. B. Wernera widnieje nazwa bramy Wierzbnickiej.

67 T. Dzwonkowski, op.cit., s. 55. 

68 Tam¿e, s. 57. Niewykluczone, ¿e przebudowa mog³a mieæ miejsce w koñcu XIV w. lub po 
wojnach husyckich w po³. XV w.

Fortyfikacje miejskie

Odtworzenie œredniowiecznego uk³adu fortyfikacji miejskich Bytomia na-
potyka na powa¿ne trudnoœci, poniewa¿ nie znamy dok³adnego rozplanowania 
miasta lokacyjnego. Wobec w¹tpliwoœci co do identyfikacji weduty z XVI w. 
mo¿na jedynie hipotetycznie odtworzyæ uk³ad fortyfikacji miejskich. 

Granic¹ œredniowiecznego miasta by³a linia fortyfikacji, które otacza³y je od 
wschodu, po³udnia i zachodu. Obwarowania bytomskie tworzy³ system wa³ów ziem-
nych zwieñczonych drewnian¹ palisad¹ lub parkanem (na weducie przedstawiono 
prawdopodobnie parkan z otworami strzelniczymi)65, ca³oœæ linii fortyfikacji od 
zewn¹trz poprzedza³a sucha fosa. Od pó³nocy chroni³a miasto skarpa odrzañska. 
Do miasta prowadzi³y trzy bramy – od zachodu Ko¿uchowska,od po³udnia Wierzb-
nicka (zwana tak¿e Szprotawsk¹)66, od wschodu G³ogowska. Pocz¹tkowo by³y to 
zapewne budowle drewniane.

Datowanie budowy obwarowañ miejskich, ze wzglêdu na brak materia³ów 
Ÿród³owych, jest utrudnione. Wed³ug T. Dzwonkowskiego, mog³o to nast¹piæ do-
piero po podziale miasta w II po³. XIV w., wraz z budow¹ zamku królewskiego67. 
Wydaje siê jednak, ¿e pierwsze prace fortyfikacyjne przeprowadzono wczeœniej. 
Przebudowa uk³adu architektonicznego miasta, która nast¹pi³a prawdopodobnie 
w ostatniej æwierci XIII w., wi¹za³a siê pewnie z modernizacj¹ pierwotnych ob-
warowañ. 

Nowe rozplanowanie objê³o tereny po³o¿one na wschód i po³udnie od rynku. 
Powierzchnia miasta objêta obwarowaniami by³a stosunkowo du¿a i wynosi³a 
oko³o 17 ha. Za przyjêciem tak szerokiego planu rozwoju miasta przemawiaæ 
mog¹ tylko nadzieje ówczesnych mieszkañców na szybki rozwój przestrzenny 
Bytomia, który niestety nie nast¹pi³. Potwierdza to plan miasta z po³owy XVIII 
w., na którym widnieje szereg niezabudowanych parceli po³o¿onych na po³udnie 
i wschód od rynku. Zabudowane zosta³y tylko parcele wzd³u¿ ulicy prowadz¹cej 
do bram Wierzbnickiej i G³ogowskiej. W pobli¿u tej ostatniej stan¹³ póŸniej za-
mek królewski. Poza obwarowaniami miejskimi pozostawa³ po³o¿ony na skarpie 
odrzañskiej zamek ksi¹¿êcy. 

Prawdopodobnie pierwsza powa¿na modyfikacja umocnieñ nast¹pi³a na 
pocz¹tku XV w. Drewniane bramy miejskie zosta³y zast¹pione murowanymi 
budowlami68.
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By³y to budowle dwu–  lub trzykondygnacyjne, z przejazdem w kon-
dygnacji dolnej i pomieszczeniami dla stra¿y na górnych (na weducie wie¿e 
bramne zwieñczone s¹ hurdycjami i charakterystycznymi œl¹skimi dachami). 
Przejazd zabezpieczony by³ drewnianymi wrotami i prawdopodobnie opusz-
czan¹ bron¹. Do bram prowadzi³y przerzucone nad fos¹ murowane, arkado-
we mosty (w czêœci przybramnej mog³y mieæ drewniany, zwodzony pomost) 
z poprzecznymi murami - taki wizerunek bram przedstawi³ na swojej pano-
ramie F. B. Werner. 

Prawdopodobnie, w linii obwodu obronnego znajdowa³y siê baszty. 
Autor weduty przedstawi³ dwie budowle tego typu – jedna zlokalizowana po-
miêdzy bramami Wierzbnick¹ i G³ogowsk¹ w po³udniowo–wschodniej czêœci 
miasta mog³a nale¿eæ do zabudowy zamku królewskiego, druga – po³o¿ona na 
zachód od bramy Wierzbnickiej, mog³a byæ zwi¹zana z furt¹ w po³udniowym 
odcinku fortyfikacji. Bli¿ej nieokreœlon¹ budowlê na tym odcinku obwodu 
obronnego zamieœci³ na planie miasta w 1751 r. Ch.Wrede69. 

Nie wiemy, jakie zniszczenia poczyni³y w systemie obronnym Byto-
mia wojny o sukcesjê g³ogowsk¹. Na podstawie weduty uznaæ nale¿y, ¿e na 
pocz¹tku XVI w. fortyfikacje miejskie zachowane by³y w dobrym stanie. Czê-
sto w okresie d³ugotrwa³ego pokoju miejskie obwarowania ulega³y degradacji, 
w przypadku Bytomia proces ten móg³ byæ znacz¹cy, chocia¿by dlatego, ¿e 
ich trzon stanowi³y ziemne wa³y i drewniana palisada (parkan?), wymagaj¹ce 
sta³ej konserwacji. Prawdopodobnie, w³adaj¹cy miastem Rechenbergowie do 
spraw obronnoœci miasta przywi¹zywali du¿¹ wagê i ewentualne uszkodzenia 
by³y na bie¿¹co naprawiane.

Kolejn¹ przebudowê uk³adu przestrzennego Bytomia na pocz¹tku XVII 
wieku zainicjowa³ Georg v. Schönaich. Przebudowano koœció³ farny, na rynku 
wzniesiono nowy ratusz i kamienice, szpital i budynek gimnazjum, na Odrze, 
opodal dawnej przeprawy wybudowano most70. 

69  Furta znajdowaæ siê mog³a na przed³u¿eniu wspó³czenej ul. Dworcowej.
70 Schönaich prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i kulturaln¹. Na pocz. XVII w. jego 

maj¹tki uzyska³y status majoratu, który nale¿a³ do najwiêkszych posiad³oœci ziemskich na Œl¹sku. 
Zob. T. Dzwonkowski, op.cit., s. 73 – 77; T. Jaworski, W. Strzy¿ewski, Jerzy Schönaich (1557 
– 1619), [w:] Ludzie Œrodkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (XII – XX wiek), pod red. 
K. Bartkiewicza, Zielona Góra 1998. 

Brama Ko¿uchowska - fragment panoramy 
miasta F. B. Wernera z 2 po³. XVIII w.

Tomasz Andrzejewski
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Ambitne prace budowlane, które prowadzono na terenie miasta nie 
ominê³y fortyfikacji miejskich. Zgodê cesarza na otoczenie miasta nowymi 
umocnieniami otrzyma³ Schönaich w 1616 r. Ich rozbudowê rozpoczêto 14 
kwietnia tego roku. Pomiary wykona³ berliñski mierniczy Schubert, projekt 
opracowa³ Georg Säbisch z Wroc³awia, natomiast budow¹ kierowa³ Andreas 
Hindenberger (budowniczy bastionowych umocnieñ Siedliska)71. Prace przy 
fortyfikacjach Bytomia trwa³y 3 lata, ukoñczy³ je Johann v. Schönaich, spad-
kobierca Georga, który zmar³ w 1619 roku71.

Teren miasta objêty fortyfikacjami zosta³ znacznie poszerzony w porów-
naniu z uk³adem œredniowiecznym. W ich obrêb w³¹czono Nowe Miasto, które 
obejmowa³o teren osady rybackiej, wzgórza zamku ksi¹¿êcego, komory celnej 
i przeprawy. Prawdopodobnie w tym czasie w obrêb fortyfikacji w³¹czono 
równie¿ p³yn¹cy z po³udnia strumieñ Stradelwasser. Powiêkszony wówczas 
obwód obronny miasta pokrywa³ siê z obecnym przebiegiem ulic – Nowe 
Miasto, ¯eromskiego, Mickiewicza i Poln¹.

Modernizacja fortyfikacji polega³a na miejscowej niwelacji starych fos 
i wa³ów i wzniesieniu nowych odcinków (na pewno w okolicy Nowego Mia-
sta), podwy¿szeniu uleg³y œredniowieczne obwa³owania, poszerzono fosy, 
wymieniono drewnian¹ palisadê (likwidacja parkanu?) i zapewne wzmocnio-
no system obronny bram. Na wa³ach ziemnych przygotowano stanowiska dla 
artylerii. Szerokoœæ fosy miejskiej wynosi³a ok. 13,5 m (20 Ellen), potem 
poszerzono j¹ do 20 m, szerokoœæ wa³ów ok. 15 m (22 Ellen), ich wysokoœæ 
ok. 5 m, drewniana palisada mia³a wysokoœæ oko³o 2 m72 .

W czasie wojny trzydziestoletniej Bytom by³ wielokrotnie miejscem 
kwaterunku wojsk, które system obronny miasta utrzymywa³y w sta³ej goto-
woœci. Zakrojone na szerok¹ skalê prace fortyfikacyjne w Bytomiu przepro-
wadzili Szwedzi po zajêciu miasta w 1639 r. W krótkim czasie uczyniono 
z miasta twierdzê, która stanowi³a trzon obozu warownego wojsk szwedzkich, 
rozlokowanych na prawym brzegu Odry, od Bytomia do okolic wsi Stany 
k/Nowej Soli73. 

Stacjonuj¹cy w Bytomiu szwedzki genera³ Stalhansch, do prac przy 
fortyfikowaniu miasta zmusi³ jego mieszkañców, którzy oprócz si³y robo-
czej musieli dostarczyæ drewna na wzmocnienie palisady. Pierwszym posu-
niêciem Szwedów by³o wyburzenie zabudowañ pozostaj¹cych poza obwodem 
umocnieñ. Spalono zabudowania Przedmieœcia Ko¿uchowskiego, rozebrano 
koœció³ œw. Jerzego i zabudowania po klasztorze magdalenek przy Bramie 

71 H.Lutsch, Verzeichniss der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, B.III, Fürstentum Glogau 
– Sagan, Breslau 1891, s. 69 – 70.

72 A. Schiller, Geschichte..., s. 375 – 378.
73 Dzia³ania wojenne na obszarze Œrodkowego Nadodrza opisuje m.in. R. Majewski, Wojna 30  

– letnia na Œl¹sku, [w:] Wojna trzydziestoletnia (1618 –1648) na ziemiach nadodrzañskich, pod red. 
K. Bartkiewicza, Zielona Góra 1993. Zob. Nowo¿ytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska 
w niniejszym opracowaniu.
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Wierzbnickiej. Wyciêto równie¿ wszystkie drzewa, a w pewnej odleg³oœci od 
wa³ów wykopano wilcze do³y. W najwê¿szym miejscu rzeki, na wysokoœci 
Nowego Miasta, Szwedzi wybudowali most pontonowy z zarekwirowanych 
bytomskich ³odzi (poprzedni most zniszczony zosta³ w pierwszych latach 
wojny). Most ten zapewnia³ ³¹cznoœæ z oddzia³ami na prawym brzegu 
rzeki i kwater¹ w Siedlisku. Przeprawê mostow¹ zabezpieczono, buduj¹c na 
pobliskiej wyspie (widnieje ona jeszcze na planach z XVIII w.) niewielkie 
dzie³o obronne74. 

Na podstawie analizy planu miasta z 1751 r. i schematycznego rysunku 
F. B. Wernera wywnioskowaæ mo¿na, ¿e szwedzcy in¿ynierowie nie doko-
nali znacz¹cych zmian w uk³adzie obwarowañ, które sk³ada³y siê ³ukowych 
odcinków wa³ów i fos. Interesuj¹ca jest natomiast nieregularnoœæ odcinka 
wa³ów we wschodniej czêœci miasta, która wskazywaæ mo¿e na próbê stwo-
rzenia tam dzie³a o narysie kleszczowym. Trudno powiedzieæ równie¿, jak 
wygl¹da³y fortyfikacje na wyspie, prawdopodobnie by³o to niewielkie dzie³o 
otoczone ziemnym wa³em i palisad¹ (niewykluczone, ¿e znajdowa³ siê tam 
drewniany blokhauz), przystosowane do u¿ycia artylerii. 

W latach 1640 – 1641 Bytom sta³ siê baz¹ wypadow¹ Szwedów na 
Œl¹sk – w 1640 r. ich wojska opanowa³y Legnicê, Chojnów i Wo³ów, w roku 
nastêpnym zajê³y ̄ agañ. Latem tego roku Bytom zosta³ oblê¿ony przez wojska 
cesarskie, które pomimo zniszczenia przez Szwedów mostu na Odrze, opano-
wa³y pozycjê obronn¹ na wyspie i wdar³y siê do miasta. Rok póŸniej, podczas 
kolejnej ofensywy na Œl¹sk, wojska szwedzkie pod dowództwem genera³a  
Torstenssona odzyska³y Bytom i pozosta³y w mieœcie do 1650 roku75.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych umocnienia miejskie musia³y byæ 
w dobrym stanie technicznym, skoro na wykonanych 100 lat póŸniej pla-
nach i rysunkach miasta widniej¹ zachowane na ca³ym obwodzie. Na planie 
Wernera, oprócz murowanych bram miejskim widnieje równie¿ zachowana 
na ca³ym obwodzie wa³ów, palisada oraz fosa. Niewykluczone, ¿e w³adze 
miasta po zakoñczeniu wojny trzydziestoletniej nadal dba³y o dobry stan 
fortyfikacji.

Likwidacja umocnieñ nast¹pi³a prawdopodobnie na prze³omie XVIII 
i XIX w., kiedy zabudowa miasta wysz³a poza ich obwód. Rozebrano bramy 
miejskie i palisadê, zniwelowano wa³y, a ziemia z ich rozbiórki pos³u¿y³a 
do zasypania fos. Na rycinach miasta z po³. XIX w. nie widaæ ju¿ ich pozo-
sta³oœci. Do dnia dzisiejszego z fortyfikacji miejskich Bytomia zachowa³y 
siê tylko fragmenty fosy przy cmentarzu komunalnym – oko³o 200 metrowy 
odcinek biegnie wzd³u¿ ul. Mickiewicza.

74 A. Schiller, Geschichte ...; J. Blaschke, op.cit., s. 278 i 280.
75 A. Schiller, Geschichte ...; J. Chudkowski, Dzieje G³ogowa , t.I, G³ogów 1991, s. 188 – 189.

Tomasz Andrzejewski
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33. Plan Bytomia z 1751 r.  –  Ch. F. Wrede

34. Relikty fosy miejskiej przy ul. Mickiewicza
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1. Przypuszczalna lokalizacja zamku ksi¹¿êcego
2. Teren zamku królewskiego - budynek okreœlany zamkiem do 1945 r.
3. Brama G³ogowska
4. Brama Wierzbnicka
5. Brama Ko¿uchowska
6. Przypuszczalna lokalizacja wyspy ze szwedzkim dzie³em  obronnym z XVII w.
7. Przypuszczalna lokalizacja przeprawy
8. Gród wczesnopiastowski

35. Fortyfikacje Bytomia Odrzañskiego – próba rekonstrukcji 
(uk³ad ulic wspó³czesny). rys. T. Andrzejewski
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Zdzis³aw Szukie³owicz, Tomasz Andrzejewski

MURY OBRONNE KO¯UCHOWA W ŒWIETLE 
NOWYCH USTALEÑ

Obwarowania miejskie Ko¿uchowa nale¿¹ do najlepiej zachowanych 
za³o¿eñ obronnych w pó³nocnej czêœci Œl¹ska. Zachowane dwa rzêdy murów 
miejskich, baszty, basteje, fosa oraz zamek tworz¹ czytelny obraz ufortyfi-
kowanego œredniowiecznego miasta.

Pomimo tego stanu, obwarowania miejskie nie by³y przedmiotem 
kompleksowych badañ architektonicznych i archeologicznych, st¹d dotych-
czasowe opracowania zawieraj¹ szereg mankamentów1. Ostatnie publikacje 
poruszaj¹ce t¹ problematykê oparto w g³ównej mierze o analogie i skromny 
materia³ ikonograficzny2. Wobec braku szerszego materia³u Ÿród³owego 
w wielu aspektach prezentuj¹ one pogl¹dy hipotetyczne.

Pomimo tych trudnoœci zainteresowanie ko¿uchowskimi fortyfikacja-
mi nie s³abnie i zajmuje wielu badaczy i mi³oœników historii. Na szczególn¹ 
uwagê zas³uguj¹ spostrze¿enia i odkrycia Zdzis³awa Szukie³owicza (spo³ecz-
ny opiekun zabytków Ko¿uchowa), dokonane w okresie ostatnich lat. 

W 2002 r. potwierdzone zosta³y wczeœniejsze przypuszczenia doty-
cz¹ce zwieñczenia murów miejskich przedpiersiem z otworami strzelni-
czymi. Odkryty fragment muru w pierwotnej wysokoœci zachowa³ siê przy 
ul. Spacerowej. Wykorzystano go jako œcianê tyln¹ przy rozbudowie pleba-
nii (prawdopodobnie na prze³omie XVII – XVIII w.). Kryj¹cy przedpiersie 
szczyt budynku otynkowano od zewn¹trz, co skutecznie zamaskowa³o pier-
wotny charakter tej partii murów. Przedpiersie nadbudowano na kamiennym 
murze na wysokoœci ok. 6 – 7 m3. Wykonano je z cegie³ – gruboœæ muru 
0,5 m, wysokoœæ – 1,6 m. W odleg³oœci 1,65 m od siebie rozmieszczone 
zosta³y otwory strzelnicze. W odkrytym fragmencie murów zachowa³y siê trzy 
strzelnice, w tym dwie zamurowane. Na zewn¹trz by³y to w¹skie szczeliny, 
wewn¹trz posiada³y rozglifienie. Zastosowana forma strzelnic umo¿liwia³a 
prowadzenie obrony przy pomocy broni palnej, np. hakownic. Na podsta-

1 K. Loose, Mury obronne w Ko¿uchowie, 1962 (maszynopis w zbiorach Wojewódzkiego Od-
dzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Zielonej Górze).  

2 S. Kowalski, J. Muszyñski, Ko¿uchów. Zarys dziejów,  Ko¿uchów 1995; A. Strzymiñski, 
Rys historyczny fortyfikacji Ko¿uchowa, [w:] Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, nr 4, Zielona Góra 1998;  
T. Andrzejewski, Z. Szukie³owicz, Ko¿uchów. Œredniowieczne fortyfikacje, Nowa Sól 2001.

3 Obecnie na skutek wyniesienia terenu miêdzymurza wysokoœæ kamiennej partii muru nie 
przekracza 5 m.
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wie zachowanego fragmentu muru nie mo¿na stwierdziæ, czy ganek bojowy 
z przebudowanym przedpiersiem posiada³ zadaszenie. 

Nowe zwieñczenie otrzyma³y mury prawdopodobnie na ca³ej d³ugoœci 
obwodu obronnego – obraz taki utrwali³ bowiem na swojej panoramie Frie-
drich B. Werner (po³. XVIII w.).

Kwesti¹ otwart¹ pozostaje nadal ustalenie chronologii modernizacji 
murów miejskich. Ju¿ w  XV wieku okaza³o siê, ¿e fortyfikacje miejskie 
nie spe³niaj¹ do koñca swoich funkcji – g³ównie ze wzglêdu na pojawienie 
siê broni palnej. Na Œl¹sku zjawisko to uwidoczni³o siê w czasie tzw. wojen 
husyckich, kiedy to dysponuj¹ce artyleri¹ wojska husyckie zdoby³y i spl¹-
drowa³y wiêkszoœæ œl¹skich miast. Po zakoñczeniu wojen, niektóre miasta 
podjê³y siê modernizacji swoich systemów obronnych, polegaj¹cej na bu-
dowie drugiego rzêdu murów, poszerzeniu fos i stawianiu nowych dzie³ 
obronnych, np. bastei, które umo¿liwia³y wprowadzenie do obrony artylerii 
(rozwi¹zania takie zastosowano w³aœnie w Ko¿uchowie). 

Ko¿uchów od pocz¹tku XV w., wobec podzia³u sto³ecznego G³ogo-
wa (czêœæ ksi¹¿êca i królewska – czeska), pe³ni³ funkcjê siedziby ksi¹¿¹t 
g³ogowskich – Henryka IX i Henryka X, póŸniej Henryka XI. Ju¿ sama 
obecnoœæ w³adcy oraz konflikty miêdzy ksi¹¿êtami œl¹skimi powodowa³y, 
¿e zaistnia³a potrzeba rozbudowy istniej¹cych obwarowañ. Przypuszczalnie 
prowadzono j¹ etapami przynajmniej od po³owy XV w. do pocz¹tku XVI 
stulecia. W latach 1476 – 78 Ko¿uchów by³ widowni¹ zmagañ zwanych 
wojn¹ o sukcesjê g³ogowsk¹. Podczas oblê¿enia miasta przez wojska Jana 
II ¿agañskiego w grudniu 1476 r. i wielomiesiêcznego blokowania zamku, 
który opanowano dopiero jesieni¹ 1477 r., fortyfikacje miejskie mog³y zostaæ 
uszkodzone4. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e Ko¿uchów odgrywa³ w tym czasie 
znacz¹c¹ rolê w systemie obronnym ksiêstwa, na pewno jego obwarowania 
natychmiast poddawano naprawie. Po opanowaniu ksiêstwa g³ogowskiego Jan II 
nakaza³ miastom rozbudowê swoich fortyfikacji – prace te prowadzono od 
1479 r. w Zielonej Górze, w latach 1485 – 86 w G³ogowie5. Z pewnoœci¹ 
modernizowano je w Ko¿uchowie, który w zmaganiach o ksiêstwo odegra³ 
kluczow¹ rolê. W 1488 r. Jan II popad³ w konflikt z królem wêgierskim Ma-
ciejem Korwinem, który najecha³ ksiêstwo i zdoby³ wiêkszoœæ miast. Oblê-
¿enie Ko¿uchowa przez wojska wêgierskie trwa³o kilka dni (listopad 1488 r.). 
Opór jaki stawili mieszczanie by³ krótkotrwa³y, g³ównie ze wzglêdu na stan 
miasta, które krótko przed przybyciem Wêgrów, sp³onê³o. D³u¿ej broni³a siê 
tylko za³oga zamku6.

4 T³o wydarzeñ politycznych opisuj¹: H. Szczegó³a, Koniec panowania piastowskiego nad œrod-
kow¹ Odr¹, Poznañ 1968;  B. Techmañska, Niespokojny ksi¹¿ê Jan II ¯agañski, Kraków 2001.

5 H. Szczegó³a, op. cit, s. 126; S. Kowalski, Mury obronne Zielonej Góry, Zielona Góra 2002, 
s.11.

6 G. Förster, Analecta Freystadiensia oder Freystadtische Chronica, Lissa 1751, s. 36 i 77.

Mury obronne Ko¿uchowa w œwietle nowych ustaleñ
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Prawdopodobnie po katastrofalnym po¿arze w 1488 r. stan miejskich 
obwarowañ nie by³ najlepszy i wraz z odbudow¹ miasta prowadzono ich 
modernizacjê. Prace te mog³y ulec przyspieszeniu podczas rz¹dów Jagiellonów 
w ksiêstwie g³ogowskim (1492 – 1506), kiedy istnia³o realne zagro¿enie ze 
strony imperium otomañskiego, tzw. „trwoga turecka”. W tym czasie wiêk-
szoœæ miast œl¹skich pospiesznie rozbudowywa³a swoje systemy obronne, 
wznosz¹c nowe obwody murów z szerokim zastosowaniem bastei7. Nale¿y 
przypuszczaæ, ¿e przebudowê fortyfikacji Ko¿uchowa, na które sk³ada³y siê 
dwa rzêdy murów obronnych z basztami i bastejami, szeroka na 22 m fosa 
oraz wzmocniony umocnieniami bastejowymi zamek, ukoñczono w pierwszej 
æwierci XVI w. Niektórzy historycy zas³ugê otoczenia miasta nowoczesnymi 
obwarowaniami przypisuj¹ Hansowi v. Rechenbergowi8, który pe³ni³ funkcjê 
starosty ko¿uchowskiego do 1537 r.

Ukszta³towany ostatecznie na prze³omie XV i XVI stulecia system 
obronny Ko¿uchowa przetrwa³ do czasów wojny trzydziestoletniej. Podczas 
wojny miejskie obwarowania zosta³y zapewne uszkodzone (miasto by³o kilka-
krotnie zdobywane i pl¹drowane). Po po¿arze miasta w 1764 r. w³adze podjê³y 
decyzjê o rozbiórce murów, a budulec wykorzystano do odbudowy spalonych 
zabudowañ. Proces rozbiórki fortyfikacji by³ d³ugotrwa³y (w³aœciwie prowa-
dzony do pocz. XX w.). Szczególnie cennym materia³em budowlanym by³a 
ceg³a, z której wykonane by³y przedpiersia murów pierwszego rzêdu, dlatego 
rozebrano je w ca³oœci. Zachowa³ siê tylko fragment w szczycie budynku 
parafii, wzniesionego prawdopodobnie przed rozbiórkami. Inne fragmenty 
ceglanego przedpiersia mog¹ tkwiæ jeszcze w innych przybudowanych do 
murów budynkach parafialnych oraz domach przy ul. 1 Maja - okolice Bramy 
¯agañskiej. Ceglane relikty zachowa³y siê równie¿ na murze przy ul. Chopina 
(oko³o 2 m odcinek przy baszcie). 

7 M. Przy³êcki, Budowle i zespo³y obronne na Œl¹sku, Warszawa 1998, s. 53 – 56; J. Rozpêdow-
ski, Bastejowe fortyfikacje na Œl¹sku, [w:] Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki 
i Techniki Politechniki Wroc³awskiej, nr 9, 1975, s. 137 – 146.

8 J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913, s. 189.

Zdzis³aw Szukie³owicz, Tomasz Andrzejewski

36. Ceglane przedpiersie muru 
z otworami strzelniczymi 
zachowanymi w szczycie 
budynku parafii.
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37. Szczyt budynku parafialnego z zachowanym 
fragmentem murów obronnych. W otynkowa-
nej partii muru widoczne otwory strzelnicze.

38. Otwór strzelniczy w przedpiersiu 
muru. 

Mury obronne Ko¿uchowa w œwietle nowych ustaleñ

40. Œciana szczytowa budynku od wewn¹trz - rekonstrukcja 
uk³adu otworów strzelniczych. 
Rys. Z. Szukie³owicz.

39. Przekrój pionowy otworu 
strzelnicy.
Rys. Z. Szukie³owicz

69
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41. Próba rekonstrukcji muru obronnego z XV - XVI w.
Rys. Z. Szukie³owicz

42 – 43. Fragmenty ceglanego przedpiersia murów przy baszcie przy ul. Chopina. 

Zdzis³aw Szukie³owicz, Tomasz Andrzejewski
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Ostatnio potwierdzone zosta³y tak¿e przypuszczenia dotycz¹ce wygl¹du 
bram miejskich. Ustalenia te dotycz¹ wprawdzie Bramy G³ogowskiej, lecz 
mo¿na za³o¿yæ, ¿e identycznie wygl¹da³y tak¿e pozosta³e budowle9.

Najstarszy znany wizerunek bramy G³ogowskiej zachowa³ siê na XVI 
– wiecznej weducie przedstawiaj¹cej wspólnie miasta Polkowice i Ko¿uchów. 
Wykona³ j¹ nieznany rysownik, który towarzyszy³ w³adcy Neuburga, palaty-
nowi Ottheinrichowi w jego podró¿y po Europie Œrodkowej (1536 – 1537)10. 
Na rysunku w sposób uproszczony przedstawiono panoramy obu miast. Brama 
G³ogowska jawi siê tutaj jako wysoka budowla w kszta³cie wie¿y ze szczyta-
mi i dwuspadowym dachem.

Wiêcej szczegó³ów konstrukcyjnych dostarcza panorama miasta prze-
stawiona na obrazie olejnym (prawdopodobnie z po³. XVIII w), zachowanym 
w koœciele œw. Ducha. Przedstawiona przez malarza budowla sk³ada siê z kilku 
elementów – prostego piêtrowego budynku z przejazdem w osi oraz budynku 
przedbramia, oba obiekty ³¹czy murowana szyja bramna, przerzucona nad fos¹ 
po arkadowym moœcie. Szyja bramna zaopatrzona jest w otwory strzelnicze. 
Wizerunek wydaje siê oddawaæ rzeczywisty uk³ad architektoniczny bramy, 
który znajduje odzwierciedlenie w analogiach do innych miast Œl¹ska (np. 
Oleœnica, Namys³ów).

Na panoramie miasta autorstwa F. B Wernera (po³. XVIII w.) bramê 
przedstawiono w sposób uproszczony. By³ to dwukondygnacyjny budynek 
zwieñczony czterospadowym dachem. W czêœci dolnej widnieje przejazd. 

9 W systemie obronnym Ko¿uchowa znajdowa³y siê trzy bramy – G³ogowska, Kroœnieñska 
i ̄ agañska. W literaturze dominuje pogl¹d o istnieniu czwartej bramy zwanej Szprotawsk¹ (Deutsches 
Städtebuch, wyd. E. Keyser, T.1, Stuttgart – Berlin 1939, s.740) – jej istnienia nie potwierdzaj¹ jed-
nak  Ÿród³a. By³a to prawdopodobnie furta, któr¹ w XVIII w. przebudowano. Neue Thor – powsta³a 
prawdopodobnie w zwi¹zku z rozwojem przedmieœcia, gdzie powsta³ kompleks zabudowañ gminy 
ewangelickiej. F.A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, t. 10, Brieg 1791, 
s. 101-102.

10 Die Reisenbilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahre 1536/1537 von seinen Ritt von Neuburg 
a.d. Donau ..., oprac. A. Marsch, J.H. Biller, F. D. Jacob, Weissenhorn 2001.

Mury obronne Ko¿uchowa w œwietle nowych ustaleñ

44. Panorama Ko¿uchowa z po³owy XVI w.
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Na szkicu nie przedstawiono ¿adnych dodatkowych umocnieñ bramy w po-
staci budynku przedbramia i szyi bramnej. Niewykluczone, ¿e by³y w tym 
czasie ju¿ rozebrane.

Zauwa¿ona wczeœniej, jednak nie ca³kiem pewna wnêka na opusz-
czan¹ bronê (obraz z koœcio³a œw. Ducha), potwierdzona zosta³a na rycinie 
pozyskanej w 2003 r. przez Izbê Regionaln¹ w Ko¿uchowie. Dwa kolorowe 
szkice przedstawiaj¹ bramê i jej otoczenie zarówno do strony miasta jak 
i przedmieœcia. Ich autorem by³ majster budowlany August Schücke. Czas 
powstania szkiców jest nieznany (prawdopodobnie schy³ek XVIII w.). Nie 
wiemy, czy mamy do czynienia z projektami przebudowy bramy czy te¿ ze 
stanem faktycznym. Budynek bramny nie zachowa³ siê, jednak jego otoczenie 
– budynki przyleg³e i uk³ad drogi – znajduj¹ potwierdzenie na planach miasta 
z XIX w. Rozwi¹zanie komunikacyjne w formie rozwidlania siê drogi od strony 
wjazdu do miasta przetrwa³o do czasów wspó³czesnych a niewielki budynek 
po lewej stronie rozwidlenia rozebrano dopiero w po³owie XX w. 

Szkic bramy od strony wjazdu do miasta, przedstawia j¹ jako budowlê 
piêtrow¹ z centralnie usytuowanym przejazdem. W elewacji budynku znaj-
duje siê wnêka – blenda, która jednoznacznie wskazuje na istnienie wcze-
œniej opuszczanej brony bramnej. Ca³oœæ budowli wieñczy czterospadowy 
dach. Bramie towarzysz¹ inne budynki dobudowane w linii dawnych murów 
i wzd³u¿ przejazdu – szyi bramnej. Szkic bramy od strony miasta przedstawia 
budynek bramy i budowle towarzysz¹ce z ozdobnymi barokowymi fasadami. 
Na podstawie szkicu mo¿emy okreœliæ szerokoœæ przejazdu, która wynosi³a 
oko³o 7 m. 

Nie rozstrzygaj¹c kwestii zgodnoœci rysunków ze stanem faktycznym 
(nieznane s¹ plany miasta z koñca XVIII w.), nale¿y stwierdziæ, ¿e do czasu 
ca³kowitej likwidacji bram po 1819 r.11, obiekty te mog³y byæ przebudowane. 

Analiza powy¿szego materia³u ikonograficznego pozwala w miarê do-
k³adnie zrekonstruowaæ uk³ad architektoniczny zespo³u Bramy G³ogowskiej. 
Prawdopodobnie na prze³omie XV i XVI w., kiedy to otrzyma³a ostateczny 
kszta³t, sk³ada³a siê z piêtrowego budynku z centralnie usytuowanym prze-
jazdem zamykanym opuszczan¹ bron¹ i okutymi wierzejami. W górnych 
kondygnacjach znajdowa³y siê prawdopodobnie pomieszczenia dla stra¿y 
i mechanizmy opuszczania bramy. Bramê poprzedza³ murowany budynek 
przedbramia o prostej konstrukcji (niekubaturowy), przejazd zamykano naj-
pewniej kolejnymi wierzejami lub krat¹. Obie budowle ³¹czy³a obmurowana 
szyja bramna, w której œcianach zlokalizowano otwory strzelnicze. W takiej 
postaci budowla przetrwaæ mog³a do po³. XVIII w., kiedy rozebrano mury 
szyi bramnej i budynek przedbramia. W ich miejscu powsta³y inne budynki 
i przybudówki. Ca³kowita rozbiórka budynku bramnego nast¹pi³a w pierwszej 
po³owie XIX w. Do chwili obecnej zachowa³y siê tylko fragmenty arkadowe-
go mostu nad fos¹. 

11 S. Kowalski, J. Muszyñski, op.cit., s. 65.

Zdzis³aw Szukie³owicz, Tomasz Andrzejewski
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45. Brama G³ogowska - fragment obrazu olejnego 
z koœcio³a œw. Ducha - XVIII w.

46. Brama G³ogowska frag-
ment panoramy miasta 
F. B. Wernera (po³. XVIII w.)

47. Brama G³ogowska - Widok 
od strony miasta – rysunek A. 
Schücke (koniec XVIII w.?)

Mury obronne Ko¿uchowa w œwietle nowych ustaleñ
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48. Brama G³ogowska. Widok od 
strony przedmieœcia. Rysunek 
A. Schücke. (koniec XVIII w.?)

50. Plac Jednosci Robotniczej (brama G³ogowska) wspó³czeœnie.

Zdzis³aw Szukie³owicz, Tomasz Andrzejewski

49. Skrzy¿owanie Placu Jednoœci 
Robotniczej i ul. Chopina (brama 
G³ogowska). Widoczny niewiel-
ki budynek na rozwidleniu drogi. 
fot. 1930 r.
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Inne interesuj¹ce odkrycie dotyczy jednej z baszt ³upinowych (czatowni) 
w po³udniowo–wschodnim odcinku XIII – wiecznego muru obronnego. Basztê 
przekszta³cono w budynek mieszkalny. Powsta³ on w wyniku przed³u¿enia 
o 1,7 m bocznych œcian baszty i zamkniêcia wnêtrza od pó³nocy œcian¹, która 
sta³a siê fasad¹ budynku. Dobudowana ceglana œciana ma w¹tek gotycki. Ba-
dania architektoniczne przeprowadzone przez Stanis³awa Kowalskiego i Jana 
Muszyñskiego ujawni³y, ¿e przebudowa nast¹pi³a na prze³omie XV i XVI w. 
Na takie datowanie pozwalaj¹ odkryte z zamurowania dwa okna póŸnogotyc-
kie, z których jedno jest prostok¹tne w bogato profilowanym obramieniu, 
drugie zaœ ostro³uczne. Wejœcie do budynku umieszczono w przed³u¿eniu 
zachodniej œciany baszty. Wejœcie do przesklepionej piwnicy zlokalizowano 
od wschodu. Parter budynku mia³ kolebkowe sklepienie, a dalsze dwie kon-
dygnacje przykryte by³y stropami belkowymi (zachowa³y siê œlady po bel-
kach). Komunikacjê miêdzy kondygnacjami zapewnia³y zapewne wewnêtrzne, 
drewniane schody12.

Prawdopodobnie basztê zaadaptowano na dom dla kata, gdy¿ w œrednio-
wieczu przedstawiciele tej profesji zamieszkiwali najczêœciej w miejscach 
oddalonych od zabudowy miasta, czêsto przy murach13. 

12 Ko¿uchów. Baszta. Dom kata – Dokumentacja konserwatorska, oprac. S. Kowalski, Z. Kraœko, 
J. Muszyñski, Zielona Góra 1998, maszynopis w Wojewódzkim Oddziale S³u¿by Ochrony Zabyt-
ków w Zielonej Górze, s.3-4. 

13  Tam¿e, s. 3.

Mury obronne Ko¿uchowa w œwietle nowych ustaleñ

51. Brama G³ogowska. Próba rekon-
strukcji uk³adu z XV – XVI w. 
Rys. Z. Szukie³owicz
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Adaptacja baszty na potrzeby mieszkalne nie zmieni³a dotychczasowej 
funkcji budowli, z najwy¿szych kondygnacji nadal mo¿na by³o prowadziæ 
obronê. Dopiero w XVIII w., kiedy zanik³a obronna funkcja baszty –  domu 
gruntownie obiekt przebudowano, wykorzystuj¹c go do celów gospodarczych. 
PóŸniej basztê rozebrano do poziomu parteru i wykonano zadaszenie. W po-
³owie XX w. obiekt popad³ w ruinê.

53. Rekonstrukcja fasady (parter) budowli ( wg S. Kowalskiego)

52. Elewacja baszty – domu od strony miasta

Zdzis³aw Szukie³owicz, Tomasz Andrzejewski
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55. Rzut przyziemia baszty (wg S. Kowalskiego)

56. Baszta od strony fosy 

Mury obronne Ko¿uchowa w œwietle nowych ustaleñ

54. Baszta – dom w XVI w.
Fragment panoramy 
miasta.
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W roku 2000 autor opracowania wraz ze Zdzis³awem Szukie³owiczem  roz-
poczêli poszukiwania w miejscowoœci Bycz k/Bytomia Odrzañskiego obiektu, 
który w niemieckich Ÿród³ach okreœlany by³ mianem zamku (Schloss)1. Oglêdzi-
ny zabudowy wykaza³y, ¿e mianem tym móg³ byæ okreœlony jeden z budynków 
znajduj¹cego siê w po³udniowej czêœci wsi folwarku (wzniesiony w po³owie 
XIX w.). Nazw¹ tak¹ czêsto pos³ugiwano siê przy okreœlaniu siedziby w³aœcicie-
la lub administratora folwarku. Podczas badañ terenowych zwrócono uwagê na 
inny murowany budynek w centralnej czêœci wsi. Wstêpne oglêdziny wykaza³y, 
¿e obiekt ten posiada bardzo wczesn¹ metrykê. Architektura budynku, materia³ 
budowlany oraz elementy kamieniarki, które znaleziono w jego pobli¿u wskaza³y, 
¿e jest to wie¿a mieszkalna2.

Murowane wie¿e rycerskie (wie¿e mieszkalne, domy wie¿owe, dwory 
wie¿owe) by³y w œredniowieczu i na pocz¹tku XVI w. rozpowszechnion¹ form¹ 
siedzib szlacheckich, której genezie i typologii poœwiecono w literaturze przed-
miotu wiele miejsca3. 

W œredniowieczu wie¿a mieszkalna jako siedziba rycerska stanowi³a 
wyraŸny wyznacznik statusu spo³ecznego. Mo¿na przyj¹æ, ¿e dla mniej zamo¿ne-
go feuda³a by³a form¹ zredukowanego zamku. Dla niego stanowi³a znak politycznej 
niezale¿noœci oraz w³adzy nad posiadanym obszarem, dlatego lokowano j¹ g³ównie 
w centrach dóbr ziemskich. 

Tomasz Andrzejewski

WIE¯A MIESZKALNA W BYCZU

1 G. J., Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte 
und andern Orte der König. Preus. Provinz Schlesien, Breslau 1845, s. 25. W opracowaniu wymie-
niono równie¿ miejscowy folwark. F. A Zimmermann wymienia siedzibê pañsk¹ (herrschaftliches 
Wohnhaus) przy folwarku – Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, t. 10, Brieg 1791, s. 254.

2 Obiekt nie by³ dotychczas wzmiankowany w literaturze i nie znajduje siê w ewidencji zabytków.
3 B. Guerqiun, Zamki œl¹skie, Warszawa 1957, s. 24 – 26; J. Rozpêdowski, Pocz¹tki zamków 

w œwietle badañ warowni legnickiej, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Bd. 10, z. 3 – 4, 1965, 
s. 149 – 173; Ten¿e, PóŸnogotyckie rezydencje na Œl¹sku, [w:] Sztuka i ideologia XV w, pod red. 
P. Skubiszewskiego, Warszawa 1978, s. 493 – 520; T. Jakimowicz, Dwór murowany w Polsce w XVI w. 
Wie¿a – kamienica – kasztel, Warszawa – Poznañ 1979; A. Paw³owski, Jak budowano obronne 
siedziby rycerskie, „Z otch³ani wieków”, t. 46, 1980; B. Jacaszek, Œredniowieczne murowane wie¿e 
mieszkalne na Œl¹sku, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 
t. XXVII, z. 298, Toruñ 1996; G. Grundmann, Burgen, Schlösser und Gutshäuser in Schlesien, 
Bd. I, Die mittelalterlichen Burgruinen, Burgen und Wohntûrme, Frankfurt a. Main 1982, s. 129 
– 140; M. Chorowska, Rezydencje œredniowieczne na Œl¹sku. Zamki, pa³ace, wie¿e mieszkalne, 
Wroc³aw 2003.

Tomasz Andrzejewski
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Wie¿e mieszkalne, które ³¹czy³y w sobie cele mieszkalne, obronne 
i reprezentacyjne, rozpowszechni³y siê na Œl¹sku w XIV w. i do czasu wy-
kszta³cenia siê nowych typów siedzib szlacheckich, np. dworów – w XVI w., 
stanowi³y prawdopodobnie, obok gródków sto¿kowatych dominuj¹cy ele-
ment budownictwa rycerskiego. 

Architektura, materia³ budowlany, a przede wszystkim wielkoœæ wzno-
szonych budowli zale¿a³a ka¿dorazowo od pozycji i kondycji finansowej 
fundatora. Najczêœciej by³y to budowle wznoszone na planie czworoboku, 
posiada³y od 2 do 5 kondygnacji. Niemal¿e wszystkie by³y podpiwniczone. 
Podzia³ wewnêtrzny zale¿a³ od skali i formy za³o¿enia, dominowa³y jednak 
wie¿e jedno i dwuprzestrzenne. Przestrzeñ dzielono na kondygnacje za pomoc¹ 
stropów drewnianych, sklepione by³y tylko piwnice. Komunikacjê miêdzy 
kondygnacjami zapewnia³y drewniane schody i drabiny umieszczone wewn¹trz 
budowli lub na zewn¹trz (w przybudówkach). Wejœcie do budowli znajdowa³o 
siê najczêœciej wysoko, tj. na poziomie piêtra, piwnice zazwyczaj posiada³y 
osobne wejœcie. Niemal¿e wszystkie wie¿e na Œl¹sku mia³y analogiczny sche-
mat funkcjonalny poszczególnych kondygnacji. Dolne pe³ni³y funkcje gospo-
darcze i obronne, górne piêtra mia³y charakter reprezentacyjny i mieszkalny 
(sala reprezentacyjna, sypialnie, zbrojownia, czasem kaplica). Ostanie piêtro 
s³u¿y³o do obrony, stosowano tutaj otwory strzelnicze w murze lub platformy 
obronne, np. w formie wysuniêtych hurdycji. Wie¿e najczêœciej zwieñczone 
by³y wysokimi wielospadowymi dachami. Ich kszta³t zale¿a³ w du¿ej mierze od 
rozwi¹zañ konstrukcyjnych ostatniej kondygnacji. Niekiedy wie¿e posiada³y 
dachy p³askie otoczone blankowaniem lub obronnymi attykami (XVI w.). 
Wie¿a stanowi³a centralny element niewielkich obwodów obronnych, które 
skupia³y inne zabudowania, np. kuchnie, stajnie, ³aŸnie. Ca³oœæ otaczaæ mog³y 
fosy, wa³y, drewniane palisady, a niekiedy mury obronne. Poza obwodem 
obronnym pozostawa³y inne zabudowania gospodarcze (np. folwarku) oraz 
domostwa ludnoœci s³u¿ebnej4.

W po³owie XVI w., kiedy funkcje obronne wie¿ mieszkalnych zesz³y 
na dalszy plan, nast¹pi³ proces przekszta³cania budowli tego typu w inne 
za³o¿enia, o charakterze g³ównie mieszkalnym. Czêsto elementy wie¿ wy-
korzystywano do budowy renesansowych dworów lub przystosowywano 
do innych celów, np. obronnych lamusów, budynków gospodarczych5. 
Proces przekszta³ceñ musia³ byæ znaczny, skoro do czasów wspó³czesnych 
zachowa³a siê tylko nieliczna grupa tych obiektów. Do najbardziej znanych 
œl¹skich wie¿ mieszkalno–obronnych zaliczyæ mo¿na budowle w Œwinach, 
Siedlêcinie, ¯elaŸnie, Rakowicach Wielkich, Starej £omnicy, Bietrzykowie, 
natomiast wœród budowli po³o¿onych na pó³nocnych rubie¿ach Œl¹ska – Grê-
bocice, Dalków, Dzietrzychowice, Witków i interesuj¹c¹ nas wie¿ê w Byczu.

4 B. Jacaszek, op.cit., s. 8 – 11.
5 T. Jakimowicz, op.cit., s. 177 – 178.

Wie¿a mieszkalna w Byczu
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Informacje o miejscowoœci Bycz s¹ wyj¹tkowo sk¹pe. Pierwsza wzmian-
ka o wsi pojawi³a siê w Ÿród³ach w 1360 r. (Bytz) i zwi¹zana by³a z podzia³em 
ksiêstwa g³ogowskiego na czêœæ królewsk¹ (czesk¹) i ksi¹¿êc¹. W tym czasie 
wieœ wchodzi³a w sk³ad ziem, którymi w³ada³ król czeski6. W 1384 r., król 
czeski Wac³aw IV, nada³ swoj¹ czêœæ ksiêstwa g³ogowskiego w lenno Przemy-
s³owi I cieszyñskiemu, wœród przekazanych ziem znalaz³ siê równie¿ Bycz7. 
Nie wiemy, czy w tym czasie wieœ by³a ju¿ w³asnoœci¹ rycersk¹. Pierwsi 
w³aœciciele wzmiankowani s¹ dopiero w 2 po³. XV w. W 1471 r. Heinrich 
von Kupperwolff p³aci³ czynsz na rzecz parafii w Mi³akowie, w dokumen-
cie wspomniany jest równie¿ m³yn na rzeczce Bia³a Woda8. W tym czasie 
wzmiankowana jest równie¿ w³asnoœæ ch³opska Mathiasa Weidenera (Beytsch), 
co sugerowaæ mo¿e fakt podzia³u wsi na dwie osobne w³asnoœci – rycersk¹ 
i ch³opsk¹9. Stan ten utrzymywa³ siê jeszcze na pocz¹tku XVI w. – w 1501 r. 
dokumenty wspominaj¹ Mathiasa Weiderna i Johanna v. Kupperwolffa10. 
W rêkach rodu Kupperwolffów pozostawa³ Bycz zapewne do koñca XVI w. 
Prawdopodobnie przedstawicielom tej rodziny nale¿y przypisaæ budowê wie-
¿y mieszkalnej w centralnej czêœci wsi. Na pocz¹tku XVII w. Bycz wchodzi³ 
w sk³ad posiad³oœci Johannesa v. Glaubitza. Po jego œmierci w 1614 r. maj¹tek 
przej¹³ syn Aleksander, który zakupi³ dobra w pobliskim Tarnowie Byckim. 
Aleksander v. Glaubitz zgin¹³ w pojedynku w roku 164811. Nie wiemy, kiedy 
wieœ znalaz³a siê w rêkach rodziny von Schönaich. Prawdopodobnie nast¹pi³o 
to na prze³omie XVII i XVIII w. W sk³adzie rozleg³ego majoratu ziemskiego 
Carolath – Beuthen rodziny ksi¹¿êcej z Siedliska pozostawa³ Bycz jeszcze 
w 2 po³. XIX w. W 1845 r. wieœ liczy³a 214 mieszkañców, wzmiankowany 
by³ pa³ac, folwark, szko³a ewangelicka i 3 m³yny (2 wodne)12. Od pocz¹tku XX 
w. miejscowy maj¹tek ziemski (folwark) by³ dzier¿awiony, ostatnim przed 
II wojn¹ œwiatow¹ dzier¿awc¹ by³ Franz Trantmann13.

Wie¿a po³o¿ona jest w centralnej czêœci, wsi w odleg³oœci ok. 15 m 
od g³ównej drogi. Usytuowana jest na terenie p³askim, pozbawionym innych 
zabudowañ. Od strony wschodniej i pó³nocnej teren wie¿y (w odleg³oœci 
ok.15 m) op³ywa bezimienny ciek wodny, który dalej przechodzi w staw. 

6 Lehns – und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer in Mittelalter, Bd.I, 
opr. C. Grünhagen, H. Markgraf, Breslau 1881, nr 47, s. 172 –178; Liber fundationis episcopatus 
Vratislaviensis, opr. H. Markgraf, J.W. Schulte, CDS, XIV, Breslau 1889, s. 155.

7 CDS, XXVIII, nr 121, s. 35; J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer 
Landes, Glogau 1913, s. 119.

8 CDS, XXIV, s. 117; tak¿e w 1485 r.; Tam¿e, nr 151, s. 190.  

9 Tam¿e, nr 138, s. 188.
10 Tam¿e, nr 166, s. 192.
11 J. Sinapius, Schlesischer Curiositäten, Bd. II, Leipzig – Breslau 1728, s. 336. Por. E. Kolbe, 

Geschichte der Stadt Neustädel, Neusalz 1924, s. 289.
12 G. J. Knie, op.cit., s. 25.
13 Schlesisches Güter Adressbuch, Breslau 1937.
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Rolnicze wykorzystanie gruntów wokó³ budowli zatar³o ich pierwotny 
kszta³t i trudno dziœ stwierdziæ, czy otacza³a j¹ fosa. Podniesienie terenu 
w po³udniowej czêœci wie¿y uniemo¿liwia natomiast uchwycenie pierwot-
nego poziomu jej posadowienia (ró¿nica poziomu gruntu miêdzy œcianami 
po³udniow¹ i pó³nocn¹ wynosi 0,8 m). Wydaje siê raczej pewne, ¿e obiekt 
posadowiono na poziomie gruntu, bez sypania kopca. W obecnej postaci 
wie¿a wkomponowana jest w kompleks budynków – wie¿a, przybudówka 
mieszcz¹ca klatkê schodow¹, zabudowania gospodarcze – stajnia, gara¿ 
(czêœciowo w ruinie). Do budowy wie¿y u¿yto gotyckiej ceg³y (wym. 
28 – 30 x 14 x 8 cm), miejscowo uzupe³nionej kamieniem polnym (g³. 
partie fundamentowe i naro¿a budynku)14. Wie¿a ma plan prostok¹ta 
o wymiarach – 8,1 x 11,25 m. Obecnie budowla posiada piwnicê, przyziemie 
i piêtro, jednak znaczna gruboœæ murów w czêœci piwnicznej sugerowaæ 
mo¿e, ¿e w przesz³oœci istnia³a jeszcze jedna kondygnacja. Gruboœæ mu-
rów kapitalnych w rzucie pionowym jest niejednolita: piwnica - œciana 
wschodnia – 1,5 m; pó³nocna i zachodnia – 2,1 m; po³udniowa – 2 m. Gru-
boœæ œcian przyziemia i piêtra wynosi – 1,2 m. Wysokoœci poszczególnych 
kondygnacji: piwnica – 1,75 m, przyziemie – 3,35 m, piêtro – 3,1 m.

Sklepiona ceglan¹ koleb¹ piwnica o wymiarach 4,95 x 4,55 m jest 
zag³êbiona w gruncie ok. 1,5 m. Liczne przemurowania zlokalizowanego 
w œcianie po³udniowo–wschodniej wejœcia wskazuj¹, ¿e pierwotnie znaj-
dowa³o siê ono ni¿ej (na poziomie gruntu). Piwnica wie¿y uleg³a równie¿ 
przebudowie. Czêœæ piwnicy od strony pó³nocnej zasypano, dostawiaj¹c 
now¹ œcianê dzia³ow¹. Zabieg ten zwi¹zany by³ prawdopodobnie z prób¹ 
wzmocnienia konstrukcji wie¿y, której œciany od strony pó³nocnej i za-
chodniej wykazuj¹ liczne spêkania. Zmniejszenie pomieszczenia piwnicy 
i wype³nienie jej ziemi¹ lub gruzem mia³o zabezpieczyæ budowlê przed 
osiadaniem w niestabilnym i podmok³ym gruncie.

Kondygnacja przyziemia pierwotnie by³a jednoprzestrzenna. Po-
siada sklepienie krzy¿owe i 4 otwory okienne. Wejœcie zlokalizowane 
w œcianie wschodniej obecne jest wtórnym. Pierwotne wejœcie znaj-
dowa³o siê w czêœci po³udniowej œciany. Wskazuje na to zachowana 
wnêka wejœciowa w œcianie. Otwór wejœciowy obecnie znajduje 0,5 m 
nad poziomem gruntu, pierwotnie wysokoœæ ta mog³a siêgaæ 1,5 – 2 m. 
W œcianie pó³nocnej zachowana jest wnêka, mieszcz¹ca wczeœniej 
wykusz latrynowy. Pomieszczenie przyziemia przegrodzone jest obec-
nie œcian¹ dzia³ow¹ z centralnie usytuowanym otworem drzwiowym. 
Œciana ma konstrukcjê szachulcow¹ i jest otynkowana. Okna kondy-
gnacji pierwotnie posiada³y zewnêtrzne kamienne obramowania. Na 
obecnoœæ kamieniarki wskazuj¹ liczne przemurowania zewnêtrznych œcian 

14 Obecnie wie¿ê opasuje cementowa opaska, któr¹ wspó³czeœni w³aœciciele wykonali w celu 
zapobie¿enia zapadania siê budowli. Wed³ug ich relacji kamienny fundament wie¿y siêga ok. 2 m 
poni¿ej poziomu gruntu.

Wie¿a mieszkalna w Byczu
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wie¿y oraz zachowane jej fragmenty w obejœciu budowli (renesansowe ob-
ramienia wykorzystano obecnie jako krawê¿niki przy drodze dojazdowej.

Kondygnacja piêtra zdradza cechy wielokrotnej przebudowy. Nakryta 
jest drewnianym stropem. Wejœcie znajduje siê w centralnej czêœci œciany 
wschodniej i ma charakter wtórny. Równie¿ otwory okienne w œcianie po³u-
dniowej powsta³y w wyniku póŸniejszych przemurowañ. Obecnie kondygna-
cja dzieli siê na cztery niewielkie pomieszczenia – sieñ wejœciowa, kuchnia 
i dwa pokoje. Œciany dzia³owe maj¹ konstrukcjê szachulcow¹ (wype³nienia 
faszyn¹ i glin¹). W naro¿niku œciany wschodniej znajduje siê zamurowany 
otwór (1,3 x 0,5 m), który mo¿e byæ pozosta³oœci¹ niewielkiego otworu 
okiennego. 

Ca³oœæ budowli zwieñczona jest jednospadowym dachem o niewiel-
kim k¹cie spadku, krytym pap¹. Zarówno sposób wykonania zadaszenia, 
jak ju¿ wspomniana gruboœæ murów wskazuj¹, ¿e budowla posiadaæ mog³a 
jeszcze jedn¹ kondygnacjê, byæ mo¿e o charakterze obronnym.

Komunikacjê pomiêdzy kondygnacjami zapewni¹ obecnie drewniane 
schody zlokalizowane w dostawionej do wschodniej œciany wie¿y przybu-
dówce. Ceglane mury przybudówki nie s¹ powi¹zane z murami kapitalnymi 
wie¿y i posiadaj¹ liczne przemurowania. Dobudówka ta pochodzi prawdo-
podobnie z pocz. XX w. Z niej prowadz¹ drzwi do budynku gospodarcze-
go. Budynek pierwotnie pe³ni³ funkcjê stajni. Wskazuj¹ na to okucia na 
³añcuchy wmurowane w œciany i kamienny ¿³ób (paœnik). Œciany budynku 
s¹ niejednolite, wystêpowanie ró¿nych cegie³ - gotyckiej oraz XVIII - wiecz-
nej wskazuje, ¿e do jego budowy wykorzystano materia³ rozbiórkowy. 
Obecnoœæ gotyckiej ceg³y wskazywaæ mo¿e na wykorzystanie materia³u 
z rozebranej najwy¿szej kondygnacji wie¿y. Budynek gospodarczy nie jest  
obecnie zadaszony.

Na obecnym stanie badañ mo¿emy tylko ogólnie przeœledziæ zagadnie-
nia stylowe i fazy budowlane wie¿y w Byczu. Pomocne w ustaleniu chrono-
logii obiektu by³yby sonda¿owe badania archeologiczne i architektoniczne. 
Uk³ad architektoniczny budowli oraz technika murarska – w¹tek gotycki 
muru ceglanego pozwalaj¹ okreœliæ czas budowy na prze³om XV i XVI 
w. (pierwsze æwieræwiecze). Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e budowla powsta³a 
w po³. XV w., a na pocz¹tku nastêpnego stulecia poddano j¹ przebudowie 
(okna, sklepienie przyziemia). Typologicznie obiekt nale¿y zaliczyæ do 
rozpowszechnionych na Œl¹sku wie¿ mieszkalno–obronnych15. 

Bior¹c pod uwagê przybli¿ony czas powstania budowli, jej budowê,  
przypisaæ nale¿y rodzinie Kupperwolff, której przedstawiciel móg³ tutaj 
rezydowaæ16. Stan badañ nie pozwala okreœliæ czy wie¿a wchodzi³a w sk³ad 

15 Zbli¿on¹ architektonicznie budowl¹ tego typu pozostaje obecnie wie¿a w Witkowie, pow. 
¿agañski. Patrz: S. Gumiñski, A. Olszewski, Gotycka wie¿a mieszkalna w Witkowie i jej renesanso-
wa dekoracja, Biuletyn Historii Sztuki, t. 25, 1963.
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wiêkszego zespo³u dworskiego. Równie¿ jej elementy obronne s¹ trudno 
uchwytne. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e nieistniej¹ca kondygnacja posia-
da³a funkcjê obronn¹ a s¹siaduj¹cy z wie¿¹ ciek wodny zasila³ fosê. Nie wiemy 
jakie budowle i konstrukcje wchodzi³y w sk³ad obwodu obronnego wie¿y. 

Prawdopodobnie w XVII w. budowla przesta³a pe³niæ rolê siedziby 
szlacheckiej. Jej funkcja w XVIII i XIX w. nie jest znana. Prawdopodobnie 
nadal pe³ni³a funkcje mieszkalne. Wed³ug relacji mieszkañców wsi wie¿a by³a 
remontowana na pocz. XX w. Jednak niektóre modernizacje nale¿y odnieœæ 
jeszcze do XVIII i XIX w. W trakcie modernizacji budowli zlikwidowano 
wykusz latrynowy oraz dostawiono do wie¿y ceglan¹ przybudówkê z klatk¹ 
schodow¹ (pierwotnie komunikacjê miêdzy kondygnacjami zapewnia³y praw-
dopodobnie schody zlokalizowane w drewnianym ganku, a do ostatniej kondy-
gnacji drabina z poziomu pierwszego piêtra). Przy wie¿y wzniesiono budynek 
stajni. Podczas remontu zmniejszono rozmiary okien i usuniêto renesansowe 
obramienia. Prawdopodobnie na prze³omie XVIII i XIX w. w kondygnacji 
piêtra wydzielono nowe pomieszczenia. Gara¿ dostawiono do budynku go-
spodarczego w XX w.

Obecnie obiekty s¹ remontowane, wie¿a nie posiada tynku, a jej œciany 
wykazuj¹ liczne œlady spêkañ. Wnêtrza przyziemia s¹ otynkowane, prowadzo-
ne s¹ równie¿ prace remontowe piêtra i przybudówek. 

16 W rêkach rodu w XV – XVII w. znajdowa³y siê  inne pobliskie wsie Drogomil i Wierzbnica.

Wie¿a mieszkalna w Byczu

57. Próba rekonstrukcji wie¿y z XVI w. 
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59. Plany piwnicy i przyziemia wie¿y. Rys. T. Andrzejewski, M. Wrzaszcz

58. Przekrój pionowy wie-
¿y. Stan 2003 r.
Rys. T. Andrzejewski,
M. Wrzaszcz
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60. Widok ogólny wie-
¿y. Stan 2003 r.

61. Elewacja po³udniowa.

62. Elewacja pó³nocna.

Wie¿a mieszkalna w Byczu



86 87

63 – 64. Wnêtrza jednego z pomieszczeñ przyziemia. Stan 2002 r.

65. Œciana pó³nocna,  zamurowany otwór wyku-
sza latrynowego. 

66. Fragment œciany zachodniej wie¿y.

67. Kamienne obramienia okienne.
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68. Dzietrzychowice, pow. ¿agañski. Czêœciowo zre-
konstruowana wie¿a mieszkalna z XIV – XV w. 
Stan 2002 r.

69. Witków, pow. ¿agañski. Wie¿a mieszkalna z XV w. Stan 2002 r.
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Druga po³owa XIII wieku przynios³a akcjê lokacji miejskich na terenie 
ksiêstwa g³ogowskiego, które objê³y równie¿ dzisiejsze Nowe Miasteczko. 
Dokument lokacyjny nie zachowa³ siê lub jak sugeruj¹ niektórzy historycy, nie 
zosta³ on nigdy wydany. Przyjmuje siê, ¿e prawa miejskie Nowe Miasteczko 
otrzyma³o przed rokiem 1296, poniewa¿ wydany w tym czasie przez Henryka 
III dokument, wymienia je jako miasto1.

W XIV wieku Nowe Miasteczko by³o siedzib¹ w³adz dystryktu (weich-
bildu) i pe³ni³o funkcjê us³ugow¹ dla niewielkiego, ale znacz¹cego obszaru 
rolniczego. Miasto le¿a³o przy wa¿nych traktach handlowych: Wroc³aw- Kro-
sno – Berlin, Zielona Góra – Lubin, ¯agañ – Bytom Odrzañski, by³o wiêc 
lokalnym oœrodkiem handlu, który obs³ugiwa³ kupców i podró¿nych przemie-
rzaj¹cych te tereny2.

W Nowym Miasteczku, podobnie jak na obszarze ca³ego Dolnego Œl¹-
ska, wielkie wydarzenia dziejowe materializowa³y siê jako brutalne przemar-
sze i kwaterunki wojsk ró¿nych armii pustosz¹cych miasto i okolice ju¿ od 
XV wieku. Kontrybucje, rabunki i po¿ary czêsto doprowadza³y mieszkañ-
ców do skrajnej nêdzy, a d¿uma w latach 1630 – 1631 spowodowa³a œmieræ 
po³owy obywateli miasta. 

Nowe Miasteczko nigdy nie stanowi³o wa¿nego punktu strategicznego, 
a wiêc mo¿na przypuszczaæ, ¿e umocnienia miejskie nie by³y tu nigdy na tyle 
silne, by odeprzeæ atak znacz¹cych si³. Wysi³ek obronny w okolicy podejmo-
wa³y przede wszystkim G³ogów, Ko¿uchów i Bytom Odrzañski. Mieszkañcy 
Nowego Miasteczka, mimo du¿ych starañ zwi¹zanych ze sta³ym odtwarzaniem 
umocnieñ w chwilach zagro¿enia otwierali bramy miejskie, a nastêpnie zdani 
byli na ³askê lub terror zdobywców.

Mo¿na domniewymaæ, ¿e umocnienia miejskie dawa³y ochronê swoim 
obywatelom tylko w przypadku napadów band zbójeckich.

Rekonstrukcjê œredniowiecznego rozplanowania Nowego Miasteczka 
i przebiegu miejskich umocnieñ utrudnia brak przekazów kartograficznych  
i uboga ikonografia. Bardzo skromny materia³ w tym zakresie stanowi¹ 
- widok miasta z 1650 r. i kilka rysunków reprodukowanych w monografii 

Jacek Zawiœlak

MURY  OBRONNE  NOWEGO  MIASTECZKA

1 W. Strzy¿ewski, J. Zawiœlak, Nowe Miasteczko. Zarys dziejów, Zielona Góra  - Nowe 
Miasteczko 1996, s. 14

2 Tam¿e, s. 36.
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miasta E. Kolbego3 oraz panorama F. B. Wernera z II po³. XVIII wieku4. 
W obu przekazach ikonograficznych zabudowê miasta przedstawiono w bar-
dzo schematyczny sposób. Widok F. B. Wernera nie mo¿e byæ w pe³ni brany 
pod uwagê przy rekonstrukcji przebiegu umocnieñ miasta, ze wzglêdu na 
du¿¹ niedok³adnoœæ, nasuwaj¹c¹ przypuszczenie, ¿e autor rysowa³ go albo 
z pamiêci, albo te¿ na podstawie niepe³nych szkiców. Stosunkowo niewielk¹ 
iloœæ informacji na temat miejskich umocnieñ podaj¹ równie¿ monografie 
miasta5. Dodatkow¹ przeszkod¹ w dok³adnym ustaleniu przebiegu miejskich 
umocnieñ jest brak planowych badañ archeologicznych dotycz¹cych ich usy-
tuowania oraz po³o¿enia zamku. W takich warunkach próbê odtworzenia linii 
umocnieñ nale¿y przeprowadziæ na podstawie wspó³czesnego rozplanowania 
miasta, jak to uczyni³ Stanis³aw Kowalski6.

Przedstawiona przez autora analiza nasuwa wniosek, ¿e œredniowieczny 
uk³ad przestrzenny zachowa³ siê w Nowym Miasteczku do dnia dzisiejszego 
bez wiêkszych zmian i jest nadal czytelny. 

Nowe Miasteczko, co sugeruje równie¿ sama nazwa, powsta³o przy 
istniej¹cej wczeœniej starej osadzie w Go³aszynie (niem. Lindau). Pod nowe 
miasto wybrano teren topograficznie dogodny, stanowi¹cy równ¹ p³aszczy-
znê, pozwalaj¹c¹ na rozplanowanie wed³ug koncepcji opartych o zasady re-
gularnego podzia³u na bloki i parcele. Centrum miasta stanowi³ prostok¹tny, 
zbli¿ony do kwadratu rynek z umiejscowionym poœrodku ratuszem. 
Z naro¿ników rynku wychodzi³y po dwie ulice (obecnie) – G³ogowska i 9 Maja, 

3 E. Kolbe, Geschichte der Stadt Neustädtel, Neusalz 1925.
4 F. B. Werner, Topographia seu Compendium.., orygina³  w Bibliotece Uniwersyteckiej we 

Wroc³awiu, sygn. V – 154.
5 G. Jokisch, Geschichte der Stad Neustädtel, Neustädtel 1866; E. Kolbe, op.cit.; W. Strzy¿ewski, 

J. Zawiœlak, op.cit.
6 S. Kowalski, Nowe Miasteczko, [w:] Studia nad pocz¹tkami i rozplanowaniem miast nad œrod-

kow¹ Odr¹ i doln¹ Wart¹, pod red. Z. Kaczmarczyka, A. Wêdzkiego, t. II, Zielona Góra 1970.

70. Widok miasta z 1650 r. reprodukowany w monografii miasta E. Kolbego.

Mury obronne Nowego Miasteczka
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Kolejowa i Paderewskiego, Koœciuszki i Koœcielna, S³owackiego i Zielona. 
By³y one powi¹zane z biegn¹c¹ wokó³ miasta po wewnêtrznej stronie obwa-
rowañ ulic¹ obwodow¹, zachowan¹ czêœciowo do dziœ w linii ulic Ogrodowej, 
Tylnej i Podgórnej. Jej œladem jest równie¿ przejœcie dziel¹ce blok zamkniê-
ty ulicami Wojska Polskiego, Koœcieln¹, Kolejow¹ i zachodni¹ pierzej¹ 
rynku7. Uk³ad linii umocnieñ miejskich, którego wyznacznikiem by³a ulica 
obwodowa rekonstruowano ju¿ w XIX w. „...do dziœ zachowane ruiny starych 
murów miejskich pokazuj¹ wyraŸnie po³o¿enie miasta. Po pó³nocnej stronie 
rowu m³yñskiego, pe³nego wody sta³ zamek. Wzd³u¿ tego rowu ci¹gn¹³ siê 
mur a¿ do Bramy Bytomskiej, gdzie do dzisiaj widaæ jego szcz¹tki. Od Bramy 
Bytomskiej mur ci¹gn¹³ siê dalej, pozostawiaj¹c rów m³yñski na prawo 
i z ty³u domów dochodzi³ do Bramy G³ogowskiej. Odt¹d bieg³ z ty³u zboru 
ewangelickiego a¿ do Bramy Piaskowej. St¹d do Bramy Wodnej ci¹gn¹³ siê 
w kierunku koœcio³a p.w. œw. Marii Magdaleny i dalej ³¹czy³ siê z murem 
zamkowym...” 8.

Przy projektowaniu za³o¿enia obronnego miasta od strony pó³nocnej 
i wschodniej z pewnoœci¹ wykorzystano naturalne po³o¿enie nad rzek¹ Bia³a 
Woda, a tak¿e przyleg³e do niej tereny rozlewiskowe, tworz¹ce bagniste ³¹ki. 
Prawdopodobnie ju¿ w koñcu XIII lub na pocz¹tku XIV w. miasto otoczono 
ziemnymi wa³ami (zwieñczonymi drewnian¹ palisad¹) zamykaj¹cymi siê 
w kszta³t owalny zbli¿ony do ko³a, przy czym najstarsze umocnienia odcinko-
wo bieg³y po zewnêtrznym obwodzie ulicy obwodowej. Ci¹g œredniowiecznej 
palisady wyznacza³a od zachodu linia skarpowo obni¿aj¹cego siê terenu, 
bêd¹ca przed³u¿eniem przejœcia dziel¹cego blok miêdzy ulicami Kolejow¹, 
Wojska Polskiego i  Koœcieln¹ w kierunku ulicy Zamkowej, a z pozosta³ych 
stron – zewnêtrzna linia ulic Ogrodowej, Tylnej i Podgórnej9.

7 Tam¿e, s., 315 - 316
8 G. Jokisch, op.cit., s. 15 – 16.
9 S. Kowalski, op.cit., s. 315. 

72. Koœció³ œw. Konrada wraz 
z fragmentem murów i ba-
stej¹ (wie¿¹?). Widok z mo-
nografii miasta E. Kolbego.
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Analizuj¹c uk³ad przestrzenny miasta, S. Kowalski za³o¿y³, ¿e w XVI 
wieku dosz³o do rozszerzenia powierzchni Nowego Miasteczka przez prze-
suniêcie po³udniowo–wschodniej czêœci obwarowañ i zast¹pienia wa³ów 
i palisady murem z kamienia polnego10. Wed³ug A. Biranowskiej – Kurtz 
wymiana drewnianych umocnieñ na murowane mog³a nastapiæ ju¿ w koñcu 
wieku XIV11. Warto zauwa¿yæ, ¿e po³udniowa i wschodnia czêœæ miasta by³a 
pozbawiona naturalnych walorów obronnych w przeciwieñstwie do czêœci 
pó³nocnej i wschodniej. Nie wiemy, czy kamienne obwarowania wzniesiono 
na ca³ym obwodzie obronnym czy tylko odcinkowo. Przypuszczalnie wyso-
koœæ kamiennych murów nie przekracza³a 6 m12. W najwy¿szej partii mury 
zwieñczone by³y pomostem bojowym z przedpiersiem w formie krenela¿u 
(relikty takich murów przestawi³ na widoku miasta F. B. Werner). W linii 
murów wzniesiono kilka kamiennych bastei (XVI w.). Widok miasta z roku 
1650 r. przedstawia je jako zadaszone budowle o wysokoœci równej murom. 
W wyniku poszerzenia obszaru miasta w obwarowaniach w jego granicach 
znalaz³ siê koœció³ œw. Konrada, przy którym wzniesiono prawdopodobnie 
jedn¹ z bastei flankuj¹cych Bramê G³ogowsk¹ (wczeœniej koœció³ móg³ 
posiadaæ w³asne obwarowania, które wzmacnia³y obronnoœæ miasta na 
tym odcinku). Basteje wzniesiono równiej w pobli¿u bramy ¯agañskiej. 
Dodatkowo obwarowany móg³ byæ równie¿ koœció³  farny p.w. œw. Marii 
Magdaleny i zamek, który trudno dok³adnie umiejscowiæ z powodu braku 
wiarygodnych Ÿróde³. Tradycyjnie 
zak³ada siê, ¿e zamek wybudowany 
zosta³ w pó³nocnej czêœci miasta, na 
obszarze miêdzy koœcio³em œw. Marii 
Magdaleny a dzisiejsz¹ ulic¹ Zam-
kow¹ i rzek¹ Bia³¹ Wod¹. Nieznane 
s¹ przekazy ikonograficzne zamku, 
jedyna wzmianka dotycz¹ca obiektu, 
który by³ siedzib¹ w³aœcicieli miasta, 
pochodzi z 1623 r. przy okazji jego 
sprzeda¿y przez Annê Kietlicz. Wed³ug 
Kolbego zamek zosta³ opuszczony ju¿ 
w XVI wieku i popad³ w ruinê13. 

10 Tam¿e, s. 316
11 A. Biranowska – Kurtz, Weryfikacja studium urbanistycznego i konserwatorskiego Nowego 

Miasteczka, Szczecin 1990, maszynopis Wojewódzki Oddzia³ S³u¿by Ochrony Zabytków w Zielo-
nej Górze, s. 12. 

12 Deutsches Städtebuch, wyd. E. Keyser, Bd.1, Stuttgart – Berlin 1939, s. 835.
13 E. Kolbe, Neustädtel. Ein Heimatsalbum, Neusalz 1926, s. 8.

73. Baszta Bramy Bytomskiej. Widok 
z monografii miasta E. Kolbego.

Jacek Zawiœlak
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W linii umocnieñ Nowego Miasteczka znajdowa³y siê cztery bramy 
- G³ogowska, Bytomska (zwana tak¿e Zamkow¹), ¯agañska (zwan¹ te¿ 
Szprotawsk¹ lub Wodn¹) i Piaskowa (zwan¹ równie¿ œw. Barbary). Pier-
wotnie bramy by³y drewniane, w XV lub XVI w. zast¹piono je budowlami 
murowanymi. Najwiêksze znaczenie dla miasta mia³a Brama G³ogowska, 
której zabudowa s³u¿y³a równie¿ jako miejskie wiêzienie. W jej pobli¿u 
znajdowa³ siê koœció³ p.w. œw. Konrada. Bramê Bytomsk¹ wzmacnia³a 
wysoka kamienna baszta (prawdopodobnie z XV w.), w pobli¿u znajdowa³ 
siê most nad fos¹ (such¹ lub mokr¹ – przed³u¿enie tzw. rowu m³yñskiego 
od rzeki Bia³ej Wody). Brama zlokalizowana by³a u zbiegu ul. Koœciuszki 
i S³owackiego. Brama Piaskowa (zbieg ul. Paderewskiego i 1 Maja) powsta³a 
prawdopodobnie najpóŸniej i prowadzi³a w kierunku wsi ¯uków. We wnêce 
budynku bramnego umieszczona by³a figura œw. Barbary (st¹d jedna z jej 
nazw). Brama ¯agañska (Wodna) znajdowa³a siê tu¿ nad brzegiem Bia³ej 
Wody. Bramê flankowa³y dwie kamienne basteje. Po ca³kowitej rozbiórce 
bramy w 1860 r. ustawiono w jej miejscu figurê œw. Jana Nepomucena (na 
pocz¹tku XX w. figurê przeniesiono do koœcio³a farnego).

Okreœlenie czasu likwidacji miejskich obwarowañ jest bardzo utrud-
nione. Prawdopodobnie uleg³y one zniszczeniu podczas wojny trzydzie-
stoletniej. Podczas wielkiego po¿aru miasta w 1634 r. zniszczeniu uleg³o 
172 domostwa, ratusz, koœció³ farny i zapewne wiêksza czêœæ umocnieñ14. 
Po wojnie rozpoczêto systematyczn¹ rozbiórkê fortyfikacji, tym bardziej, 
¿e zabudowa miasta stopniowo wychodzi³a poza ich obwód. Do po³owy 
XVIII wieku. zlikwidowano wiêksz¹ czêœæ obwodu obronnego15. Na widoku 
Wernera dostrzec mo¿na jedynie fragment muru na odcinku od Bramy Pia-
skowej do ¯agañskiej oraz bramy – Piaskow¹, Bytomsk¹ i ¯agañsk¹, przed-
stawione jako jednokondygnacyjne budowle za³o¿one na planie prostok¹ta 
z centralnie usytuowanym przejazdem. Ich likwidacja nast¹pi³a z koñcem 
XVIII stulecia.

14 E. Kolbe, op.cit., s.131.
15 Deutsches Städtebuch, op.cit., s.835.

74. Brama Piaskowa (œw. 
Barbary w XIX w.). 
Widok z monografii 
miasta E. Kolbego

Mury obronne Nowego Miasteczka
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Opisuj¹cy miasto w 1791 r. F. A. Zimmermann zanotowa³ – „...Nowe Mia-
steczko by³o niegdyœ otoczone murami z 4 bramami, nieznany jest czas ich 
zniszczenia”16.

Ostateczna rozbiórka pozosta³oœci miejskich fortyfikacji nast¹pi³a w po³owie 
XIX w. Do dziœ zachowa³y siê nieliczne œlady obwarowañ miejskich. Fragmenty 
linii umocnieñ (partie fundamentowe murów obronnych) widoczne s¹ dziœ wzd³u¿ 
linii od skweru œw. Konrada, przez  ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego (mur przy 
koœciele farnym). 

 16 F. A. Zimmerman, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd.10, Breig 1791, s. 126.

Jacek Zawiœlak

75. Próba rekonstrukcji fortyfikacji Nowego Miasteczka (wg S. Kowalskiego)

1. koœció³ farny
2. ratusz
3. koœció³ poewangelicki
4. koœció³ œw. Konrada
5. brama Bytomska
6. brama ¯agañska (Wodna)
7. brama Piaskowa (œw. Barbary)



94 95

76. Relikty murów miej-
skich z XVI w. przy 
ul. Mickiewicza.

77. Relikty murów obron-
nych z XVI w. w 
pobli¿u dawnego 
koœcio³a ewangelic-
kiego

78. Fragment muru za-
chowanego przy ul. 
Wojska Polskiego

Mury obronne Nowego Miasteczka
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Krzysztof Motyl

NOWO¯YTNE  UMOCNIENIA  SZWEDZKIE  
W  REJONIE  SIEDLISKA   

W badaniach i studiach podejmowanych w zakresie architektury obron-
nej, temat fortyfikacji wzniesionych przez wojska szwedzkie w czasie wojny 
trzydziestoletniej (1618 – 1648) na Œrodkowym Nadodrzu, w polskiej, jak 
i zagranicznej literaturze, traktowany jest marginalnie1. Brakuje odpowied-
niego archiwalnego materia³u kartograficznego, ikonograficznego, a wobec 
tego równie¿ i porównawczego. Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji 
technicznej zachowanych reliktów owych umocnieñ jest zatem mocno utrud-
nione i po¿¹dane. 

Na terenie Œrodkowego Nadodrza niewiele zachowa³o siê z nowo¿ytnych 
umocnieñ pochodz¹cych z tego okresu. Dobrze znan¹ fortyfikacj¹ powsta³¹ 
w dobie tej wojny jest przede wszystkim twierdza G³ogów, której pierwsze 
umocnienia bastionowe powsta³y w 1630 roku. Nale¿y nadmieniæ, ¿e pew-
nych modernizacji umocnieñ G³ogowa i Bytomia Odrzañskiego dokona³y 
wojska szwedzkie. Rozpoznane s¹ tak¿e inne za³o¿enia polowe, zachowane 
wspó³czeœnie w postaci ziemnych szañców i redut, znajduj¹ce siê w pobli¿u 
dawnych traktów komunikacyjnych i miejsc stacjonowania wojsk. Do tych 
umocnieñ nale¿y zaliczyæ kleszczowe obwarowania obozu wojsk szwedzkich 
genera³a Torstenssona u ujœcia Nysy £u¿yckiej do Odry ko³o Szyd³owa2, 
bastionowe fortyfikacje zamku w Kroœnie Odrzañskim3, redutê w Sarbii4. O 
wiele mniej znane s¹ dzie³a polowe wzniesione celem ochrony wojsk szwedz-
kich stacjonuj¹cych w Sulechowie. Do grupy tych budowli s¹ zaliczane m.in. 
relikt szañca w Kijach5, pasmo wzniesieñ6 w rejonie Górzykowa oraz szaniec7 
znajduj¹cy siê nad Obrzyc¹ w rejonie Górzykowa. Podobnie jest równie¿ 

1 Dzia³ania wojenne na obszarze Œrodkowego Nadodrza opisuje m.in. R. Majewski, Wojna 30-
letnia na Œl¹sku, [w:] Wojna 30 – letnia na ziemiach nadodrzañskich, pod red. K. Bartkiewicza, 
Zielona Góra 1993. Problematykê fortyfikacji w tej pracy porusza A. Toczewski, Fortyfikacje na 
ziemiach nadodrzañskich i ich rola w okresie wojny 30-letniej.

2 J. Lewczuk, Nowo¿ytny, polowy obiekt fortyfikacyjny w Szyd³owie, gm. Cybinka, woj. zielono-
górskie, stan. 2(AZP 59-07/29), [w:] Wielkopolskie sprawozdania archeologiczne, Poznañ 1993. 

3 J. Muszyñski, Krosno Odrzañskie. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ, Poznañ 1972, s. 62 i 91.
4 J. Lewczuk, Wojskowy obóz warowny w Sarbii, gm. Krosno Odrzañskie, woj. zielonogórskie, 

maszynopis. 
5 Na niektórych mapach niemieckich jest okreœlany jako „Alte Schanze” (stary szaniec), b¹dŸ 

te¿ „Kayer Schanze” (Kijowski szaniec, szaniec w Kijach).
6 Na mapach niemieckich pasmo wzniesieñ znajduj¹ce siê na pó³noc od Górzykowa (gm. Sule-

chów) jest okreœlane jako „Schanze Berge” (wzniesienia szañcowe).  

7 Umocnienie te jest okreœlane jako „Alte Schanze”.



96 97

ze szcz¹tkowo zachowanymi budowlami znajduj¹cymi siê w rejonie Krosna 
Odrzañskiego, jak i wsi Wysoka. 

Nieznacznie rozpoznany by³ dotychczas szwedzki obóz wojskowy, 
zlokalizowany pomiêdzy Bytomiem Odrzañskim, a Now¹ Sol¹. Pierwsze 
wzmianki o stworzeniu obozu pojawi³y siê w monografii G³ogowa Juliusa 
Blaschkego8. Autor wspomina o ufortyfikowaniu Bytomia Odrzañskiego 
i za³o¿eniu w³aœciwie dwóch obozów wojsk szwedzkich: w Bytomiu Odrzañ-
skim i Siedlisku (niem. „Carolath”). Nie podaje jednak miejsca ich wznie-
sienia, a tym bardziej szczegó³ów dotycz¹cych wygl¹du za³o¿eñ. Natomiast 
w opracowaniu A. Schillera9 pojawiaj¹ siê krótkie zapisy dotycz¹ce obu 
obozów oraz modernizacji przez Szwedów fortyfikacji miejskich Bytomia 
Odrzañskiego. Wspó³czeœnie, rozpoznania jednego dzie³a obronnego dokona³ 
J. Lewczuk10.  

W latach 2000 – 2003 cz³onkowie Zielonogórskiego Oddzia³u Towarzy-
stwa Przyjació³ Fortyfikacji przeprowadzili badania terenowe, których celem 
by³o rozpoznanie i identyfikacja zachowanych reliktów fortyfikacji wznie-
sionych w celu obrony obozu wojskowego za³o¿onego w rejonie Siedliska. 
Prace te zaowocowa³y odnalezieniem kilku, nieznanych dot¹d, reliktów dzie³ 
obronnych oraz hipotetycznym okreœleniem wygl¹du obwarowañ obozu. Ni-
niejsze opracowanie jest podsumowaniem dotychczasowych badañ. 

T³o historyczne

„Dnia 19 sierpnia 1639 sprowadzi³ szwedzki genera³ jazdy Dewitz wiêk-
sz¹ czêœæ z Brandenburgii i na Pomorzu operuj¹cych oddzia³ów armii przez 
granicê œl¹sk¹ do Krosna [Odrzañskiego] i Bytomia [Odrzañskiego], a jego 
zb³¹kane oddzia³y wypuszcza³y siê a¿ po same bramy umocnionego G³ogowa, 
a nawet jeszcze dalej w g³¹b kraju. (...) W paŸdzierniku 1639 sprowadzi³ 
genera³ - major Stalhansch dalsze wzmocnienie w jeŸdzie i osiad³ mocno 
w Bytomiu Odrzañskim. Kaza³ miasto pospiesznie umocniæ i po³¹czyæ z pra-
wym brzegiem przez most na ³odziach (...) Gdy obsadzi³ na prawym brzegu 
Odry bez oporu Górê i W¹sosz, otrzyma³ przed ¯migrodem wiadomoœæ, ¿e 
hrabia Filip von Mansfeld, przywódca wojsk cesarskich na Œl¹sku, zagra¿a 
jego militarnemu punktowi oparcia w Bytomiu [Odrzañskim]. Natychmiast 
wyszed³ stamt¹d i w sam raz przyby³, aby kryæ Bytom z Siedliska. (...) Mimo 
i¿ odniós³ [Stalhansch] pod Psim Polem i pod W¹soszem ma³e klêski, wyruszy³ 
w okolice Bytomia, lecz zosta³ powstrzymany, gdy¿ kra zniszczy³a jego most 
na ³odziach a powódŸ uniemo¿liwi³a przejœcie (..) Pu³kownik Jung [dowódca 

8 J. Blaschke, Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Landes, Glogau 1913, s. 278 
– 290.

9 A. Schiller, Heimatbuch des Kreises Freystadt Ndr. Schl., Beuthen 1925, s. 121 – 124.
10 J. Lewczuk, Wojskowy obóz warowny w Stanach, gm. Nowa Sól, woj. zielonogórskie, [w:] 

Œl¹skie sprawozdania archeologiczne, Wroc³aw 1992.  Tam plan za³o¿enia obronnego.

Nowo¿ytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska
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wojsk cesarskich] pospieszy³ wiêc ze swoimi 1500 rajtarami do Bytomia, 
uchwyci³ dobry moment i wypêdzi³ Szwedów z ich okopów. Móg³ teraz ³atwo 
zniszczyæ ich most przez Odrê, gdyby mu nie brakowa³o piechoty. Szwedzi 
wycofali siê, a wojska cesarskie trzyma³y siê jednak a¿ do maja 1641 w swo-
im obozie pod Brzegiem [G³ogowskim], gdzie tak¿e przez rzekê przerzucili 
most na ³odziach i do tego œci¹gnêli z G³ogowa wszystkie statki i promy. 
W miêdzyczasie Stalhansch po swoim odejœciu z Bytomia ze swoim oddzia³em 
armii kr¹¿y³ po innych okolicach kraju i do 20 maja 1640 znalaz³ siê powtór-
nie pod ¯aganiem (...) Œciga³ go Golz [genera³ cesarski], który zdoby³ Bytom 
i wypêdzi³ Szwedów za Odrê. 

Szwedzi zerwali za sob¹ most i rozbili obóz pod Siedliskiem. Dopiero  
w sierpniu 1640 maszerowa³ Stalhansch znów na ¯agañ i Jeleni¹ Górê, 
zwróci³ siê nastêpnie do ¯ar, opanowa³ znowu Bytom i dooko³a rzuci³ oko-
py. Przy koñcu wrzeœnia 1640 zbli¿y³ siê jednak ksi¹¿ê Franciszek Albert 
ze swoj¹ armi¹ bli¿ej ksiêstwa g³ogowskiego. 17 paŸdziernika 1640 zaata-
kowa³ Bytom, a po³o¿ony na wyspie odrzañskiej gródek [przypuszczalnie 
drewniany blokhauz otoczony ziemnymi umocnieniami – K. M] nie móg³ siê 
broniæ. Za³oga szwedzka zosta³a w wiêkszoœci wyciêta, w Siedlisku znienacka 
napadniêty szwedzki pu³kownik i z ca³¹ swoj¹ rodzin¹ wziêty do niewoli. 
W takich warunkach musia³ Stalhansch oddaæ swoje stanowisko i przyst¹piæ 
do odwrotu. [Ponownie wojska szwedzkie zajê³y G³ogów i Bytom Odrzañski 
w 1641 r.]

(...) Cierpienia wojny zakoñczy³y siê zawartym pokojem westfalskim 
dnia 24 kwietnia 1648 w Münster i Osnabrück. (...) Po og³oszeniu pokoju 
zaczêli Szwedzi czyniæ ró¿ne przygotowania do stopniowego opuszczania 
terenu, a mianowicie do wys³ania artylerii, dzia³ i amunicji, które mia³y byæ 
wys³ane Odr¹ do Krosna [Odrzañskiego]. W tym celu g³ogowski burmistrz 
musia³ postaraæ siê o 12 statków, których fracht musia³o p³aciæ miasto. 
Z koñcem lutego 1650 r. przyby³o tutaj znów 20 statków do transportu szwedz-
kiej artylerii. Miasto dostarczy³o robotników i musia³o troszczyæ siê o za³a-
dowanie dzia³ i amunicji. Miasto musia³o wyk³adaæ pieni¹dze na fracht, nie 
mog¹c uzyskaæ zwrotu od stanów i miast okrêgu.“11 

Wydarzenia zwi¹zane z pobytem wojsk szwedzkich i okolicznoœci 
powstania obozu wojskowego w rejonie Siedlisko – Bytom Odrzañski przed-
stawiono w monografii G³ogowa. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e obóz funkcjonowa³ 
w krótkim czasie:  maj – paŸdziernik 1640 r. Informacja o zajêciu i nastêpnie 
umocnieniu Bytomia Odrzañskiego przez wojska szwedzkie potwierdza wa¿n¹ 
rolê strategiczn¹ miasta w dzia³aniach wojennych w tej czêœci Œl¹ska.

11 J. Blaschke, op.cit., s. 278 – 290.

Krzysztof Motyl
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Badania terenowe

Terenem na którym prowadzono poszukiwania i inwentaryzacjê za-
chowanych reliktów fortyfikacji polowych jest przede wszystkim du¿y 
i zwarty kompleks leœny o powierzchni ok. 220 km2, znajduj¹cy siê na pó³noc 
od Siedliska. Na niemieckich mapach pochodz¹cych sprzed 1945 r., jest on 
okreœlany mianem „Carolather Forst“ („Carolather Heide”). Las ten oparty 
jest z dwóch stron (tj. zachodniej i po³udniowej) o rzekê Odrê. Jego granicê 
pó³nocn¹ stanowi¹ miejscowoœci: Lubiêcin i S³awa, a wschodni¹ - S³awa 
i Kotla. Dzisiejszy zasiêg terenów leœnych pokrywa siê w zasadzie z uk³adem 
z II po³owy XVII w., w tym czasie obszar ten znajdowa³ siê w granicach ba-
ronatu siedlisko - bytomskiego rodu von Schönaich z Siedliska12. 

Obszar kompleksu leœnego ma charakter równiny, tylko w pasie nad-
odrzañskim wystêpuj¹ wysoczyzny (krawêdŸ pradoliny odrzañskiej) z kulmi-
nacj¹ w okolicach wsi Bobrowniki, Lipiny, Przyborów. Tereny leœne przecinaj¹ 
trakty komunikacyjne, których geneza mo¿e siêgaæ œredniowiecza.  Pomimo 
up³ywu czasu szlaki te s¹ nadal czytelne. Wœród nich na szczególn¹ uwagê 
zas³uguje tzw. „Trakt Pruski“13, przebiegaj¹cy centralnie przez komleks leœny, 
na osi Siedlisko – Lipiny oraz Siedlisko – Lubiêcin. 

W trakcie badañ spenetrowano obszar po³o¿ony miêdzy Siedliskiem 
a wsi¹ Ró¿anówka (do 1945 r. teren ten okreœlano jako „Carolather Ode-
rwald”). Na obszarze tym nie znaleziono ¿adnych reliktów dzie³ obronnych, 
co mo¿e byæ podyktowane faktem, ¿e w XVII w., teren by³ mocno podmok³y, 
a zatem nie przewidywano ataku z tego kierunku. 

Dodatkowym zakresem analiz objêto obszar znajduj¹cy siê na po³u-
dnie od Siedliska, gdzie na lewym brzegu Odry istnia³a osada przewoŸników 
„Hegewald“ (po 1945 r. - Œcie¿yna Leœna)14. 

12 Na podstawie mapy „Baronatus Carolato Betheniensis”, (ok. 1663 r.), wydawca J. Blaeu 
(Amsterdam) - zbiory Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. 

13 Brak materia³ów Ÿród³owych nie pozwala na dok³adne przedstawienie okolicznoœci powsta-
nia tego traktu komunikacyjnego. Nieznane jest równie¿ pochodzenie jego nazwy. Zapewne by³a to 
droga ³¹cz¹ca Ko¿uchów i Nowe Miasteczko z Wolsztynem i Sulechowem, choæ niektórzy badacze 
opowiadaj¹ siê za bardzo prawdopodobn¹ hipotez¹, i¿ trakt ten by³ wa¿n¹ drog¹ komunikacyjn¹ 
³¹cz¹c¹ Saksoniê z Wielkopolsk¹. Pocz¹tków powstania tej drogi nale¿y siê doszukiwaæ ju¿ w 
œredniowieczu, o czym œwiadcz¹ liczne na tym terenie znaleziska monet pochodz¹cych z XVI w. 
Najbardziej czytelny uk³ad drogi znajduje siê na dwóch odcinkach: Tarnów Bycki - Œcie¿yna Leœna 
(gm. Bytom Odrzañski) oraz Siedlisko – kana³ Kopalnica (okolice wsi Zwierzyniec, gm. Siedlisko). 
Na tych odcinkach trakt jest wyniesiony na wysokim nasypie ziemnym, posiada fragmentarycznie 
utwardzon¹ nawierzchniê, a jego pobocza s¹ licznie obsadzone lipami i dêbami. Obecnie trakt nie 
jest u¿ytkowany. Znajduje siê on w stosunkowo dobrym stanie zachowania i stanowi jeden z nie-
licznych w Polsce budowlanych i krajobrazowych zabytków, reprezentuj¹cych typ budownictwa 
drogowego. Mimo tego nie jest wpisany do pañstwowego rejestru zabytków.  

14 Po³o¿ona naprzeciwko zamku w Siedlisku osada istnia³a do koñca lat 50. XX w. Obecnie  
tylko  fundamenty budynków wskazuj¹ na istnienie osady, której mieszkañcy obs³ugiwali przeprawê 
na „Trakcie Pruskim”.  

Nowo¿ytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska
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W czasie poszukiwañ i prowadzonych weryfikacji pos³u¿ono siê mapami 
ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli15. Pomocne okaza³y siê równie¿ 
niemieckie i polskie mapy wojskowe w skali 1:100000 oraz 1:25000, znajduj¹ce 
siê w zbiorach kilku prywatnych kolekcjonerów (np. A. Czaykowski z Siedliska, 
Z. Szukie³owicz z Ko¿uchowa), oraz Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielo-
nej Górze z/s w Drzonowie16. 

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych zinwentaryzowano relikty 
kilku nowo¿ytnych budowli obronnych.

Reduta w Stanach

Reduta17 jest zlokalizowana na prawym brzegu Odry, w bezpoœrednim 
s¹siedztwie rzeki, w miejscu ujœcia kana³u Kopalnica do rzeki. Dzie³o jest 
posadowione ok. 10 m na pó³noc od kana³u, w lesie liœciastym. Pierwsze 
ustalenia dotycz¹ce narysu dzie³a obronnego zosta³y zaprezentowane przez  
J. Lewczuka. Budowla zosta³a za³o¿ona na planie nieforemnego trapezu. Wa³ 
czo³owy (tj. pó³nocny) ma d³ugoœæ ok. 79 m, wa³ po³udniowy – ok. 60 m, bark 
wschodni (prostopad³y do wa³u pó³nocnego i po³udniowego) – ok. 76 m, 
a bark zachodni ma d³ugoœæ wynosz¹c¹ ok. 78 m. 

Dzie³o obronne przypomina kszta³tem klasyczn¹ redutê, która jest 
prezentowana w pracy J. Naronowicza - Naroñskiego18. Zasadnicz¹ ró¿nic¹ 
jest fakt, ¿e dzie³o znajduj¹ce siê w Stanach jest za³o¿one na planie trapezu, 
zaœ J. Naronowicz – Naroñski ukazuje wzorcow¹ redut¹ za³o¿on¹ na planie 
kwadratu (tzw. „reduta równo–czworogran”). Zapewne ró¿nica wynika 
z chêci poprowadzeniu zachodniego barku reduty równolegle do brzegu 
Odry, w ten sposób, ¿e ostrza³ z karabinów móg³ skutecznie raziæ p³yn¹ce 
wojska wroga.

Podstawowym elementem obronnym jest wa³ ziemny o przekroju 
trapezowym, którego szerokoœæ u podstawy wynosi ok. 11 m, a szerokoœæ 
korony ok. 3 m. Wysokoœæ wa³u waha siê w granicach: 1,6 – 1,8 m. W cen-
tralnej czêœci wa³u pó³nocnego, na przedpolu znajduje siê ziemna platforma 
(tj. ³awa dzia³owa), która konstrukcyjnie jest z nim zwi¹zana. Zosta³a ona 

15 Ksiêstwo g³ogowskie (po³owa XVII w.) wykonana przez Scultetusa, wydanie  J. Blaeu 
(Amsterdam); ksiêstwo g³ogowskie (ok. 1680 r.) wykonana przez Scultetusa, wydanie M. Pitta 
(Oxford), „Baronatus Carolato Betheniensis”; powiat ko¿uchowski z 1819 r.,  powiat ko¿uchowski 
z 1936 r. w skali 1:25000

16 Mapy Sztabu Generalnego WP z 1972, w skali 1:25.000; sektory: M-33-8-D-a, M-33-8-B-c, 
M-33-8-D-b, M-33-8-D-c, M-33-8-C-b.  

17 Reduta – w fortyfikacji nowo¿ytnej niewielkie dzie³o polowe, najczêœciej zak³adane na na-
rysie czworoboku, niekiedy trapezu (barkan) lub kolistym. Na podstawie: J. Bogdanowski. Z. Hol-
cer, M. Kornecki, A. Swaryczewski, Ma³y s³ownik terminologiczny dawnej architektury obronnej 
w Polsce, Kraków 1988, s. 70 oraz R. H. Bochenek, 1000 s³ów o in¿ynierii i fortyfikacjach, 
Warszawa 1989, s. 231.

18 J. Naronowicz – Naroñski, Budownictwo wojenne, Warszawa 1957, s. 149 – 150.

Krzysztof Motyl
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za³o¿ona na planie prostok¹ta o wymiarach: 19 x 17 m. Jej wysokoœæ wynosi 
oko³o 1,6 m.

W po³udniowym wale czytelne s¹ œlady rampy ziemnej umo¿liwiaj¹cej 
wjazd na teren reduty. Jej szerokoœæ wynosi 8 m, a d³ugoœæ ponad 20 m. 

Usytuowanie dzie³a w znacznej odleg³oœci od dróg komunikacyjnych, 
nad brzegiem rzeki, wynika³o z koniecznoœci kontrolowania Odry przed 
ewentualnym atakiem wojsk nieprzyjaciela, który do tych celów móg³ wy-
korzystaæ barki i ³odzie. Zapewne podstawowym uzbrojeniem reduty by³y 
karabiny. Na wysuniêtej w stronê przedpola ³awie dzia³owej mo¿na by³o 
umieœciæ artyleriê sk³adaj¹c¹ siê z maksymalnie dwóch – czterech g³adkolu-
fowych dzia³. Przypuszczalnie dzia³a by³y wtaczane na ³awê po drewnianej 
pochylni.

Brak dok³adnych badañ archeologicznych uniemo¿liwia prezentacjê 
wygl¹du dzie³a. Niemniej mo¿na przypuszczaæ, ¿e korona wa³u by³a zaopa-
trzona w drewniany czêstokó³ lub parkan, który mia³ strzelnice karabinowe. 
£awa dzia³owa by³a zabezpieczona koszami szañcowymi, a wtoczenie dzia³a 
umo¿liwia³ drewniany podjazd od strony wnêtrza reduty. Wjazd na redutê 
by³ zamkniêty drewnianymi wierzejami. Niewykluczone, ¿e reduta posiada-
³a wysok¹, drewnian¹ wie¿ê obserwacyjn¹ oraz, ¿e w jej wnêtrzu znajdowa³ 
siê blokhauz. Zapewne podejœcie pod dzie³o by³o chronione nie tylko fos¹ 
such¹, ale równie¿ systemem zapór, na które mog³y sk³adaæ siê ostrostawi-
d³a, kobyliny lub zasieki.

Obecnie reduta znajduje siê w stosunkowo dobrym stanie zachowania. 
Niemniej, pó³nocno–zachodni naro¿nik dzie³a jest powa¿nie zagro¿ony znisz-
czeniem, bowiem jest okresowo podmywany przez Odrê. Warto nadmieniæ, 
¿e dzie³o jest systematyczne dewastowane przez nielegaln¹ eksploracjê.

79. Relikty wa³ów 
ziemnych redu-
ty w Stanach. 
Stan 2003 r.
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80. Reduta w Stanach. Stan 
zachowania w 2003 r.
Rys. K. Motyl

81. Próba rekonstrukcji reduty – ok. 1640 r.
Rys. K. Motyl
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Dzie³o kleszczowe w Czerwonaku

Relikty tego za³o¿enia obronnego znajduj¹ siê ok. 1000 m na pó³noc-
ny zachód od leœniczówki Czerwonak (gm. Siedlisko). Zachowane szcz¹tki 
umocnienia stanowi¹ obecnie dwa, oddzielone od siebie nasypy ziemne, któ-
rych wysokoœæ nie przekracza 1,3 m. Wa³y ziemne o przekroju trapezowym 
s¹ usytuowane w odleg³oœci ok. 200 m od siebie, pod k¹tem ok. 30 stopni. 
Przed nimi znajduje siê p³ytki rów o g³êbokoœci ok. 1,0 m, który stanowi 
szcz¹tkow¹ formê fosy suchej. 

Przypuszczalnie obydwa nasypy ziemne stanowi¹ relikt du¿ego za³o-
¿enia obronnego o narysie kleszczowym. Pierwotny kszta³t dzie³a nie jest 
jednak czytelny, bowiem wiêkszoœæ za³o¿enia zosta³a zniwelowana. Mo¿na 
hipotetycznie zak³adaæ, ¿e  dzie³o to musia³o byæ budowl¹ o du¿ej powierzchni 
(przekraczaj¹cej 1500 m2), posiadaj¹cej otwart¹ szyjê i otoczonej z kierunku 
zachodniego, pó³nocnego i wschodniego wysokim wa³em ziemnym poprze-
dzonym such¹ fos¹. Zachowany uk³ad form ziemnych pozwala na wysuniêcie 
hipotezy, ¿e dzie³em tym móg³ byæ biret19  lub te¿ szaniec o formie bastionu 
oddzielonego (detaszowanego). 

 19 Biret – rodzaj kleszczy; dzie³o zewnêtrzne fortyfikacji (g³ównie polowej), nowo¿ytnej, sk³adaj¹-
cej siê z dwóch z³¹czonych dwuramienników (kleszczy) o przed³u¿onych lecz rozbie¿nych barkach. 
Na podstawie: J. Bogdanowski. Z. Holcer, M. Kornecki, A. Swaryczewski, op.cit., s. 34 – 35.

82. Dzie³o kleszczowe 
w Czerwonaku. 
Stan zachowania 
w 2003 r.
Rys. K. Motyl
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Lokalizacja tego za³o¿enia obronnego wynika z racji, ¿e na przedpolu dzie³a 
znajdowa³o siê skrzy¿owanie kilku traktów: Siedlisko – Lipiny (Trakt Pruski), 
Lipiny – Borowiec (tzw. Lipiñska Droga), Borowiec – Przyborów (tzw. Czarna 
Droga). Zapewne by³o ono stanowiskiem polowym artylerii os³aniaj¹cej obóz 
wojskowy w Siedlisku od strony pó³nocnej.

83. Dzie³o kleszczowe w Czerwonaku. Próba rekonstrukcji - ok. 1640 r.
Rys. K. Motyl

Biret Szaniec
(bastion oddzielony)

Wa³ ziemny w Zwierzyñcu

Ok. 500 m na po³udnie od Zwierzyñca, przy mostku posadowionym nad 
kana³em Kopalnica znajduj¹ siê wa³y przeciwpowodziowe, które powsta³y 
w po³owie XIX wieku. Wysokoœæ wa³ów na tym terenie wynosi œrednio ok. 
2,0 m. 

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wa³ przeciwpowodziowy posadowiony 
na po³udniowym brzegu kana³u, na wschód od mostku. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ ten 
wa³ od pozosta³ych jest fakt, ¿e na stosunkowo krótkim odcinku d³ugoœci ok. 
100 m, jego wysokoœæ bezwzglêdna wynosi ok. 4,0 m. Fakt takiej wysokoœci 
wa³u przeciwpowodziowego na tym terenie, i na tak krótkim odcinku, nie ma 
¿adnego ekonomicznego i budowlanego uzasadnienia. Z tego powodu w tym 
za³o¿eniu mo¿na doszukiwaæ siê pozosta³oœci budowli obronnej. Przypuszczalnie 
w rejonie obecnego mostku, w XVII w. zosta³o posadowione przez Szwedów 
du¿e dzie³o obronne, przeznaczone dla artylerii. Narys za³o¿enia nie jest nam 
jednak bli¿ej znany. 

W trakcie budowy kana³u Kopalnica, dzie³o zosta³o ca³kowicie zniwelo-
wane, a jedyny zachowany  nasyp zosta³ praktycznie w³¹czony w strukturê wa³u 
przeciwpowodziowego. Prawdopodobnie ziemia z kasowanych wa³ów dzie³a 
pos³u¿y³a do realizacji pobliskich odcinków wa³ów przeciwpowodziowych, 
powoduj¹c jednoczeœnie znaczne obni¿enie kosztów tej budowy.

Krzysztof Motyl



104 105

Fakt lokalizacji dzia³a obronnego w tym miejscu mo¿na uzasadniæ faktem, 
¿e w XVII w. droga ³¹cz¹ca Siedlisko z Borowcem bieg³a inn¹ tras¹, a mianowi-
cie przez Zwierzyniec. Poœwiadcza to mapa baronatu siedlisko – bytomskiego, 
pochodz¹ca z I po³owy XVIII w., na której droga jest okreœlona nazw¹ „Alte Kolen 
Weg” (przypuszczalne t³umaczenie – „Stara droga do Kolska”).

Szaniec przy „Gasthaus Glogeiche“

Mianem „Gasthaus Glogeiche“ okreœla siê zalesiony teren, na którym 
niegdyœ znajdowa³a siê niewielka osada20, po³o¿ona siê ok. 8 km na pó³nocny 
wschód od wsi Borowiec, przy drodze prowadz¹cej z Siedliska do S³awy. Wœród 
zabudowy osady znajdowa³a siê du¿a, murowana gospoda wraz budynkami go-
spodarczymi i leœniczówka. Zabudowania by³y po³o¿one przy skrzy¿owaniu kilku 
duktów leœnych z drog¹ Siedlisko – S³awa, g³ównie po zachodniej strony drogi. 
Trakty te posiadaj¹ rodowód œredniowieczny i by³y w owym czasie, jak i póŸniej, 
wa¿nymi lokalnymi szlakami  komunikacyjnymi. Z tego to punktu rozchodzi³y 
siê dukty prowadz¹ce do S³awy, Siedliska, G³ogowa, Kotli, Lubiêcina, Konotopu 
i Krzepielowa. 

Po wschodniej stronie szosy, naprzeciwko „Gasthaus Glogeiche”, w mo-
nokulturowym lesie sosnowym z nielicznymi nasadzeniami brzozy, znajduje siê 
grupa budowli ziemnych, w których mo¿na doszukiwaæ siê funkcji obronnej. 
W sk³ad tych obiektów wchodzi piêæ nasypów ziemnych, których wygl¹d i kszta³t 
œwiadcz¹ o tym, ¿e s¹ one form¹ sztuczn¹. 

20 Osada ta zosta³a zniszczona po 1945 r. W dostêpnej literaturze brak jakichkolwiek wiadomoœci 
na jej temat. Jedynym Ÿród³em pozostaj¹ przedwojenne, niemieckie mapy wojskowe.

Nowo¿ytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska

84. Plan sytuacyjny wa³u ziem-
nego w Zwierzyñcu.
Rys. K. Motyl
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Jeden z obiektów mo¿na zidentyfikowaæ jako szaniec21 – posadowiony 
oko³o 50 m od szosy. Zosta³ wybudowany na planie nieforemnego trapezu. 
Jego wymiary: d³ugoœæ szyi – ok. 20 m, czo³o – ok. 16 m, bark wschodni 
i zachodni – 8,0 m. Szaniec posiada otwart¹ szyjê. Jest poprzedzony szcz¹t-
kowo zachowan¹ lecz czyteln¹ fos¹ such¹. Wysokoœæ wa³u ziemnego wy-
nosi ok. 1,5 m, szerokoœæ korony wa³u - ok. 1,5 m, podstawy – ok. 7,0 m.  
Szaniec ma przekrój trapezowy. Fosa okala szaniec z trzech stron (zachod-
niej, pó³nocnej i wschodniej). Jej g³êbokoœæ wynosi ok. 1,0 m, a szerokoœæ 
dochodzi miejscami do 4,0 m. W jednym miejscu fosa, na szerokoœæ ok. 
1,5 m jest zasypana. 

Do budowy szañca wykorzystano ziemiê pozyskan¹ z kopania fosy 
oraz ziemiê pozyskan¹ z innego miejsca. Dzie³o mia³o przeznaczenie jako 
stanowisko strzeleckie piechoty.

Na pó³noc od budowli znajduje siê kilka nasypów. S¹ one posadowio-
ne w odleg³oœci od 30 do 100 m na pó³noc od w/w szañca. Pierwszy nasyp 
ziemny sk³ada siê z dwóch wa³ów po³¹czonych ze sob¹ pod k¹tem ok. 120 
stopni, a ich ³¹czna d³ugoœæ wynosi ok. 12 m. Nasyp ten jest otoczony ze 
wszystkich stron p³ytkim rowem. Drugie za³o¿enie jest wa³em o d³ugoœci 
ok. 5,0 m i wysokoœci ok. 1,5 m. Na jego przedpolu widaæ zachowany frag-
ment rowu. Trzeci obiekt, po³o¿ony ok. 50 m na wschód od poprzedniego, 
jest znacznie ni¿szy, bowiem jego wysokoœæ siêga 0,8 m. Z dwóch stron (od 
pó³nocy i po³udnia) jest poprzedzony prostymi rowami. Czwarty nasyp jest 
najwiêkszym wystêpuj¹cym na tym terenie - d³ugoœæ ok. 20 m, szerokoœæ 
u podstawy – 12 m, a korony 1,5 (jej d³ugoœæ wynosi 4,5 m). Wysokoœæ na-
sypu dochodzi do 3,2 m. Od strony pó³nocnej jest on poprzedzony szerok¹ 
fos¹ (szerokoœæ ok. 5,5 m, g³êbokoœæ fosy 1,0 m). 

Bazuj¹c na niemieckich mapach wojskowych z 1936 r. nale¿y stwier-
dziæ, ¿e na tym terenie ju¿ na pocz¹tku XX wieku zlokalizowano strzelnicê 
powiatow¹ („Kr. Schießst.” – „Kreis Schießstand“). Wiêkszoœæ form ziem-
nych (cztery nasypy) jest zatem zwi¹zana z istnieniem strzelnicy i prawdo-
podobnie pe³ni³y funkcjê wa³ów ochronnych – tzw. kulochwytów. 

Szaniec ma jednak rodowód nowo¿ytny, o czym œwiadczy jego narys 
i usytuowanie wzglêdem drogi. Zadaniem tej budowli ziemnej by³a obrona 
skrzy¿owania wa¿nych dróg komunikacyjnych i kwatery wojsk w Siedlisku.

 21 Szaniec – dzie³o zewnêtrzne fortyfikacji nowo¿ytnej; polowe lub doraŸnie wykonane dzie³o 
lub element obrony, przewa¿nie w postaci rowu i wa³u ró¿nej konstrukcji i o ró¿nym narysie. Na 
podstawie: J. Bogdanowski. Z. Holcer, M. Kornecki, A. Swaryczewski, S³owniczek terminologiczny 
dawnego budownictwa obronnego w Polsce. Podstawy systematyki dzie³ obronnych, [w:] J. Bogda-
nowski, Architektura obronna w Polsce. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa – Kraków 1996, 
s. 552. 

Krzysztof Motyl



106 107

85. Szaniec przy „Gasthaus Glogeiche”. Stan zachowania w 2003 r.
Rys. K. Motyl

Reduta przy Œcie¿ynie Leœnej

Dzie³o obronne jest zlokalizowane na lewym brzegu Odry, naprze-
ciwko zamku w Siedlisku, na terenie gruntów obecnie nieistniej¹cej osady 
o nazwie Œcie¿yna Leœna. Reduta znajduje siê ok. 400 m na po³udniowy za-
chód od by³ej przeprawy i ok. 300 m na zachód od wysokiego nasypu „Trak-
tu Pruskiego”. Obecny stan zachowania reliktów dzie³a uniemo¿liwia jego 
pe³n¹ identyfikacjê. Wp³yw na to mia³o kilka czynników: niwelacja wa³ów 
przeprowadzona zapewne po 1750 r., prowadzenie uprawy rolnej na terenie 
za³o¿enia obronnego, jak i okresowe wylewy Odry. W efekcie tych¿e czynni-
ków wiêkszoœæ partii wa³ów dzie³a zosta³a mocno uszkodzona. 

Z ca³oœci za³o¿enia najbardziej czyteln¹ formê posiada czêœæ po³udnio-
wa, gdzie zauwa¿alny jest narys trapezowy. Wa³y ziemne posiadaj¹ wysokoœæ 
do 1,1 m i s¹ zaroœniête licznymi samosiejkami drzew liœciastych. 

Przeprowadzone badania terenowe, jak i sprawdzenie punktów wyso-
koœciowych miejscowego ukszta³towania terenowego wykonane w oparciu 
o mapê topograficzn¹ w skali 1:2000, pozwoli³o na wysuniêcie hipotezy, ¿e 
reduta by³a du¿ym dzie³em za³o¿onym na planie prostok¹ta o wymiarach: 
ok. 380,0 x 120,0 m. Reduta posiada³a narys kleszczowy. Œwiadcz¹ o tym 

Nowo¿ytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska

86. Próba rekonstrukcji szañca – ok. 1640 r.
Rys. K. Motyl
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mapy niemieckie w skali 1:25000 z 1896 i 1936 r., na których przedstawiono 
uk³ad wiêkszoœci wa³ów. Pierwotna wysokoœæ nasypów ziemnych nie prze-
kracza³a 1,5 m. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e budowla by³a przeznaczona 
dla baterii artylerii os³aniaj¹cej od po³udnia zamek w Siedlisku, Trakt Pruski, 
i wa¿n¹ przeprawê. Wielkoœæ dzie³a œwiadczy o jego du¿ym znaczeniu strate-
gicznym w obronie po³udniowego frontu obozu wojsk szwedzkich i g³ównej 
kwatery w zamku w Siedlisku.  

Ze wzglêdu na brak jakichkolwiek œladów fosy okalaj¹cej dzie³o i natu-
ralnego wysokiego stanu wód gruntowych na tym terenie uwa¿a siê, ¿e dzie³o 
nie by³o otoczone fos¹. 

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje po³udniowo–wschodnia czêœæ wa³ów, 
która jest zachowana w stosunkowo dobrym stanie. Tutaj prawdopodobnie 
znajdowa³ siê, wykonany w formie zatoki, wjazd na teren reduty. 

Warto nadmieniæ, ¿e w pobli¿u reduty znajduj¹ siê ruiny kilku wysa-
dzonych ¿elbetowych schronów bojowych i biernych wchodz¹cych w sk³ad 
XX-wiecznej linii umocnieñ „Oderstellung”22. Takie zestawienie dwóch for-
tyfikacji pochodz¹cych z ró¿nych czasów historycznych na jednym terenie 
jest rzadko spotykane.

22  T. Andrzejewski, K. Motyl, Pozycja Œrodkowej Odry 1928 – 1945. Rejon Nowa Sól, 
Nowa Sól 2001. 

88. Próba rekonstrukcji – ok. 1640 r.
Rys. K. Motyl

87. Reduta przy Œcie¿ynie 
Leœnej. Stan zachowania 
w 2003 r.
Rys. K. Motyl.
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89. Nowo¿ytne fortyfikacje szwedzkie w rejonie Siedliska (1640 r.) na tle ówczesnego 
uk³adu dróg i przebiegu Odry.
Rys. K. Motyl.

1 – reduta w Stanach
2 – dzie³o kleszczowe w Czerwonaku
3 – wa³ ziemny w Zwierzyñcu
4 – szaniec przy „Gasthaus Glogeiche”
5 – reduta przy Œcie¿ynie Leœnej
6 – blokhaus na wyspie w Bytomiu Odrzañskim

Nowo¿ytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska
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Podsumowanie 

Na obszarze pomiêdzy  wsi¹ Stany a Bytomiem Odrzañskim w trakcie 
wojny trzydziestoletniej Szwedzi zlokalizowali dwa obozy wojskowe. Pierw-
szy z nich powsta³ w 1639 r. i by³ umiejscowiony w Bytomiu Odrzañskim23. 
Drugi obóz szwedzki powsta³ w okresie: maj – paŸdziernik 1640 r. i by³ 
usytuowany w rejonie Siedliska. 

Lokalizacja obozu w rejonie Siedliska by³a podyktowana kilkoma czyn-
nikami. Przede wszystkim, st¹d mo¿na by³o swobodnie kontrolowaæ fragment 
dorzecza Odry i szereg wa¿nych dróg komunikacyjnych, znajduj¹cych siê 
wokó³ Siedliska. By³o to równie¿ znakomite miejsce do prowadzenia dzia³añ 
zaczepnych na po³udniowe i pó³nocne obszary Œl¹ska. Na wschodzie tereny 
te s¹siadowa³y z granic¹ Rzeczypospolitej, która w wojnie trzydziestoletniej 
oficjalnie udzia³u nie bra³a. 

Teren wybrany na usytuowanie obozu spe³nia³ wszystkie kryteria, 
które przedstawi³ J. Naronowicz – Naroñski: zaplecze ¿ywieniowe dla ludzi 
i koni (oryginalnie: „kraju obfitoœæ”, „pasza”), ujêcia wody pitnej („woda”), 
posiada³ materia³ budowlany w postaci lasów („lasy”), teren w miarê rów-
niny („bez gór i do³ów”) i brak chorób („aby by³o zdrowe powietrze”)24. 
Nadmieniê, ¿e Odra wraz licznymi rozlewiskami i podmok³ymi terenami 
stanowi³a dobr¹ zaporê dla wojsk cesarskich. Dodatkowym atutem by³ zwar-
ty i du¿y kompleks leœny „Carolather Forst”, bêd¹cy naturaln¹ przeszkod¹ 
terenow¹. 

Obóz wojskowy chroniony by³ kilkoma zewnêtrznymi, ziemnymi 
dzie³ami obronnymi, które zlokalizowano w znacznej odleg³oœci (3 – 12 km) 
od Siedliska. Zatem teren wystêpowania tych dzie³ mo¿na okreœliæ mia-
nem obozu warownego25. Nie by³y to jednak fortyfikacje które wzniesiono 
w sposób ci¹g³y i regularny, tak jak to prezentuje J. Naronowicz – Naroñski2 
na przyk³adzie klasycznego obozu. Olbrzymia powierzchnia, na której by³y 
rozlokowane wojska szwedzkie, gêsta sieæ dróg komunikacyjnych, niewielka 
liczebnoœæ oddzia³ów szwedzkich oraz zmienna w owym czasie sytuacja mili-
tarno–polityczna uniemo¿liwia³y przeprowadzenie robót fortyfikacyjnych na 
olbrzymi¹ skalê. Zapewne w/w czynniki zadecydowa³y, i¿ Szwedzi podjêli 
budowê dzie³ obronnych jedynie w najbardziej newralgicznych miejscach. 
By³ to zatem obóz warowny „do czasu krótkiego”27. 

23 Patrz:  Rys historyczny fortyfikacji Bytomia Odrzañskiego w niniejszym opracowaniu.
24 J. Naronowicz – Naroñski, op.cit., s. 161.
25 Obóz warowny – obóz wojskowy zabezpieczony taborem b¹dŸ fortyfikacjami polowy-

mi, wzglêdnie teren, na którym wojsko umacnia³o siê w czasie bitew, oblê¿eñ, a tak¿e przerw 
w dzia³aniach wojennych. Na podstawie: J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, A. Swaryczewski, 
S³owniczek terminologiczny ..., s. 535; R. H. Bochenek, op.cit.,s. 189.

26 J. Naronowicz – Naroñski, op.cit., s. 160 – 161.
27 Tam¿e, s. 160.
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Mankamentem tego za³o¿enia obronnego by³y jednak nie same umoc-
nienia (reduty, kleszcze, birety, szañce), które zosta³y wykonane wed³ug 
ówczesnych trendów i myœli fortyfikacyjnych, ale olbrzymia powierzchnia 
bronionego terytorium, licz¹ca przypuszczalnie 150 km2. Sama zaœ d³ugoœæ 
pó³nocnego frontu obrony obozu mia³a d³ugoœæ ok. 20 km. Szwedzi zrezy-
gnowali z realizacji ci¹g³ego frontu obronnego, z³o¿onego z wysuniêtych 
dzie³ obronnych (redut, szañców), pomiêdzy którymi mia³y siê znajdowaæ 
ziemne, proste obwarowania w postaci wa³ów. Poniechano tego na rzecz 
dzie³ obronnych ulokowanych jedynie w najwa¿niejszych miejscach. Jednak 
du¿e przestrzenie miêdzy poszczególnymi umocnieniami, jak i zamkiem 
w Siedlisku nie mog³y byæ skutecznie bronione przez niewielkie si³y szwedz-
kie. Zapewne z tego te¿ powodu w „Gasthaus Glogeiche” urz¹dzono tylko 
jeden szaniec, który by³ w rzeczywistoœci wysuniêtym posterunkiem wartow-
niczym. S³aboœæ obozu wojskowego tkwi³a zatem w jego powierzchni oraz 
w niskiej liczebnoœci si³ szwedzkich. Efektywnoœæ fortyfikacji obozu wa-
rownego zosta³a sprawdzona w paŸdzierniku 1640 r., kiedy to wojska cesar-
skie szybko, choæ krwawo opanowa³y przeprawê w Bytomiu Odrzañskim 
sk¹d nastêpnie wysz³o uderzenie na Siedlisko zakoñczone zajêciem zamku. 
W wyniku tych dzia³añ szwedzki genera³ Stalhansch wraz z oddzia³ami musia³ 
opuœciæ obóz i przyst¹piæ do odwrotu28. 

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wiêkszoœæ dzie³ obronnych zosta³a wznie-
siona na pó³noc od Siedliska. Brak budowli od po³udniowego wschodu (tj. od 
strony Bytomia Odrzañskiego), mo¿na t³umaczyæ wiar¹ Szwedów w zalety 
mocno podmok³ego terenu, który uniemo¿liwia³ zastosowanie przez nieprzy-
jaciela artylerii, ale nie jazdy i piechoty. Wznosz¹ca siê w Siedlisku wyso-
ka skarpa pradoliny odrzañskiej pozwa³a na skuteczne kontrolowanie tego 
kierunku przez Szwedów, jak i jego precyzyjny ostrza³ za poœrednictwem 
artylerii. Wzmiankowany przez Blaschkego „gródek na wyspie” w Bytomiu 
Odrzañskim to prawdopodobnie drewniany blokhauz, otoczonymi ziemnymi 
wa³ami i byæ mo¿e fos¹ mokr¹. By³a to fortyfikacja postawiona celem obrony 
przeprawy w Bytomiu, a co za tym idzie równie¿ i Siedliska oraz obozu od 
strony po³udniowo–wschodniej. 

Trzonem obozu by³ zamek w Siedlisku29. W owym czasie siedziba 
Schönaichów posiada³a ju¿ nowo¿ytne fortyfikacje bastionowe, które zosta-
³y za³o¿one na narysie prostok¹ta z czterema naro¿nymi bastionami. Dwa 
pó³nocne bastiony posiada³y kszta³t klasyczny. Natomiast po³udniowe, ze 
wzglêdu na ukszta³towanie terenu (wysoka skarpa nadrzeczna), otrzyma³y 
po dwa tarasy zwieñczone wysokimi, ceglano–ziemnymi nadszañcami. 
W nadszañcach znajdowa³y siê kazamaty mieszcz¹ce prochownie. Bastiony 
by³y po³¹czone ceglan¹ kurtyn¹ z ziemnymi wa³ami, na których docelowo 

28 J. Blaschke, op.cit., s. 278 – 290.
29 Szerzej: T. Andrzejewski, K. Motyl, Siedziby rycerskie w ksiêstwie g³ogowskim. Zamki i dwory 

Rechenbergów i Schönaichów, Nowa Sól 2002.

Nowo¿ytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska
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mog³y znajdowaæ siê stanowiska artyleryjskie. Fortyfikacje opasywa³a od wschodu, 
pó³nocy i zachodu sucha fosa. Przed budynkiem bramnym znajdowa³ siê drewniany 
most, który posiada³ podnoszone przês³o. 

Bastionowy zamek pe³ni³ rolê kwatery dowódców szwedzkich, genera³ów 
Lennarta Torstenssona i Stalhanscha, oraz niewielkich oddzia³ów jazdy i piecho-
ty. Przypuszczalnie gros si³ szwedzkich by³a rozlokowana w samym Siedlisku 
i w innych pobliskich wsiach. 

Na ogó³ w¹tpi siê, ¿e Szwedzi podjêli siê modernizacji fortyfikacji zam-
ku w Siedlisku, których budowê zakoñczono ostatecznie w 1618 r. Umocnienia 
zosta³y wybudowane stosunkowo niedawno i zapewne utrzymane by³y w nale¿ytym 
porz¹dku. Jednak nie wyklucza siê, ¿e Szwedzi mogli dokonaæ pewnych zmian, 
g³ównie natury kosmetycznej, poprzez za³o¿enie przeszkód w fosie suchej, czy 
umiejscowienia na wa³ach fortecznych artylerii. 

Znajduj¹cy siê obok zamku „Trakt Pruski” wraz z brodem stanowi³ poten-
cjalne miejsce ataku wojsk cesarskich. Z tego te¿ powodu na po³udnie od zamku, 
na lewym brzegu, umiejscowiono redutê o narysie kleszczowym. Teoretycznie 
za³o¿ono, ¿e w przypadku zagro¿enia wysokie nadszañce zamku skutecznie za-
sypi¹ atakuj¹cego przeciwnika nawa³¹ ogniow¹ z dzia³, a tym samym wspomog¹ 
obronê tego terenu.

Kierunku pó³nocnego broni³o kilkanaœcie dzie³ obronnych. By³ to m.in. 
biret (?) w Czerwonaku, nieznana nam bli¿ej reduta k. Zwierzyñca, jak i szaniec 
w „Gasthaus Glogeiche”. Ich lokalizacja przy g³ównych trasach komunikacyj-
nych, jak i odsuniêcie od rdzenia obozu (tj. zamku w Siedlisku), teoretycznie 
pozwala³o na prowadzenie skutecznej obrony. Natomiast kierunku odrzañskiego 
broni³a niewielka reduta w Stanach oraz prawdopodobnie blokhauz, usytuowa-
ny na wyspie w Bytomiu Odrzañskim30. Nadmieniê, ¿e dok³adna liczba za³o¿eñ 
obronnych wzniesionych na tym terenie przez wojska szwedzkie do tej pory nie 
zosta³a ustalona. 

Na bazie przeprowadzonych badañ mo¿na przypuszczaæ, ¿e na tym obszarze 
znajduj¹ siê jeszcze kolejne nieodkryte dzie³a obronne. Winny siê one znajdowaæ 
w pobli¿u g³ównych duktów leœnych. Niewykluczone, ¿e pewne relikty mo¿na odkryæ 
równie¿ w rejonie Starej Wsi, Przyborowa i Nowej Soli, bowiem w owym czasie 
znajdowa³y siê tam przeprawy, których niew¹tpliwie nale¿a³o broniæ. Interesuj¹c¹ 
kwesti¹ jest równie¿ kierunek pó³nocno–wschodni, a wiêc okolice Grochowic 
i Bielaw, na którym nie dokonano studiów terenowych. Nadmieniê, ¿e tereny 
te nie by³y wówczas podmok³e, tylko poroœniête lasami, które przecina³y liczne 
lokalne trakty komunikacyjne. 

Z ca³oœci fortyfikacji polowych obozu warownego zachowa³o siê do 
obecnych czasów kilka dzie³ obronnych. Destrukcyjna dzia³alnoœæ cz³owieka, 

30 Pozosta³oœci tej wyspy nadal s¹ czytelne w terenie. Na niemieckich mapach wojskowych 
w skali 1:25000 pochodz¹cych z 1896 r. i 1936 r., ok. 500 m na pó³nocny zachód od Bytomia Od-
rzañskiego, na prawym brzegu Odry widaæ wyspê, która jest okreœlana jako „Schützen Insel”, czyli 
Wyspa Strzelecka, Wyspa Ochronna.
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po³¹czona z czynnikami atmosferycznymi, brak badañ archeologicznych31 

oraz dostêpu do historycznych materia³ów Ÿród³owych nie pozwalaj¹ na pe³ne 
poznanie i identyfikacjê wszystkich reliktów umocnieñ. Obecnie umocnienia 
s¹ powa¿nie zagro¿one nielegalnymi pracami eksploracyjnymi podejmowa-
nymi przez mi³oœników militariów. Efekty tych prac widaæ w szczególnoœci 
na reducie w Stanach, która zosta³a mocno zdewastowana. 

Miejmy nadziejê, ¿e zarysowana problematyka szwedzkiego obozu 
warownego w rejonie Siedliska, zostanie wkrótce uzupe³niona. Przysz³e ba-
dania pozwol¹ zapewne zweryfikowaæ niektóre hipotezy i pog³êbiæ wiedzê 
na temat szwedzkiego budownictwa wojskowego z okresu wojny trzydzie-
stoletniej.

31 Na omawianym terenie tylko na reducie w Stanach przeprowadzono w 1990 r., pod kierunkiem 
mgr J. Lewczuka, sonda¿owe badania archeologiczne. 

Nowo¿ytne umocnienia szwedzkie w rejonie Siedliska

90. Próba rekonstrukcji reduty szwedzkiej w Stanach – ok. 1640 r.
Rys. T. Andrzejewski
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Pocz¹tek XX wieku na Œrodkowym Nadodrzu, to powolny zmierzch 
sta³ej fortyfikacji fortowej, dotychczas reprezentowanej g³ównie przez dwie 
twierdze – G³ogów i Kostrzyn. Budowane przez kilka stuleci imponuj¹ce 
umocnienia, rozlokowane przy g³ównych szlakach komunikacyjnych, ule-
ga³y na przestrzeni dziejów ci¹g³emu procesowi ewolucji, przejawiaj¹cym 
siê g³ównie w przebudowie i rozbudowie umocnieñ. G³ównym czynnikiem 
rozwojowym by³o sta³e unowoczeœnianie broni artyleryjskiej i karabinowej 
oraz zmiany w dotychczasowych strategiach i koncepcjach – zarówno tych 
ofensywnych, jak i defensywnych. Wyznacznikiem lokalizacji poszczegól-
nych budowli obronnych by³y ju¿ nie tylko walory obronne danego terenu, 
kierunek potencjalnego zagro¿enia, itp., ale równie¿ nowe czynniki, którym 
by³ m.in. rozwój urbanistyczny miejscowoœci, a co za tym równie¿ idzie 
– koniecznoœæ poprawienia komunikacji miêdzy miejscowoœciami i z innymi 
regionami pañstwa niemieckiego. t

Nowe stulecie w fortyfikacjach nadodrzañskich przejawi³o siê w g³ów-
nej mierze likwidacj¹ wielu przestarza³ych fortyfikacji, zarówno tych œrednio-
wiecznych (kurtynowe mury miejskie, fortyfikacje bastejowe), jak i nowo¿yt-
nych (bastiony, szañce). Fakt kasacji owych umocnieñ by³ podyktowany nie 
tylko ich nieskutecznoœci¹ i brakiem odpornoœci w przypadku zastosowania 
przez przeciwnika nowoczesnej broni artyleryjskiej, lecz równie¿ potrzeb¹ 
urbanistycznego rozwoju miast – twierdz. Dotychczas granice miasta by³y 
œciœle zwi¹zane z fortyfikacjami, które wraz licznymi rygorystycznymi prze-
pisami uniemo¿liwia³y jego sta³y rozwój – zarówno gospodarczy, jak i ludno-
œciowy. 

W po³owie XIX wieku na Œrodkowym Nadodrzu zauwa¿alny jest proces 
budowy linii kolejowych, które pocz¹tkowo by³y ukierunkowane na tworzenie 
po³¹czeñ kolejowych miêdzy du¿ymi i wa¿nymi gospodarczo miejscowoœcia-
mi. Realizacja komunikacji kolejowej by³a czynnikiem, który spowodowa³ 
powstanie nowego rodzaju budowli obronnych – tzw. blokhauzów (niem. 
Blockhaus) kolejowych1 . Z pocz¹tku lokalizowano je w samych twierdzach, 

Krzysztof  Motyl

UFORTYFIKOWANY  MOST  KOLEJOWY  W  STANACH

1 We wspó³czesnej literaturze historii architektury obronnej spotykane s¹ równie¿ inne okreœlenia 
tego typu budowli, np. stra¿nice, blokhauzy wie¿owe, wartownie, itp. Nadmieniê, ¿e obiekty te 
w literaturze przedmiotu nie zosta³y szeroko i wyczerpuj¹co opracowane.
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w miejscu styku linii kolejowej z zewnêtrznymi fortyfikacjami rdzenia mia-
sta. Zadaniem tych obiektów by³a ochrona newralgicznego miejsca, którym 
by³ wjazd kolei w obrêb umocnieñ. W celu zapewnienia w³aœciwej obrony, 
budowle te stawiano zazwyczaj w formie wysokich budynków (zazwyczaj 
dwukondygnacyjnych i na planie zbli¿onym do prostok¹ta) zaopatrzonych 
w liczne otwory strzelnicze. Wyniesienie blokhauzu umo¿liwia³o swobodn¹ 
obserwacjê okolicy, jak i jej ostrza³. Czêstym elementem towarzysz¹cym 
by³y metalowe bramy i kraty przeciwszturmowe2 , którymi zamykano prze-
jazd przez fortyfikacje, jak i równie¿ skutecznie uniemo¿liwiano swobodny 
dostêp w ich pobli¿e. Jako efektywnej przeszkody niekiedy u¿ywano fosy 
(suche i mokre), które sytuowano bezpoœrednio u podnó¿a lub w pobli¿u bu-
dowli. Czasem w sk³ad tych za³o¿eñ wchodzi³y równie¿ inne sta³e budowle 
o charakterze obronnym oraz ziemne szañce bêd¹ce czêsto stanowiskami 
artylerii polowej3. 

Przyspieszony rozwój gospodarczy Niemiec po 1871 r., sprawi³ m.in. 
realizacjê coraz to liczniejszych po³¹czeñ kolejowych. Dynamiczna budo-
wa „¿elaznych” dróg po³¹czona z rozwojem broni artyleryjskiej, wymusi³a 
poniek¹d koniecznoœæ budowy nowych blokhauzów, które teraz lokowano 
poza umocnieniami rdzenia twierdzy, w obrêbie pierœcienia zewnêtrznego 
fortyfikacji. Oczywiœcie nie by³y one jedynymi budowlami zabezpieczaj¹cymi 
kolej, bowiem w ich s¹siedztwie czêsto lokowano znacznie wiêksze za³o¿enia 
fortyfikacyjne (np. forty, lunety itp.).  Sama kwestia sytuowania blokhauzów 
uleg³a nieznacznej modyfikacji, bowiem lokowano je nadal w miejscach 
najbardziej kluczowych, a mianowicie przy mostach przerzuconymi nad 
rzekami. Stawianie w rejonie przepraw rzecznych budowli obronnych by³o 
powi¹zane ze znaczeniem strategicznym i taktycznym danego obszaru. Za-
³o¿enia, stoj¹ce u podstaw koncepcji i realizacji ufortyfikowanych mostów 
wynika³y z potrzeby sta³ego ich strze¿enia w celu:

– odparcia zaskakuj¹cego uderzenia przeciwnika – dzia³aj¹cego w szyku 
konnym, b¹dŸ spieszonego, pozbawionego artylerii i pozbawionego 
mo¿liwoœci d³u¿szego, regularnego atakowania obiektu,

– zaalarmowania najbli¿szych w³asnych formacji oraz utrzymania obiek-
tu do chwili nadejœcia wsparcia4.

Na pocz¹tku XX wieku w rejonie Nowej Soli powsta³y dwie, intere-
suj¹ce przeprawy mostowe na Odrze. Pierwsz¹ z nich by³ most drogowy 
w Bytomiu Odrzañskim (niem. Beuthen a. Oder), który choæ nie posiada³ 

2 S¹ one czêsto okreœlane mianem krat fortecznych. 
3 Jako przyk³ad mo¿e stanowiæ dzie³o forteczne o nazwie „Blokhaus Schanze” (inaczej: „Bloc-

khaus Plateau”) wybudowane w latach 1857 - 60, znajduj¹ce siê na prawym brzegu Odry w G³ogowie, 
przy wjeŸdzie na most nad Star¹ Odr¹ oraz przy linii kolejowej prowadz¹cej do Leszna Wlkp.  

4 W. Brzoskwinia, Ufortyfikowane stra¿nice kolejowe w Galicji na pocz¹tku XX wieku, [w:] 
„Forteca”, nr 2/97, s. 24.

Ufortyfikowany most kolejowy w Stanach
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sta³ej budowli obronnej5, to jednak, na przyczó³ku pó³nocnym wjazd zosta³ za-
bezpieczony za pomoc¹ kraty przeciwszturmowej oraz metalowej bramy. Drug¹ 
budowl¹ jest most kolejowy znajduj¹cy siê miêdzy dwoma miejscowoœciami: 
Bobrowniki (niem. Bobernig), a Stany (niem. Alhalt), który zosta³ ufortyfikowany 
przez zastosowanie dwóch zespo³ów blokhauzów posadowionych na obydwu 
przyczó³kach mostowych. To za³o¿enie budowlane jest jednym z najbardziej 
interesuj¹cych przyk³adów ufortyfikowanej przeprawy rzecznej. W obu przy-
padkach wykonawc¹ konstrukcji mostów by³a zielonogórska firma – Zak³ad 
Konstrukcji Stalowych Beuchelt & Co6.

5 Na po³udniowym przyczó³ku mostowym (Nowe Miasto) wzniesiono murowany budunek  
mieszcz¹cy biuro op³at za przejazd przez most. 

6 Jedna z najbardziej znanych, niemieckich firm, zajmuj¹ca siê g³ównie budow¹ konstrukcji mosto-
wych na ca³ym œwiecie  (np.w Chinach, Rosji, Turcji). Jej najbardziej znanymi przedsiêwziêciami na 
terenie Œrodkowego Nadodrza s¹ mosty wybudowane w Nowej Soli (most drogowy o podnoszonym 
przêœle), Cigacicach (most drogowy powsta³y w 1925 r. tzw. Montbartbrücke), Miêdzyrzeczu (most 
kolejowy nad Obr¹). Prawdziwym rarytasem sztuki budowlanej jest unikatowy most o przêœle obro-
towym w Gi¿ycku. Zak³ad ten zaprojektowa³ szereg innowacyjnych rozwi¹zañ komunikacyjnych, 
do których zaliczyæ mo¿na m.in. niezrealizowane mosty drogowe w Milsku i Brodach n/Odr¹. 

91. Bytom Odrzañski.
Most z 1907 r. 
Fot. lata 30. XX w.

92. Wjazd na most w 
Bytomiu Odrzañ-
skim, widoczna 
brama forteczna.
Fot. 1936 r.
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W 1907 r. otwarto po³¹czenie kolejowe miêdzy Now¹ Sol¹ a Wolszty-
nem. Nadodrzañski most7  tej linii komunikacyjnej znajduje siê w odleg³oœci 
ok. 8 km na pó³noc od Nowej Soli. Jest po³o¿ony na terenie równinnym, 
otwartym, nieznacznie zalesionym (lewy brzeg). Najbli¿sze garnizony woj-
skowe znajdowa³y siê w znacznie oddalonych miejscowoœciach (w Sulecho-
wie i G³ogowie). Z tego te¿ powodu zadecydowano, ¿e przeprawê tê nale¿y 
odpowiednio ufortyfikowaæ. Byæ mo¿e, tak jak to mia³o miejsce w innych 
twierdzach, do poniesienia kosztów budowy owych umocnieñ, w³adze wojsko-
we zmusi³y towarzystwo kolejowe, uzale¿niaj¹c swoj¹ zgodê na zbudowanie 
mostów i innych instalacji, od sfinansowania ich odpowiedniego umocnie-
nia8.

W celu w³aœciwego zabezpieczenia przeprawy w bezpoœrednim s¹-
siedztwie mostu ulokowano dwa zespo³y obronne blokhauzów kolejowych, 
na przeciwstawnych przyczó³kach mostowych - jeden na zachodnim brzegu 
rzeki Odry, a drugi na wschodnim. Prawdopodobnie wszystkie budowle by³y 
wybudowane wed³ug tego samego schematu i by³y takie same. Okoliczne 
tereny nadodrzañskie by³y bardzo niekorzystne do stawiania jakichkolwiek 
budowli, co wynika³o z wysokiego stanu wód gruntowych, jak i okresowych 
wylewów rzeki, blokhauzy zosta³y wiêc posadowione na wale przeciwpowo-
dziowym. 

Ulokowanie budowli w miejscu przeciêcia siê wa³ów przeciwpowo-
dziowych z nasypem linii kolejowej, jak i zastosowanie dwóch kondygnacji 

7 Producentem metalowych elementów mostowych by³a Friedenshütte z Rudy Œl¹skiej o czym 
œwiadcz¹ sygnatury znajduj¹ce siê na metalowych kszta³townikach.

8 M. Wichrowski, Twierdza kostrzyñska 1815 – 1915. Ewolucja umocnieñ w dobie rewolucji 
technicznej, maszynopis, Poznañ, 2002, s. 15.

93. Most kolejowy w Stanach.  Stan 2003 r.
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nadziemnych spowodowa³o, ¿e blokhauzy zosta³y znacznie wyniesione nad 
okoliczny teren. Dziêki temu zdecydowanie polepszono pole obserwacji 
i ostrza³u okolicznego terenu. Walory obronne zosta³y poprawione równie¿ 
dziêki samym wa³om przeciwpowodziowym, bowiem mog³y staæ siê one dobr¹ 
ochron¹ dla jednostek piechoty i artylerii obsadzaj¹cej umocnienia polowe 
na wypadek ewentualnego zagro¿enia. 

Zadaniem blokhauzów kolejowych by³o zabezpieczenie mostu przed 
ewentualnym i nieoczekiwanym napadem spieszonych lub konnych oddzia-
³ów nieprzyjaciela. Z tego to powodu budowle na wszystkich kondygnacjach 
otrzyma³y liczne otwory strzelnicze przeznaczone dla karabinów, dziêki któ-
rym mo¿na by³o prowadziæ skuteczn¹ obron¹ okrê¿n¹. 

Wybudowane na przeciwleg³ych przyczó³kach zespo³y obronne zabez-
piecza³y wjazdy na most kolejowy. Pojedynczy zespó³ obronny sk³ada³ siê 
z dwóch, œciœle ze sob¹ zwi¹zanych blokhauzów, pomiêdzy którymi istnia³a 
komunikacja piesza. Odbywa³a siê ona na dwóch poziomach: nadziemnym (na 
poziomie mostu) oraz podziemnym (za poœrednictwem poterny ³¹cz¹cej dwa 
blokhauzy). Budowle tak zosta³y posadowione, ¿e pomiêdzy nimi znajdowa³o 
siê przês³o mostowe z lini¹ kolejow¹. 

W celu obrony podejœcia do budowli, na przedpolu montowano liczne 
metalowe kraty forteczne, które w póŸniejszym czasie zosta³y uzupe³nione 
gêstymi zasiekami z drutu kolczastego9 . Odnalezione pozosta³oœci fundamen-
tów i mocowañ pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e obydwa wjazdy na most (wschodni 
i zachodni) by³ zamykane metalowymi bramami w formie krat. 

9 W trakcie sonda¿owych prac badawczych w kwietniu 1998 r. znaleziono pozosta³oœci druto-
wych zapór przeciwpiechotnych.

94. Próba rekonstrukcji 
blokhauzu znajduj¹-
cego siê na przyczó³ku 
zachodnim – ok. 1916 r.
Rys. K. Motyl
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Podstawowym surowcem budowlanym obiektów by³a dobrze wypalona 
ceg³a pe³na, ³¹czona zapraw¹ cementow¹. Pojedynczy blokhauz posiada³ dwie 
kondygnacje; pierwsz¹ w przyziemiu oraz drug¹, nadziemn¹ (piêtro). Gruboœæ 
œcian zewnêtrznych na ca³ym obwodzie budowli by³a jednolita dla ka¿dego 
poziomu i wynosi³a: od 0,6 m (piêtro) do 0,7 m (przyziemie). Zapewnia³o to 
skuteczn¹ ochronê przed pociskami karabinowymi.

Pierwsza kondygnacja zosta³a za³o¿ona na planie prostok¹ta o wymia-
rach 4,2 x 6,7 m. Posiada ona dziewiêæ otworów strzelniczych. Pe³ni³a funk-
cjê socjalno – bojow¹. Wnêtrze stanowi¹ cztery pomieszczenia. Najwiêksze 
z nich o wymiarach 2,7 x 3,2 m – to izba sypialno–wypoczynkowa posiada-
j¹ca 4 strzelnice. By³a ona wyposa¿ona m.in. w sk³adane prycze, mocowane 
jednym bokiem do pionowo osadzonego w posadzce i stropie k¹townika me-
talowego10. W jednym z naro¿ników znajduje siê podrêczny magazyn amu-
nicji, który usytuowano w posadzce. W przeciwleg³ym naro¿niku, równie¿ 
w posadzce, znajduje siê pionowy szyb prowadz¹cy do podziemnego koryta-
rza o d³ugoœci oko³o 12 m ³¹cz¹cego dwie budowle obronne. Œciany poterny 
s¹ wymurowane z ceg³y. Sklepienie kolebowe wykonane z prefabrykatów 
(tzw. strop Kleina). Obok wejœcia do poterny znajdowa³a siê metalowa drabi-
na umo¿liwiaj¹ca wejœcie z przyziemia na kondygnacjê nadziemn¹. W jednej 
ze œcian usytuowany jest otwór wejœciowy prowadz¹cy do pozosta³ych izb. 
Wejœcie by³o zamykane drewnianymi drzwiami11. 

Pozosta³e pomieszczenia to: niewielki przedsionek z jedn¹ strzelnic¹ 
i przejœciami do dwóch, przeciwleg³ych izb o niewielkiej powierzchni (oko³o 
0,95 m2). Ich przeznaczenie nie jest okreœlone, choæ przypuszcza siê, ¿e 
w jednym z nich mog³a siê znajdowaæ latryna, a w drugim – studnia g³êbino-
wa. Obydwa pomieszczenia posiadaj¹ po dwie strzelnice. 

95. Rzut zespo³u blokhauzów na zachodnim brzegu (kondygnacja przyziemia).
Rys. K. Motyl

10 Technische Vorschrift A. 26, Berlin 1905.
11 K. Motyl, Stra¿nice kolejowe k. Nowej Soli, [w:] Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, Zeszyt 

Sesyjny nr 4, Zielona Góra 1998. 
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Kondygnacja druga zosta³a za³o¿ona na planie nieforemnego oœmio-
boku (dwa trapezy po³¹czone podstaw¹) i wznosi³a siê ok. 3 metrów nad 
koron¹ wa³u przeciwpowodziowego (ok. 6 m nad poziomem terenu). Piêtro 
to pe³ni³o funkcjê bojow¹. Posiada 11 strzelnic i otwór wejœciowy, który 
jest wyprowadzony przez k³adkê na most. Sama k³adka, wspó³czeœnie frag-
mentarycznie zachowana, by³a o konstrukcji metalowej, a jej nawierzchnia 
wykonana z grubych desek. Wejœcie by³o zamykane dwuskrzyd³owymi, 
masywnymi drzwiami drewnianymi. By³y one zaopatrzone w przeziernik 
obserwacyjny. Obok wejœcia znajduje siê otwór w posadzce, który niegdyœ 
by³ zabezpieczony drewnian¹ lub metalow¹ uchyln¹ klap¹ i za poœrednictwem 
drabiny zapewnia³ komunikacjê z kondygnacj¹ doln¹.  

Piêtro nie pokrywa w ca³oœci planu kondygnacji dolnej. Jest przesu-
niête w kierunku wschodnim, w wyniku czego na wolnym miejscu zosta³ 
za³o¿ony ma³y taras, obmurowany niewysok¹ œciank¹, zwieñczon¹ krene-
la¿em (neogotyckie elementy dekoracyjne). Ze wzglêdu na oddzia³ywanie 
wody opadowej na strop, z tarasu zosta³y wyprowadzone dwa otwory odwad-
niaj¹ce, wychodz¹ce na gzyms z kapinosem. Strop kondygnacji nadziemnej 
równie¿ jest zwieñczony krenela¿em, spod którego ujœcie maj¹ otwory od-
wadniaj¹ce. 

Warto wspomnieæ, ¿e strzelnice wszystkich blokhauzów zosta³y tak 
ulokowane, by prowadziæ ostrza³ w sektorze 360o. Dziêki temu unikniêto 
martwych pól ostrza³u. Dodatkowym atutem by³o umieszczenie kilku strzel-
nic na tej samej œcianie, dziêki czemu si³a ogniowa zosta³a znacznie powiêk-
szona. 

Zastanawiaj¹c¹ rzecz¹ jest  ulokowanie, na linii kolejowej, po obu 
stronach rzeki, przed bramami i wjazdami na w³aœciwy most, krótkich, jed-
noprzês³owych mostków. S¹ one przerzucone nad drogami prowadz¹cymi 
na pola. Mostki te spinaj¹ zakoñczenie nasypu kolejowego z mostem. Byæ 
mo¿e, takie rozwi¹zanie mia³o znaczenie ekonomiczno–militarne. Zniszcze-
nie takiego przês³a, posadowionego na wysokim nasypie mog³o skutecznie 
zablokowaæ zajêcie samego mostu przez przeciwnika, jak i wjazd parowozu. 
Ponadto mo¿na by³o uchroniæ most nadodrzañski przed kosztown¹ w skut-
kach operacj¹ jego wysadzenia.  

Wyposa¿enie budowli obronnych by³o bardzo skromne, ograniczaj¹ce 
siê jedynie do najbardziej niezbêdnych rzeczy – miejsc do spania i sk³adowa-
nia amunicji. Blokhauzy posiada³y oœwietlenie elektryczne, o czym œwiadcz¹ 
zachowane pozosta³oœci instalacji. Niewykluczone jest równie¿ zastosowa-
nie komunikacji telefonicznej. Podstawowym uzbrojeniem mia³a byæ broñ 
powtarzalna piechoty (karabiny „Mauser”). 

Do ca³kowitego obsadzenia pojedynczego blokhauzu wystarcza³o 
oko³o 6 ¿o³nierzy, co daje nam ogólny stan obsady ufortyfikowanego mostu 
w liczbie ok. 24 osób (ok. 12 ludzi na pojedynczy zespó³ obronny). Prawdopo-
dobnie blokhauzy nie posiada³y sta³ej obsady wojskowej. By³y one czasowo 
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dozorowane – przypuszczalnie przez ¿o³nierzy z garnizonu g³ogowskiego 
lub s³u¿by kolejowe12. Jakiekolwiek prace ogranicza³y siê do okresowych 
napraw (np. zapór drutowych) i do nielicznych remontów (bielenie wapnem 
œcian wewnêtrznych). 

Cech¹ charakterystyczn¹ za³o¿enia obronnego jest u¿ycie na zwieñ-
czeniach stropów licznych ozdób w formie neogotyckich krenela¿y. Spe³-
nia³y one jedynie funkcjê ozdobn¹. Znamienn¹ cech¹ jest, ¿e takie elementy 
ozdobne mo¿na powszechnie zauwa¿yæ na wielu budynkach wojskowych 
(np. pruskie koszary z 1871 r. w Szprotawie) i cywilnych (np. w Nowej Soli, 
w Zielonej Górze). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e forma i sposób funkcjonowania 
tych blokhauzów to pewnego rodzaju reminiscencja œredniowiecznej baszty, 
wywo³ana specyficznym zadaniem i warunkami terenowymi, w jakich przy-
sz³o zbudowaæ te fortyfikacje. Nie przewidywano stawiania d³ugotrwa³ego 
oporu atakom przeciwnika z u¿yciem ciê¿kiej artylerii. Zastosowanie niebez-
piecznie du¿ych po³aci œcian ze strzelnicami jest zatem usprawiedliwione. 
Dostrzegaln¹ spraw¹ jest wyraŸna tutaj tendencja minimalizacji wymiarów 
ogólnych i kubatur13.

Obecnie blokhauzy kolejowe s¹ jedn¹ z wielu atrakcji fortyfikacyj-
nych przebiegaj¹cego obok ¿ó³tego szlaku turystycznego. W ich pobli¿u na 
terenie zalewowym, przed wa³em przeciwpowodziowym znajduj¹ siê ¿elbe-
towe schrony bojowe i bierne wchodz¹ce w sk³ad niemieckiej linii obronnej 
„Oderstellung”14. Zadaniem owych budowli obronnych oprócz zatrzymania 
nacieraj¹cych wojsk przeciwnika, by³a równie¿ ochrona wa¿nego strategicz-
nie mostu kolejowego. Tak siê jednak nie sta³o. 3 lutego 1945 r., o godz. 
6.00, w celu uniemo¿liwienia przeprawy jednostkom radzieckim, Niemcy 
wysadzili œrodkowe przês³o mostu. Zarówno fortyfikacje mostu, jak schrony 
„Oderstellung” w tym rejonie nie zosta³y u¿yte do obrony. 

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej most kolejowy zosta³ odbudowany 
(1955 r.) w pierwotnej postaci15. Zniszczenie (rozebranie) wschodniegoze-
spo³u blokhauzów zosta³o dokonane po 1945 r. i zwi¹zane by³o z likwidacj¹ 
umocnieñ na wschodnim brzegu, który w tym okresie nie by³ zagro¿ony. 
Pozyskan¹ z rozbiórki ceg³ê wykorzystano prawdopodobnie do budowy 

12 W czasie I wojny œwiatowej ¿o³nierze I Batalionu 46 Pu³ku Landswehry z Ko¿uchowa.
13 P. Bujas, Blokhauzy wie¿owe wêz³a oporu Ruciane – Guzianka, [w:] „Forteca”, nr 1, 1997, 

s. 30.
14 Szerzej w: T. Andrzejewski, K. Motyl, Pozycja Œrodkowej Odry 1928  –  1945. Rejon  Nowa 

Sól, Nowa Sól 2001.  

15 Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na stwierdziæ, ¿e to w³aœnie wówczas zaginê³a wiêk-
szoœæ dokumentacji technicznej i monta¿owej znajduj¹cej siê pierwotnie w Archiwum Pañstwowym 
w Zielonej Górze, a obecnie w AP w Wilkowie (filia AP w Zielonej Górze z/s w Starym Kisielinie). 
Wynika to z faktu, ¿e przeprowadzona w czerwcu 2003 r. kwerenda archiwalna dotycz¹ca zasobu 
„Beuchelt & Co” wykaza³a zaginiêcie dokumentacji konstrukcji wiêkszoœci mostów tej spó³ki, które 
po 1945 r. by³y odbudowywane w tym samym kszta³cie i konstrukcji. 
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domostw w pobliskiej wsi. Blokhauzy na zachodnim brzegu jeszcze pod ko-
niec lat 70. XX w. by³y u¿ywane przez pracowników S³u¿by Ochrony Kolei 
(SOK) jako wartownie. Dozór mostu pe³ni³a dwuosobowa obsada stra¿ników 
(3 zmiany po 8 h).

Z dwóch zespo³ów stra¿nic kolejowych przetrwa³ do dzisiejszej pory 
jedynie jeden, po³o¿ony na zachodnim brzegu Odry. Jest on zachowany 
w stosunkowo dobrym stanie. W obu budowlach brak jednak obecnie jakich-
kolwiek elementów wyposa¿enia, w œcianach znajduj¹ siê liczne, wspó³czeœnie 
wybite otwory. Same zaœ elewacje s¹ pokryte du¿¹ iloœci¹ pseudo „graffiti”. 
Poterna jest nieznacznie zasypana, a we wnêtrzu budowli znajduj¹ siê du¿e 
iloœci œmieci. Obiekty s¹ znacznie zawilgocone. Budowle obronne ulegaj¹ 
ci¹g³ej dewastacji, przejawiaj¹cej siê równie¿ w wybijaniu otworów w œcia-
nach noœnych. S¹ one powa¿nie zagro¿one nielegaln¹ rozbiórk¹. 

Jedyn¹ pozosta³oœci¹ po wschodnim zespole  jest ceglane rumowisko 
i zachowane przejœcie podziemne. Sam korytarz jest zreszt¹ bardzo interesu-
j¹cy. Wynika to z faktu, ¿e w œcianie zewnêtrznej, skierowanej na przejazd 
pod mostem, posiada on kilka strzelnic za pomoc¹ których kontrolowano 
podejœcie pod zespó³ obronny.

 Obiekty kolejowe w Stanach s¹ zaliczane do zabytków architektury 
obronnej. Stanowi¹ one przyk³ad pruskiej szko³y in¿ynieryjnej. Mog¹ staæ 
siê elementami nierozerwalnie zwi¹zanymi z tras¹ krajobrazow¹ prowadz¹c¹ 
wzd³u¿ Odry. Jest pewne, ¿e prawne zabezpieczenie tych¿e budowli, jak i po-
zyskanie nowego w³aœciciela (wzglêdnie u¿ytkownika) po³¹czone z planowym 
i œwiadomym dzia³aniem, mo¿e uratowaæ te rzadkie i jednoczeœnie bardzo 
cenne zabytki architektury obronnej od dalszej dewastacji. 

96. Widok ogólny zachodniego zespo³u blokhauzów. Stan 2003 r.
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97. Prawy blokhauz zachodniego zespo³u. Stan 2003 r.

98. Prawy blokhauz zachodniego zespo³u. Widoczna postêpuj¹ca degradacja 
obiektu. Stan 2003 r.
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99. Prawy blokhauz za-
chodniego zespo³u. 
Widok otworów 
strzelniczych kon-
dygnacji piêtra. 
Stan 2003 r.

100. Prawy blokhauz zachodniego 
zespo³u. Strzelnice przyzie-
mia. Stan 2003 r.

101. Prawy blokhauz 
zachodniego zes-
po³u. Wejœcie do 
obiektu z poziomu 
mostu. Stan 2003 r.
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102. Lewy blokhauz zachodniego zespo³u. Widok od strony 
przedpola. Stan 2003 r.

103. Zachodni zespó³ blokhauzów. Widoczne przês³o mostu, w którym umiej-
scowiona jest poterna ³¹cz¹ca blokhauzy. Stan 2003 r.
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104. Poterna wschodniego zespo³u.Widoczny 
otwór strzelniczy. Stan 2003 r.

105. Wschodni zespó³ blokhauzów. 
Wnêtrze poterny – otwór strzel-
niczy. Widoczne zachowane mo-
cowania s³u¿¹ce do zamkniêcia 
strzelnicy pancern¹ tarczk¹. Stan 
2003 r.

106. Wschodni zespó³ blokhauzów.Wnê-
trze zachowanej poterny. Stan 2003 r.

107. Most kolejowy w Stanach. Na planie zaznaczona lokalizacja schronów 
„Oderstellung”.
Rys. K. Motyl
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Tomasz Andrzejewski, Krzysztof Motyl

CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTÓW  „ODERSTELLUNG”  
W  REJONIE  BYTOMIA  ODRZAÑSKIEGO

Na pocz¹tku lat trzydziestych rozpoczêto budowê fortyfikacji wcho-
dz¹cych w sk³ad linii umocnieñ zwanych umownie Pozycj¹ Œrodkowej Odry 
(niem. Oderstellung)1. Budowa tych fortyfikacji by³a przejawem nowej kon-
cepcji obronnej Niemiec, zak³adaj¹cej obronê newralgicznych czêœci kraju 
w oparciu o przeszkody naturalne i linearnie przebiegaj¹ce budowle fortyfika-
cyjne. Dolny Œl¹sk z dobrze rozwiniêt¹ sieci¹ rzek, z których Odra stanowi³a 
powa¿n¹ przeszkodê w prowadzeniu operacji wojskowych, mia³ byæ wed³ug 
niemieckich strategów zabezpieczony w pierwszej kolejnoœci. Na bazie ist-
niej¹cych fortyfikacji G³ogowa i Wroc³awia postanowiono wybudowaæ umoc-
nienia wzd³u¿ œrodkowego biegu rzeki. W dalszej kolejnoœci miano rozpocz¹æ 
prace przy budowie umocnieñ na pó³nocy i na œrodkowym odcinku granicy 
z Polsk¹. Urzeczywistnieniem tych planów by³o powstanie kolejno tzw. Wa³u 
Pomorskiego (niem. Pommernstellung)2 i Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnio-
nego (niem. Festunggfront Oder – Warthe – Bogen)3.

Pierwsze prace fortyfikacyjne podjêto w 1925 r., modernizuj¹c stare 
umocnienia, Kostrzyna oraz G³ogowa (budowa nowych ¿elbetowych schro-
nów). Czêœæ tych prac zosta³a wykryta przez Miêdzysojusznicz¹ Komisjê 
Kontroli. W 1927 r. na mocy decyzji Konferencji Ambasadorów nakazano 
zniszczyæ osiem obiektów zbudowanych na pó³nocnym brzegu Odry w rejonie 
G³ogowa, natomiast zezwolono na pozostawienie oœmiu dalszych wybudowa-
nych na po³udniowym brzegu4.

Budowê umocnieñ nad Odr¹ rozpoczêto w roku 1928 i prowadzono j¹ 
z przerwami do 1939 r. W tym okresie mo¿na wyró¿niæ kilka etapów budo-
wy. W latach 1928 – 1932 budowano g³ównie schrony bojowe w strategicz-
nych miejscach (przeprawy mostowe i promowe, porty rzeczne, itp.). Lata 
1934 – 1935 charakteryzowa³y siê du¿¹ intensywnoœci¹ prac. Wybudowano 

1 Wyjaœnienie nazwy w:  Budownictwo obronne na terenie powiatu nowosolskiego, przyp. 45 
w niniejszym opracowaniu.

2 J. Miniewicz, B. Perzyk, Miêdzyrzecki Rejon Umocniony 1934 – 1945, Warszawa 1993.
3 J. Miniewicz, B. Perzyk, Wa³ Pomorski, Warszawa 1997.
4 Na mocy postanowieñ Traktatu Wersalskiego Niemcy obowi¹zywa³ zakaz budowy nowych 

fortyfikacji na granicy z Polsk¹. Decyzja o pozostawieniu obiektów wzniesionych na wschodnim 
brzegu rzeki wskazywa³a na to, ¿e restrykcyjna polityka aliantów wobec tych zakazów ulega³a 
w tym czasie zasadniczej zmianie.
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kilkaset obiektów, czêsto o nowatorskich rozwi¹zaniach konstrukcyjnych. 
Schrony bojowe uzupe³niano obiektami biernymi. Przeznaczono je dla 
jednostek wojskowych maj¹cych obsadzaæ umocnienia polowe. By³y to 
obiekty wieloizbowe przeznaczone do odpoczynku i spania. W 1936 r. 
kontynuowano prace, buduj¹c kolejne schrony, zarówno bojowe jak i bier-
ne. Kolejne dwa lata charakteryzowa³y siê spowolnieniem prac. Dopiero 
przygotowania do ataku na Polskê spowodowa³y ich intensyfikacjê na 
wybranych odcinkach. Dobudowano kolejne obiekty i postawiono wie¿e 
obserwacyjne dla artylerii5.

Walory obronne Bytomia Odrzañskiego i jego okolic dostrze¿ono 
ju¿ na pocz¹tku budowy Pozycji Odrzañskiej. Pierwsze prace fortyfika-
cyjne rozpoczêto prawdopodobnie ju¿ w 1930 r. Poprzedzi³y je oczywiœcie 
dog³êbne studia terenowe. Po za³atwieniu formalnoœci zwi¹zanych z wyku-
pem gruntu przyst¹piono do budowy pierwszych schronów. Wykonawcami 
najczêœciej by³y prywatne firmy budowlane, wszystkie materia³y budowla-
ne i wyposa¿enie dostarcza³ sztab saperski. Teren wokó³ placów budowy 
otaczano ogrodzeniem i przystêpowano do budowy. Po zakoñczeniu prac 
schrony wyposa¿ano w podstawowy sprzêt i maskowano. Wiêkszoœæ prac 
budowlanych wokó³ Bytomia zakoñczono w 1937 r.

O funkcji Bytomia Odrzañskiego w systemie obronnym œwiadczy licz-
ba wybudowanych schronów. £¹cznie w obrêbie miasta i najbli¿szej okolicy 
wybudowano ponad trzydzieœci ¿elbetowych schronów. Zainteresowanie 
czynników wojskowych Bytomiem nie koñczy³o siê tylko na w³¹czeniu go 
w system fortyfikacji odrzañskich. Dogodne po³o¿enie miasta oraz jego port 
umo¿liwia³y równie¿ przeprowadzanie manewrów wojskowych. W okresie 
poprzedzaj¹cym wybuch wojny, na terenie miasta odbywa³y szkolenia jed-
nostki saperskie. Æwiczenia obejmowa³y g³ównie przerzucanie przez Odrê 
mostów pontonowych. Uczestnicz¹cy w manewrach ¿o³nierze kwaterowali 
w domach mieszkañców6.

Odcinek umocnieñ miêdzy przepraw¹ w Bytomiu Odrzañskim (niem. 
Beuthen a. Oder), a wsi¹ Dobrzejowice (niem. Gutendorf) ma oko³o 8 km 
d³ugoœci7.

Na omawianym terenie Odra tworzy 3 zakola. Wzd³u¿ lewego brzegu 
rzeki biegnie wysoka krawêdŸ pradoliny. Na wysokoœci wsi Dobrzejowi-
ce odleg³oœæ skarpy od Odry nie przekracza 10 m, a wysokoœæ wzglêdna 
wynosi ponad 20 m. Wzniesienia pradoliny swoj¹ kulminacjê osi¹gaj¹ we 

5 T. Andrzejewski, K. Motyl, Pozycja Œrodkowej Odry 1928 – 1945. Rejon Nowa Sól, Nowa 
Sól 2001, s. 3.

6 T. Andrzejewski,  W czasach II wojny œwiatowej, [w:] Bytom Odrzañski. Zarys dziejów, pod 
red. W Strzy¿ewskiego, Bytom Odrzañski – Zielona Góra 2000, s. 144 -145.

7 Obiekty wybudowane na pó³noc od przeprawy w Bytomiu Odrzañskim omówiono w: 
T.Andrzejewski, Charakterystyka Pozycji Œrodkowej Odry w rejonie Nowej Soli, [w:] Fortyfikacje 
na Ziemi Lubuskiej, nr 4, Zielona Góra 1998.

Tomasz Andrzejewski, Krzysztof Motyl



128 129

wsi Drogomil (102 m.n.p.m). Tereny rolnicze po³o¿one wokó³ miasta i rejon 
portu rzecznego zabezpieczaj¹ wa³y przeciwpowodziowe  (wiêksza czêœæ 
miasta znajduje siê na wzniesieniu). 

Podczas badañ terenowych na omawianym odcinku zlokalizowano 27 
obiektów, choæ weg³ug dostêpnych Ÿróde³ powinno siê znajdowaæ 30. Nie 
uda³o siê jednoznacznie potwierdziæ faktu istnienia 2 obiektów nr 516, 517 
na terenie miasta Bytomia oraz obiektu 492 w rejonie Dobrzejowic8. 

Wybudowane w rejonie Bytomia Odrzañskiego schrony nale¿a³y do 
V Festungs – Gruppe (pi¹tej grupy fortecznej). Odcinek ten nale¿y do jednych 
z najciekawszych w ca³ym pasie fortyfikacji. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje 
tutaj iloœæ i lokalizacja wybudowanych obiektów. Równie¿ ich konstrukcja 
stwarza mo¿liwoœæ w miarê dok³adnego przeœledzenia rozwoju niemieckich 
budowli obronnych wybudowanych nad Odr¹.

Na odcinku od miasta Bytom Odrzañski do wsi Dobrzejowice w latach 
1930 – 36 wybudowano dwie linie obrony. 

W sk³ad pierwszej wchodz¹ schrony wybudowane w bezpoœrednim 
s¹siedztwie rzeki i na terenie miasta: obiekty nr 518, 514, 512, 511, 505, 
503, 501, 500, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492.

Druga linia obronny przebiega³a wzd³u¿ drogi Bytom Odrzañski – Dro-
gomil i po ciêciwie  ³uku rzeki Odry w okolicy wsi Dobrzejowice: obiekty 
nr 515, 513, 510, 509, 508, 507, 506, 504, 502, 489, 490, 491.

Buduj¹c obiekty bojowe starano siê maksymalnie wykorzystaæ ukszta³-
towanie terenu. Zlokalizowane na wzniesieniu przy drodze Bytom Odrzañ-
ski – Drogomil schrony mog³y prowadziæ skuteczny ostrza³ drugiego brzegu 
rzeki. Na tym odcinku zastosowano wyj¹tkowe na ca³ej Pozycji Œrodkowej 
Odry zagêszczenie obiektów (5 schronów bojowych i 2 bierne na odcinku 
ok. 1,8 km).

Podobnie jak na innych odcinkach pozycji budowa obiektów przebie-
ga³a etapami. Pierwsze prace budowlane rozpoczêto na tym terenie prawdo-
podobnie w 1930 r. Nadodrzañskie budowle by³y obiektami ¿elbetowymi, 
jednokondygnacyjnymi, które wznoszono w trzech klasach odpornoœci:

„B1” – gruboœæ œcian – 1 m, stropodach 0,8 – 1 m (odpornoœæ na kilkukrotne 
trafienie pociskami burz¹cymi kal. 120 mm oraz przeciwpancernymi kal. 
105 mm),
„B1/B” – œciany 1,5 m, stropodach – 1 m (czêœciowo odporne na trafienia 
pociskami kal. 210 mm),
„C” – œciany – 0,6 m (odpornoœæ na trafienia pociskami kal. 75 mm i ppanc. 
kal. 37 mm).

8 Podstaw¹ identyfikacji obiektów by³a mapa Festungsdienststelle Breslau, Bundesarchiv – Mi-
litärarchiv, Freiburg in Breisgau, sygn. RH 11 III 270K.

Charakterystyka obiektów „Oderstellung” w rejonie Bytomia Odrzañskiego
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Etap 1930 – 32
W pierwszych latach budowy pozycji powsta³o w okolicach Bytomia 

Odrzañskiego niewiele obiektów. Dwa wybudowano na pó³noc od miasta9, 
4 na po³udnie. Zasadniczo by³y to niewielkie dwuizbowe (œluza gazoszczel-
na i izba bojowa) obiekty na 1 ckm. Izbê bojow¹ os³ania³a p³yta pancerna 
o wymiarach: 2,8 x 1,8 m, gruboœci 10 (lub 8 cm) i wadze ok. 3500 kG. Jako 
pierwsze powsta³y schrony bojowe: 

nr 518 (na 1 ckm, odpornoœæ „B1/B”), zlokalizowano go w pobli¿u prze-
prawy promowej w Bytomiu Odrzañskim, maskowany na budynek 
gospodarczy,

nr 507 (na 1 ckm) wybudowany u podstawy skarpy wzd³u¿ drogi Bytom 
Odrzañski – Drogomil,

nr 493 (na 1 ckm) wybudowany u podstawy skarpy na wysokoœci Dobrzejo-
wic),

nr 496 (na 2 ckm) wybudowany u podstawy skarpy. Schron posiada³ dwie 
izby bojowe z osobnymi œluzami wejœciowymi. Miêdzy izbami 
bojowymi znajdowa³a siê zamykana drzwiami przelotowa nisza 
o wymiarach 1 x 1 m, która pe³ni³a prawdopodobnie funkcjê sk³adu 
amunicyjnego10.

1934
W tym roku mia³a miejsce wyraŸna intensyfikacja prac budowlanych. 

Obok schronów bojowych, które uleg³y znacznemu powiêkszeniu  (dodano 
do nich izby pogotowia za³ogi i izby obserwatorów) rozpoczêto budowê schro-
nów biernych. Wszystkie wybudowane w tym okresie schrony bierne (nr 505, 
503, 501, 500, 499) zlokalizowano blisko rzeki (przed wa³em przeciwpowo-
dziowym lub w jego koronie). By³y to jednoizbowe obiekty o odpornoœci „C” 
(bez luków ewakuacyjnych i gazoszczelnych œluz wejœciowych). Na uwagê 
zas³uguj¹ równie¿ niektóre obiekty bojowe, których konstrukcja nawi¹zuje do 
dwuizbowych schronów bojowych budowanych w latach 1930-32. W takim 
przypadku jedyn¹ modyfikacj¹ by³o dodanie luków ewakuacyjnych (schron nr 
490) i zastosowanie nowych pancerzy typu 7P7 (wymiary: 3,4 x 2,7 x 0,1 m, 
waga 7600 kG). W jednym przypadku (schron nr 509) zastosowano jeszcze 
p³ytê o wymiarach 2,8 x 1,8 m11. 

 £¹cznie w tym roku wybudowano 11 schronów, w tym 6 bojowych 
(dwa wyposa¿ono w izby obserwatorów).

9 Na pó³nocy schrony nr 526 i 529 o odpornoœci „B1/B” w rejonie Tarnowa Byckiego.
10 Tego samego typu rozwi¹zanie zastosowano równie¿ w dobrze zachowanym schronie 

nr 540, obiekt zlokalizowany jest w okolicy ujœcia rzeki Bia³a Woda (ok. 7 km na pó³noc od Bytomia 
Odrzañskiego). 

11 Prawdopodobnie pewien ich zapas pozosta³ z lat 1930 – 32 i postanowiono je wykorzystaæ 
buduj¹c schron konstrukcyjnie nie odbiegaj¹cy od stawianych w tamtym czasie.

Tomasz Andrzejewski, Krzysztof Motyl
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112. Schron bojowy na 1 ckm (nr 518) 
z 1932 r. Obiekt maskowany na 
budynek gospodarczy
Rys. T. Andrzejewski

111. P³yta pancerna o wymiarach 2,8 x 1,8 m stosowana 
w schronach bojowych „Oderstellung” w latach 1930 - 32. 
(Leœna Góra. Schron bojowy nr 708)

110. Schron bojowy na 1 ckm 
(nr 507) z 1932 r.
Rys. K. Motyl



134 135Tomasz Andrzejewski, Krzysztof Motyl

114. Schron bojowy nr 496 
z 1932 r. Widok na 
strefê wejœcia obiektu.

115. Œciana czo³owa jednej 
z izb bojowych schronu 
nr 496. Widoczne ot-
wory mocuj¹ce p³ytê 
pancern¹.

113. Schron bojowy na 2 ckm 
(nr 496) z 1932 r. 
Rys. T. Andrzejewski
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Schrony bojowe:
nr 509 (na 1 ckm, zastosowano p³ytê pancern¹ starego typu),
nr 506 (na 1 ckm, p³yta pancerna 7P7, w pobli¿u schronu zachowa³ siê beto-

nowy zbiornik na wody opadowe),
nr 502 (na 2 ckm, p³yty pancerne 7P7, izba obserwatora z dzwonem pan-

cernym 9P7, obiekt zlokalizowany u podnó¿a wzniesienia drogi do 
Drogomila),

nr 497 (na 1 ckm, p³yta pancerna 7P7, obiekt dwuizbowy, odpornoœæ „B1/B”, 
brak luku ewakuacyjnego)

nr 490 (na 1 ckm, p³yta pancerna 7P7),
nr 491 (na 1 ckm, p³yta pancerna 7P7, izba obserwatora os³oniêta poziom¹ 

p³yt¹ pancern¹).

1935
W roku 1935, na opisywanym odcinku, nowych obiektów prawdopo-

dobnie nie budowano. Prowadzono natomiast prace modernizacyjne (np. 
monta¿ prycz i urz¹dzeñ filtrowentylacyjnych) schronów wybudowanych 
przed rokiem 193412.

1936
W tym roku na ogóln¹ liczbê 12 wybudowanych schronów tylko 2 

pe³ni³y funkcje bojowe, pozosta³e to obiekty bierne o ró¿nej konstrukcji. 
Wzorem z roku 1934 obiekty bierne wybudowano w niewielkiej odleg³oœci 
od rzeki. 5 z nich powsta³o w Bytomiu Odrzañskim. Schrony nr 514, 512 
i 511 konstrukcyjnie przypomina³y obiekty z 1934 r. Mia³y jedn¹ izbê pogoto-
wia za³ogi (z miejscem na 12 prycz) i odpornoœæ „C”. Wyposa¿ono je jednak 
ju¿ w luki ewakuacyjne. Schrony nr 513, 515, 510, 498, 495, 494 to typowe 
dwuwejœciowe, dwuizbowe schrony bierne, wyposa¿one w os³oniête p³yta-
mi pancernymi 48P8 (wymiary: 70 x 80 x 4 cm, waga 250 kG) wewnêtrzne 
otwory strzelnicze broni¹ce strefy wejœcia. Dodatkowo schrony nr 510 i 498 
pe³ni³y funkcje obserwacyjne (izby obserwatora z dzwonem pancernym 9P7 
– waga ok. 2000 kG)13. Na uwagê zas³uguje schron bierny nr 504. Zlokalizo-
wano go na zapleczu pozycji u podnó¿a wysokiej skarpy przy drodze polnej 
do wsi Drogomil. Pe³ni³ on funkcjê schronu dowódcy odcinka (zachowana 
izba oficerska)14.

Interesuj¹c¹ konstrukcjê posiadaj¹ równie¿ wybudowane w tym czasie 
schrony bojowe: 

12 Wskazuj¹ na to napisy w obiektach nr 496 i 507. Prawdopodobnie dokonano równie¿ zmian 
w numeracji (zachowany w schronie nr 507 napis – Erbaut 1932, gestr. 5/35 i póŸniejszy 5V/42).

13 W schronie nr 498 œcianê wejœciow¹ obmurowano w celu maskowania ceg³¹ (pobli¿u znajdo-
wa³y siê zabudowania cegielni i przystañ).

Charakterystyka obiektów „Oderstellung” w rejonie Bytomia Odrzañskiego
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nr 508 (na 1 ckm, p³yta pancerna 7P7 i pojedyncza p³yta pancerna48P8) 
nr 489 (na 1 ckm, odpornoœæ „B1/B”, p³yta pancerna 7P7, 4 p³yty pancerne 

48P8, dzwon pancerny 9P7). Schron wybudowano na skraju wsi Do-
brzejowice przy drodze wylotowej do G³ogowa. Obiekt maskowany 
by³ na budynek gospodarczy. Interesuj¹cym rowi¹zaniem konstruk-
cyjnym schronu by³a wartownia strefy wejœcia, pe³ni¹ca równo-
czeœnie funkcjê izby obserwatora z dzwonem 9P7. Zlokalizowane 
w wartowni dwa otwory strzelnicze z p³ytami 48P8 umo¿liwia³y 
aktywn¹ obronê zewnêtrznej strefy wejœcia schronu oraz dodatko-
wo œluzy gazoszczelnej (³¹cznie œluzê broni³y trzy stanowiska). 
W wartowni zlokalizowano równie¿ luk ewakuacyjny.

1937 
Budowa umocnieñ polowych na prawym brzegu Odry – przyczó³ek 

mostowy oparty o kana³ Kopalnica15.

1944 – 45
W ramach przygotowañ do odparcia ofensywy wojsk radzieckich, 

latem 1944 r., przeprowadzono w okolicach Bytomia Odrzañskiego szereg 
prac fortyfikacyjnych. Równoczeœnie z pracami fortyfikacyjnymi na prawym 
brzegu Odry (budowa przyczó³ka mostowego opartego na kanale Kopalnica) 
prowadzono prace na jej lewym brzegu. Prace te polega³y g³ównie na przy-
gotowaniu do walki schronów Pozycji Odrzañskiej oraz budowie nowych 
pozycji polowych. Wybudowane w latach trzydziestych schrony doposa¿ono 
w sprzêt, poprawiono maskowanie, a przede wszystkim po³¹czono ze sob¹ 
systemem rowów ³¹cznikowych. Przygotowano równie¿ w ich pobli¿u polowe 
stanowiska ogniowe, zapewniaj¹ce obronê okrê¿n¹ obiektów. G³ówna linia 
obrony Bytomia Odrzañskiego przebiegaæ mia³a na linii schronów. Drug¹ liniê 
obrony wybudowano za miastem, równolegle do linii kolejowej. Wykorzy-
stano w ten sposób naturalne wzniesienia terenowe oraz wysoki  nasyp linii 
kolejowej. Silny punkt oporu przygotowano równie¿ na wzniesieniu wzd³u¿ 
drogi do Drogomila. Zlokalizowane nad obiektami ¿elbetowymi umocnienia 
polowe sk³ada³y siê g³ównie z rowów strzeleckich ze stanowiskami na broñ 
maszynow¹ i artyleriê oraz pajêczyny rowów ³¹cznikowych, zapewniaj¹cych 
komunikacjê pomiêdzy poszczególnymi liniami obrony. 

Wiêkszoœæ prac przy budowie umocnieñ zakoñczono na pocz¹tku zimy 
1944 r. Jednak przygotowania do obrony kontynuowano równie¿ w styczniu 

14 W 1999 r. cz³onkowie Zielonogórskiego Oddzia³u TPF i pracownicy Lubuskiego Muzeum Woj-
skowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie dokonali eksploracji zalanego wod¹ obiektu. Odkryto 
m.in. zachowan¹ w bardzo dobrym stanie stalow¹ pryczê, drewniane ³awki, stalow¹ podstawê pod 
filtrowentylator oraz  fragmenty ekwipunku – he³my, maski przeciwgazowe, granaty nasadkowe.

15 Patrz:  Fortyfikacje przyczó³ka mostowego Oderstellung w rejonie Nowa Sól – Bytom Odrzañ-
ski w niniejszym opracowaniu.

Tomasz Andrzejewski, Krzysztof Motyl
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i lutym 1945 r. Wobec zagro¿enia atakiem od strony G³ogowa ustawiono na 
g³ównych ulicach miasta zapory przeciwpancerne. Zlokalizowane w okoli-
cach Bytomia pozycje obronne nabra³y szczególnego znaczenia w momencie 
og³oszenia G³ogowa twierdz¹ (niem. Festung Glogau). W ten sposób miasto, 
a przede wszystkim przeprawa przez Odrê, sta³y siê bezpoœrednim zapleczem 
twierdzy.

W lutym 1945 r. walk o miasto praktycznie nie by³o. Do powa¿niej-
szych, trwaj¹cych kilka dni walk (4 – 10 lutego) dosz³o na prawym brzegu 
Odry w rejonie pozycji nad kana³em Kopalnica. Po prze³amaniu tych pozycji 
Rosjanie dotarli do Odry, jednak jej nie sforsowali. Wysadzony w Bytomiu 
most uniemo¿liwi³ przeprawê. Dokonano natomiast ostrza³u miasta. Bytom 
Odrzañski opanowany zosta³ 13 lutego 1945 r. przez oddzia³y 25 Samodziel-
nego Korpusu Pancernego, który posuwa³ siê z kierunku G³ogowa. Miasto 
opanowano szybko i przy minimalnych stratach. Na przebieg walk, oprócz 
niewielkiej liczby obroñców (g³ówne si³y obroñców tzn. oddzia³y XXXX 
Korpusu Pancernego wycofa³y siê z rejonu Bytomia 10 lutego), mia³ równie¿ 
wp³yw fakt, ¿e niemieckie linie obronne przygotowane by³y g³ównie do od-
parcia ataku od strony rzeki. Jedynie schron bojowy nr 506 móg³ prowadziæ 
ogieñ w kierunku, z którego nadeszli Rosjanie16.

Stan zachowania obiektów

Po 1945 r. wszystkie schrony na omawianym odcinku zosta³y wysadzo-
ne. Jednak stan zachowania pozwala w miarê swobodnie rozpoznaæ ich bry³ê. 
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ schrony nr: 502, 504, 496, 489.

Z umocnieñ polowych w szcz¹tkowej formie zachowa³y siê rowy strze-
leckie i stanowiska broni maszynowej (g³ównie na terenie wzniesieñ wzd³u¿ 
drogi do Drogomila).

16 T. Andrzejewski, W czasach II wojny…, s. 150 -157.

Charakterystyka obiektów „Oderstellung” w rejonie Bytomia Odrzañskiego

116. Bytom Odrzañski. Ru-
iny schronu biernego 
na 1 dru¿ynê piechoty 
(nr 515) z 1936 r.
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117. Schron bojowo–obserwacyjny (nr 502) na 2 ckm i dru¿ynê piechoty z 1934 r.
Rys. K. Motyl 

118. Ruiny schronu nr 
502. Na pierw-
szym planie stro-
podach z otworem 
po dzwonie obser-
wacyjnym 9P7.

Tomasz Andrzejewski, Krzysztof Motyl
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119. Zachowany stolik pod lawetê 
forteczn¹ w jednej z izb bojo-
wych schronu nr 502.

121. Schron bierny na 1 dru¿ynê piechoty  
(nr 504) z 1934 r.
Rys. K. Motyl 

120. Uszkodzona wybuchem strefa 
wejœcia schronu nr 504.

122. Zniszczona wybuchem i za-
lana wod¹ œluza wejœciowa 
schronu nr 504.

Charakterystyka obiektów „Oderstellung” w rejonie Bytomia Odrzañskiego
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123. Schron bierny na 1 dru¿ynê 
piechoty (nr 503) z 1934 r.
rys. T. Andrzejewski

Tomasz Andrzejewski, Krzysztof Motyl

124. Ruiny schronu nr 503

125. Schron bojowy na 1 ckm 
(nr 497) z 1934 r.
Rys. T. Andrzejewski

126. Ruiny schronu bier-
nego nr 511 z 1934 r.
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127. Schron bierny na 1 dru-
¿ynê piechoty (nr 511) 
z 1936 r.
Rys. T. Andrzejewski

128. Schron bojowy na 1 ckm z dru¿yn¹ pie-
choty (nr 508) z 1936 r.
Rys. T. Andrzejewski

129. Schron bierny na 1 dru¿ynê piechoty ze 
stanowiskiem obserwacyjnym (nr 510) 
z 1936 r. Rys. K. Motyl

130. P³yta pancerna 48P8 sto-
sowana do obrony stref 
wejœæ w obiektach „Ode-
rstellung” budowanych 
od 1936 r.

Charakterystyka obiektów „Oderstellung” w rejonie Bytomia Odrzañskiego
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132. Schron bojowo–obserwacyjny na 1 ckm z dru¿yn¹ piechoty (nr 489) z 1936 r.
Rys. K. Motyl

133. Schron nr 489. Oderwa-
ny eksplozj¹ stropodach 
z zachowanym dzwonem 
obserwacyjnym typu 
9P7.
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134. Odra na wysokoœci wsi Drogomil. Zdjêcie lotnicze wykonane przez niemiecki samolot 
rozpoznawczy 8.02.1945 r. Widoczne umocnienia polowe (rowy strzeleckie i ³¹cznikowe) 
rozwiniête w kilka linii obronnych. Fot. Herder Institut Marburg - Kartensammlung 
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Krzysztof Motyl

FORTYFIKACJE  PRZYCZÓ£KA  MOSTOWEGO  
„ODERSTELLUNG”  W  REJONIE  

NOWA SÓL  - BYTOM  ODRZAÑSKI

W 1928 r. zosta³y zapocz¹tkowane prace budowlane maj¹ce na celu 
realizacjê najwiêkszej linii obronnej na terenie Dolnego Œl¹ska1. T¹ rubie¿¹ 
obronn¹ mia³a byæ „Oderstellung”, czyli niemiecka, polowa linia obronna, 
wzmocniona kilkoma setkami ¿elbetowych schronów i ulokowana na lewym 
brzegu Odry na odcinku – od przedmieœæ Wroc³awia a¿ do Krosna Odrzañ-
skiego. Zadaniem rubie¿y by³a przede wszystkim ochrona terytorium Dolnego 
Œl¹ska przed ewentualnym atakiem wojsk polskich2. 

Ze wzglêdu na ograniczone œrodki finansowe budowa fortyfikacji nad-
odrzañskich zosta³a roz³o¿ona na kilka lat. Przewidywano, ¿e ca³oœæ przed-
siêwziêcia fortyfikacyjnego bêdzie realizowana przez minimum 10 lat, dziêki 
czemu Dolny Œl¹sk zostanie skutecznie zabezpieczony ci¹g³¹ pozycj¹ obronn¹, 
sk³adaj¹c¹ siê z polowych i ¿elbetowych umocnieñ. D³ugi czas budowy po-
zwala³ na wypracowanie nowych rodzajów i typów schronów, ich konstruk-
cji, jak i ich uzbrojenia.  

Pocz¹tkowo prace fortyfikacyjne by³y w g³ównej mierze ukierunkowa-
ne na zabezpieczanie najbardziej zagro¿onych odcinków rzeki Odry. By³y 
to przede wszystkim wszelkiego rodzaju przeprawy mostowe i promowe. 
Niemcy zamierzali uniemo¿liwiæ przeciwnikowi przeprawê przez rzekê, b¹dŸ 
te¿ chwilowo powstrzymaæ marsz jego wojsk w g³¹b terytorium. Z biegiem 
lat przy wzrastaj¹cych nak³adach finansowych na inwestycje fortyfikacyj-
ne, a tym samym realizowaniem coraz to bardziej wyrafinowanych budowli 
obronnych, lewy brzeg Odry by³ systematycznie pokrywany gêst¹ sieci¹ bu-
dowli obronnych. By³y to przede wszystkim ¿elbetowe, jednokondygnacyj-
ne schrony bojowe i bierne, które za poœrednictwem ciê¿kiej broni maszy-
nowej, przy wsparciu jednostek piechoty i artylerii ulokowanej na pozycjach 
polowych mia³y skutecznie zatrzymaæ wroga.  

W po³owie lat 30-tych zauwa¿ono koniecznoœæ realizowania ufortyfiko-
wanych przyczó³ków mostowych na prawym brzegu Odry. Mia³y one za zada-

1 W³aœciwie pierwsze prace fortyfikacyjne nad Odr¹ zosta³y zapocz¹tkowane w latach: 1925-26, 
kiedy to Niemcy w rejonie kilku miejscowoœci (np. Milsko, £az k. Zaboru, G³ogów) wznieœli nie-
wielk¹ iloœæ ¿elbetowych schronów biernych przeznaczonych na dru¿yny piechoty. W 1927 r. na 
skutek postawieñ Konferencji Ambasadorów czêœæ z nich zosta³a zlikwidowana. 

2 „Oderstellung” –  lub „Oder – Stellung”; niemiecka, graniczna linia obronna. Patrz: T. Andrze-
jewski, K. Motyl, Pozycja Œrodkowej Odry 1928 – 1945. Rejon: Nowa Sól, Nowa Sól 2001.
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nie chwilowe powstrzymanie natarcia wojsk przeciwnika, by umo¿liwiæ nie-
mieckim jednostkom obsadzenie w³aœciwej pozycji obronnej jak¹ by³a „Ode-
rstellung”. Jednak ze wzglêdu na prowadzenie licznych prac fortyfikacyjnych 
na terenie prawie ca³ych Niemiec3, a za tym brakiem odpowiednich œrodków 
finansowych, zadecydowano, ¿e przyczó³ki zostan¹ wykonane w okresie mo-
bilizacji wojennej.  

W 1937 r. gwa³townemu zmniejszeniu uleg³y nak³ady finansowe na 
realizacjê „Oderstellung”. By³o to zwi¹zane ze zrealizowaniem ju¿ ok. 80% 
budowli obronnych posadowionych na lewym brzegu rzeki, jak i z ci¹g³ym 
inwestowaniem w olbrzymie za³o¿enie obronne jakim by³ Miêdzyrzecki Re-
jon Umocniony. 

Budowa fortyfikacji ¿elbetowych „Oderstellung” na odcinku: G³ogów 
– Nowa Sól zosta³a ostatecznie zakoñczona w 1939 r.4 Na tym obszarze od-
leg³oœæ granicy polsko – niemieckiej w stosunku do Odry wynosi³a od 24 do 
34 km. Bior¹c pod uwagê du¿¹ iloœæ przepraw mostowych (ok. 5), okaza³¹ 
sieæ komunikacji drogowej i kolejowej, jak i lokalizacjê du¿ych zespo³ów 
miejskich (G³ogów, Bytom Odrz., Nowa Sól) z rozwiniêtym przemys³em, 
teren ten by³ bardzo wa¿ny strategicznie oraz taktycznie. Uchwycenie przez 
nieprzyjaciela przyczó³ków na lewym brzegu Odry mog³o spowodowaæ za-
równo powa¿ne perturbacje w dzia³alnoœci systemu nadodrzañskich umocnieñ 
„Oderstellung”, jak i mo¿liwoœæ wtargniêcia jego wojsk na pó³nocne terytorium 
Dolnego Œl¹ska. 

Rejon samego G³ogowa by³ stosunkowo dobrze zabezpieczony, co by³o 
spowodowane zachowaniem na prawym brzegu rzeki wielu budowli obronnych 
wchodz¹cych w sk³ad pierœcienia zewnêtrznego twierdzy G³ogów (niem. „Fe-
stung Glogau”). By³y to przede wszystkim dzie³a artyleryjskie5 powsta³e g³ównie 

3 W 1931 r., na wschodzie Niemiec rusza budowa kolejnej linii umocnieñ – „Pommernstel-
lung” (Wa³ Pomorski, Pozycja Pomorska), w 1934 r. Niemcy buduj¹ pozycjê w tzw. Bramie Lubu-
skiej – Liniê Zapór Nies³ysz – Obra, która od po³owy 1936 r. zostaje przemianowana na „Festungs-
front Oder – Warthe – Bogen” (Front Ufortyfikowany £uku Odra – Warta; tzw. Miêdzyrzecki Re-
jon Umocniony – MRU), gdzie powstaj¹ jedne z najwiêkszych za³o¿eñ obronnych III Rzeszy. Rów-
nolegle s¹ realizowane prace fortyfikacyjne w Prusach Wschodnich, gdzie to powstaje tzw. Re-
jon Umocnieñ Gi¿ycko i inne linie umocnieñ. Ogó³em, wzd³u¿ wschodnich granic Niemiec w la-
tach 1928-39 powsta³o ponad 2.000 ¿elbetowych schronów bojowych i biernych. Dok³adna  liczba 
wzniesionych budowli do tej pory nie zosta³a ustalona. 

4 G³ówny etap prac fortyfikacyjnych  „Oderstellung” na tym odcinku zosta³ zakoñczony w 1936 r., 
jednak akcjê wyposa¿enia schronów w niezbêdne elementy (np. w uzbrojenie, urz¹dzenia filtrowenty-
lacyjne, itp.) ukoñczono dopiero w po³owie 1937 r. W 1939 r. w obliczu przygotowañ do agresji na 
Polskê, na omawianym terenie wybudowano ¿elbetowy schron bojowy (na wyspie we wsi Kie³cz) 
oraz wykonano umocnienia polowe (rowy strzeleckie i ³¹cznikowe, stanowiska obserwacyjne itp.).

5 W latach 1857-1860  na pó³nocnym froncie twierdzy g³ogowskiej powsta³y nastêpuj¹ce za-
³o¿enia obronne: „Thurm Reduit” (tzw. wie¿a artyleryjska), fort artyleryjski o narysie trójk¹tnym 
„Lünette am Schloss See” (modernizowany w latach: 1914-1918), „Blockhaus Schanze” (inaczej: 
„Blockhaus Plateau”). W sk³ad tego frontu wchodzi³ równie¿ du¿y, jednowa³owy fort artyleryjski 
o narysie kleszczowym „Brückenkopf”, którego powstanie datuje siê na 1813 r. 

Krzysztof Motyl
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w latach 1857 – 1860 oraz polowe forty i liczne schrony piechoty wybudowa-
ne w okresie „Wielkiej Wojny”6. Budowle te mimo, ¿e jak na realia lat 30. 
XX wieku, by³y ju¿ dalece przestarza³e, to jednak mog³y skutecznie zablo-
kowaæ atak wojsk nieprzyjaciela. Warto nadmieniæ, ¿e wa¿nym elementem 
obronnym kierunku g³ogowskiego by³a równie¿ lokalizacja w samym G³ogo-
wie du¿ych zespo³ów koszar wojskowych.

Inaczej by³o w rejonie Nowej Soli i Bytomia Odrzañskiego. Na prawym 
brzegu rzeki nie by³o ¿adnych nowoczesnych fortyfikacji7, a same miasta nie 
posiada³y garnizonów wojskowych. Bliska odleg³oœæ granicy polsko – niemiec-
kiej powodowa³a powa¿ne zagro¿enie. W przypadku szybkiego wypadu wojsk 
polskich mog³o dojœæ do uchwycenia lewego brzegu rzeki zanim wojska nie-
mieckie obsadz¹ fortyfikacje „Oderstellung”. Zaistnia³a wówczas koniecznoœæ 
zabezpieczenia tego newralgicznego miejsca przez zrealizowanie ufortyfiko-
wanego przyczó³ka mostowego8. 

Przyczó³ek ten zosta³ posadowiony na prawym brzegu rzeki i przebie-
ga³ po ciêciwie ³uku Odry, g³ównie wzd³u¿ kana³u Kopalnica, przez okoli-
ce nastêpuj¹cych miejscowoœci: Stany, Przyborów, Zwierzyniec, Borowiec, 
Bielawy i Kierzno. Umocnienia bieg³y w odleg³oœci ok. 3 – 7 km od Odry. 
Zadaniem za³o¿enia obronnego by³o zabezpieczenie przede wszystkim dwóch 
przepraw mostowych (drogowych) znajduj¹cych siê w Nowej Soli i w Byto-
miu Odrzañskim. 

Charakter powsta³ych na przyczó³ku mostowym budowli obronnych 
by³ wyznaczony przez szereg czynników, przede wszystkim taktycznych 
i ekonomicznych. Uwa¿ano bowiem, ¿e budowa na przyczó³ku du¿ych, ¿el-
betowych schronów nie ma uzasadnienia. Przyczó³ek mia³ za zadanie jedynie 
krótkotrwa³e powstrzymanie natarcia wojsk przeciwnika w celu podci¹gniêcia 
w³asnych jednostek, obsadzaj¹cych zasadnicz¹ liniê obronn¹ na lewym brze-
gu Odry. 

G³ównymi elementami obronnymi mia³y staæ siê umocnienia polo-
we, które mia³y przebiegaæ wzd³u¿ kana³u Kopalnica, który ze wzglêdu na 
g³êbokoœæ (ok. 2 m) oraz szerokoœæ (ok. 5 m), jak i ulokowanie wysokich 
wa³ów przeciwpowodziowych stanowi³ podstawowy element obronny jako 
zapora przeciwpiechotna i przeciwpancerna. Wa¿nym czynnikiem by³ równie¿ 
zwarty kompleks leœny (tzw. „Carolather Forst”), rozci¹gaj¹cy siê na pó³noc 

6 W latach 1914 – 1918 na pó³nocnym froncie twierdzy g³ogowskiej wybudowano kilka polo-
wych fortów piechoty, w sk³ad których wchodzi³y równie¿ betonowo–ceglane schrony koszaro-
we. Zosta³y one posadowione g³ównie przy dwóch drogach: G³ogów – Leszno Wlkp. oraz G³ogów 
– Krzepielów (tzw. „Kasamatten Berg”). 

7 Ze wzglêdu na brak jakiegokolwiek znaczenia militarnego w realiach II wojny œwiatowej ta-
kich fortyfikacji jak relikty szwedzkiego obozu warownego (np. reduta w Stanach), czy te¿ za³o¿enie 
bastionowe zamku w Siedlisku, pominiêto je celowo.

 8 Dotychczasowe badania terenowe prowadzone na „Oderstellung” potwierdzaj¹ hipotezê 
o unikalnym charakterze tego za³o¿enia obronnego. 

Fortyfikacje przyczó³ka mostowego w rejonie Nowa Sól - Bytom Odrzañski
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od Odry do Pojezierza S³awskiego na powierzchni ok. 220 km2. Zalet¹ tego 
obszaru by³y równie¿ naturalne wzniesienia, które znacznie góruj¹c nad pó³-
nocnymi rejonami kana³u, umo¿liwia³y dobr¹ obserwacjê i ostrza³ okolicz-
nego terenu. Urozmaicone ukszta³towanie terenowe pozwala³o prowadziæ 
skuteczn¹ obronê.

Pozycje polowe mo¿na by³o stosunkowo szybko wykonaæ, jednak ich 
powa¿nym mankamentem by³ przede wszystkim wysoki koszt budowy i jedno-
czeœnie utrzymania we w³aœciwym porz¹dku w trakcie pokoju. Trudno te¿ je 
by³o zamaskowaæ. Z tego powodu realizacjê umocnieñ polowych zamierzano 
rozpocz¹æ jedynie w czasie mobilizacji wojennej. 

Tymczasem podjêto decyzjê o budowie kilku specjalnych, lekkich sta-
nowisk ogniowych, które ulokowano w pobli¿u wszystkich dróg dojazdowych 
prowadz¹cych z mostków przerzuconych nad kana³em w kierunku przepraw 
mostowych znajduj¹cych siê nad Odr¹. Charakter, wielkoœæ, jak i u¿yty do ich 
realizacji surowiec zosta³ wyznaczony przez przewidywany czas ich walki. 
Uwa¿a siê, ¿e stanowiska te mog³y powstrzymaæ natarcie przeciwnika mak-
symalnie przez 1 dzieñ. 

Powsta³e na przyczó³ku mostowym budowle by³y nietypowymi, dwu-
kondygnacyjnymi stanowiskami obronnymi. Wynika to z faktu, ¿e zosta³y one 
wykonane w formie stodo³y. Taki wygl¹d schronu pozwala³ na dobre zama-
skowanie jego funkcji obronnej. Przy czym nale¿y nadmieniæ, ¿e maskowanie 
budowli fortyfikacyjnych na budowle cywilne, gospodarcze (np. stodo³y, szo-
py, budynki mieszkalne itp.) by³o czêsto stosowane w niemieckiej fortyfi-
kacji9. Zazwyczaj dokonywano tego przez zabudowanie obiektu drewnian¹ 
lub te¿ ceglan¹  konstrukcj¹ (tzw. mask¹). Natomiast w przypadku stano-
wisk ogniowych wzniesionych na przyczó³ku maskowanie by³o wyj¹tkowe, 
bowiem budowle w ca³oœci wykonano jako obiekty gospodarcze do z³udzenia 
przypominaj¹ce niewielkie stodo³y. 

Przyk³adowym obiektem jest zachowane do czasów wspó³czesnych sta-
nowisko ogniowe, zlokalizowane w monokulturowym lesie sosnowym10, ok. 
100 m na pó³noc od ostatnich zabudowañ wsi Ró¿anówka (gm. Siedlisko), 
na terenie po³o¿onym miêdzy dwiema leœnymi drogami prowadz¹cymi w kie-
runku mostków przerzuconych nad kana³em. Budowla jest zachowana niemal 
w 95%  – ca³a bry³a budowli, wraz z wiêŸb¹ dachow¹ kryt¹ dachówk¹, drzwia-
mi pancernymi i drewnianymi drzwiami wejœciowymi. 

Stanowisko ogniowe jest budowl¹ dwukondygnacyjn¹ o konstruk-
cji mieszanej (ceglano–betonowej), przeznaczon¹ na 1 karabin maszynowy 

9 Maskowanie budowli obronnych na budowle cywilne by³o u¿ywane  we wszystkich europej-
skich fortyfikacjach. Do dziœ z tych konstrukcji maskuj¹cych pozosta³o niewiele. Przetrwa³y jedynie 
nieznaczne œlady w postaci kotw, ob³o¿enia œcian ceg³¹ lub te¿ fundamenty. 

 0 W³aœcicielem prawnym stanowiska jest Skarb Pañstwa – Nadleœnictwo Nowa Sól (obrêb le-
œnictwa w Borowcu). 

Krzysztof Motyl
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135 – 136. Ró¿anówka. Stano-
wisko bojowe ma-
skowane na stodo-
³ê. Œciana szczyto-
wa budowli z otwo-
rem strzelniczym. 
Stan 2003 r.

Fortyfikacje przyczó³ka mostowego w rejonie Nowa Sól - Bytom Odrzañski

137. Ró¿anówka. Stanowisko bojowe 
- betonowe, zewnêtrzne oprofilo-
wanie p³yty pancernej 422P01.
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138. Ró¿anówka. Wnêtrze stano-
wiska - œciana szczytowa 
z otworem strzelniczym po 
demonta¿u p³yty pancernej  
422P01. Widoczne kotwy mo-
cuj¹ce pancerz. Stan 2003 r.

Krzysztof Motyl

139. Stanowisko bojowe we wsi Ró¿anówka. 
Rys. K. Motyl 



150 151

typu MG 34 kal. 7,92 mm11. Kondygnacja przyziemia zosta³a wybudowana 
na planie prostok¹ta o wymiarach: 8,5 x 4,5 m. Jako surowca budowlanego 
u¿yto dobrze wypalonej ceg³y ³¹czonej na zaprawê cementow¹. Gruboœæ 
œcian wynosi 0,25 m. Bry³a obiektu jest zwieñczona dachem dwuspadowym 
z naczó³kami, o wiêŸbie jêtkowej, krytym dobrze wypalon¹ dachówk¹12 
w kolorze granatowym. W bryle budowli znajduje siê jeden otwór wejœciowy, 
który zosta³ umieszczony w elewacji zachodniej. Wejœcie jest zamykane 
dwuskrzyd³owymi, drewnianymi drzwiami, zamocowanymi do drewnianej 
oœcie¿nicy za poœrednictwem stalowych zawiasów. 

W elewacji pó³nocnej, skierowanej na kana³ Kopalnica, umieszczo-
no otwór strzelniczy. By³ on maskowany za pomoc¹ drewnianych okiennic, 
mocowanych do elewacji za pomoc¹ stalowych zawiasów. Strzelnica, jak 
i obok znajduj¹cy siê w¹ski, poziomy przeziernik obserwacyjny nie zosta³y 
wyprofilowane przeciwrykoszetowo. Wykonano je w bryle betonu, osadzo-
nej w œcianie elewacji podczas murowania. Od strony wnêtrza stanowiska, 
strzelnica by³a zabezpieczona pancerzem fortecznym – p³yt¹ pancern¹ typu 
422P0113, któr¹ mocowano pionowo za poœrednictwem 10 stalowych kotw. 
Poni¿ej strzelnicy, na wysokoœci posadzki znajduj¹ siê dwa, niewielkie 
otwory umo¿liwiaj¹ce wentylacjê. S¹ one zabezpieczone stalowymi arku-
szami blachy z nawierconymi otworami. Elewacja wschodnia zosta³a za-
opatrzona w dwa pod³u¿ne otwory doœwietlaj¹ce, zamykane drewnianymi 
okiennicami, zaopatrzonymi w szyby. Otwory te zosta³y dodatkowo zabez-
pieczone stalow¹ krat¹. Warto nadmieniæ, ¿e na œcianie wschodniej stanowi-
ska ogniowego widniej¹ nieliczne œlady trafieñ pociskami ma³okalibrowymi 
(tj. karabinowymi), jednak trudno obecnie ustaliæ czy pochodz¹ z okresu 
II wojny œwiatowej. 

Powy¿ej strzelnicy, w œcianie szczytowej, na wysokoœci poddasza znaj-
duje siê otwór wejœciowy zamykany drewnianymi drzwiami. Umocowany 

11 Brak jakichkolwiek œladów kotw s³u¿¹cych do mocowania podstawy fortecznej na ckm su-
geruje, ¿e Niemcy nie mieli zamiaru instalowaæ tego urz¹dzenia, jak i równie¿ u¿ywaæ do obrony 
przestarza³ych ckm-ów systemu Maxim (np. MG 08 lub MG 08/15). Zreszt¹ tego typu podstawy 
forteczne by³y u¿ywane jedynie w ¿elbetowych schronach bojowych.  Nadmieniê, ¿e karabin ma-
szynowy MG 34 zosta³ wprowadzony do masowego u¿ycia w niemieckim wojsku w 1936 r. W sa-
mej strzelnicy mo¿na by³o stosowaæ innego rodzaju rêczn¹ broñ maszynow¹, jak i równie¿ pistole-
ty maszynowe oraz karabinki systemu „Mauser” lub inne.

12 Na niektórych dachówkach zachowa³a data produkcji – 1937 r. Tak¿e na p³ycie pancernej, 
która znajdowa³a siê w stanowisku przy wsi Ró¿anówka widnieje data 1937 r. Mo¿na wnioskowaæ, 
¿e budowle te powsta³y w 1937 r. 

13 P³yta pancerna (niem. „Stahlschartenplatte”) typu 422P01 – pancerz forteczny o wymiarach: 
1,4 m x 0,75 x 0,04 m (szerokoœæ x wysokoœæ x gruboœæ) i wadze 340 kG, wprowadzony do u¿ycia 
w niemieckich fortyfikacjach w1937 roku. Posiada³ on dwa otwory: strzelniczy oraz obserwacyjny. 
Otwory by³y zaopatrzone w zasuwy osadzone na metalowych prowadnicach. Zastosowanie œrub doci-
skowych, mechanizmów rygluj¹cych, jak i uszczelek z filcu powodowa³o, ¿e p³yta by³a gazoszczelna. 
Powsta³e na przyczó³ku mostowym stanowiska ogniowe jednak nie by³y gazoszczelne. 

Fortyfikacje przyczó³ka mostowego w rejonie Nowa Sól - Bytom Odrzañski
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obok nich zaczep sugeruje, ¿e by³o to miejsce s³u¿¹ce do transportu siana, 
b¹dŸ te¿ s³omy, które sk³adowano na poddaszu14. 

W œrodkowej czêœci kalenicy dachu zosta³ umieszczony du¿y, metalowy 
szyb wentylacyjny zaopatrzony w stalowe, sta³e ¿aluzje. 

Na parterze budowli obronnej znajduje siê betonowa klatka schodowa 
prowadz¹ca na doln¹ (tj. podziemn¹) kondygnacjê. Od strony parteru zosta³a 
ona zabezpieczona stalow¹ balustrad¹, jak i pancernymi drzwiami15, które s¹ 
osadzone poziomo w posadzce.

Kondygnacja podziemna zosta³a zbudowana na planie prostok¹ta o wy-
miarach 3,3 x 4,0 m. Nie pokrywa ona ca³oœci planu parteru, bowiem zosta³a 
ona przesuniêta ku elewacji po³udniowej. Prawdopodobnie wynika³o to 
z chêci minimalizacji trafienia tej kondygnacji przez pociski artyleryjskie wroga 
w trakcie ostrza³u strzelnicy znajduj¹cej siê na parterze. Œciany s¹ wykonane 
w ca³oœci z niezbrojonego, monolitycznego betonu. Gruboœæ œcian zewnêtrznych 
wynosi ok. 50 cm, a gruboœæ stropu 40 cm. Klasyfikuje to kondygnacjê doln¹ 
do kategorii odpornoœci „D”16. 

Wnêtrze kondygnacji stanowi¹ dwa pomieszczenia, których wysokoœæ 
wynosi 1,9 m. Wiêksze prawdopodobnie by³o izb¹ za³ogi, natomiast mniej-
sze (umieszczone pod klatk¹ schodow¹) by³o przypuszczalnie niewielkim, 
podrêcznym sk³adem amunicji. By³ on zamykany za pomoc¹ drewnianych 
drzwi. Ewentualne wyposa¿enie by³o zapewne skromne. Brak by³o jakichkol-
wiek ³ó¿ek, instalacji elektrycznej itp. Niewykluczone, ¿e we wnêtrzu znaj-
dowa³ siê suchy klozet, lampy naftowe oraz pojemniki z wod¹ pitn¹. Z po-
ziomu tego wychodz¹ dwa przewody wentylacyjne, umo¿liwiaj¹ce swobodn¹ 
(grawitacyjn¹) cyrkulacjê powietrza. S¹ one wyprowadzone na kondygnacjê 
parterow¹ budowli. W stanowisku tym nie by³y montowane urz¹dzenia filtro-
wentylacyjne. 

Wygl¹d ca³ej kondygnacji, zastosowanie drzwi pancernych oraz prze-
suniêcie jej do elewacji po³udniowej pozwala na wysuniêcie hipotezy, ¿e po-
ziom ten pe³ni³ funkcjê schronu przeciwod³amkowego. Zadaniem jego by³o 
zabezpieczenie za³ogi stanowiska przed ostrza³em artyleryjskim.

14 Prawdopodobnie w okresie pokoju, obiektami tymi zawiadywali so³tysi pobliskich wsi, któ-
rzy mogli we wnêtrzu stanowisk sk³adowaæ plony, jednoczeœnie nadzoruj¹c budowle. Tego typu 
praktyki by³y powszechnie stosowane w wiêkszoœci niemieckich umocnieñ. 

15 Drzwi te nie figuruj¹ w „Panzer Atlas 1.” (niemiecki katalog pancerzy fortecznych z 01 wrzeœnia 
1942 r. – Bundesarchiv – Militärarchiv, Freiburg, sygn. RH– D41/7). Wygl¹d drzwi oraz zastosowanie 
w nich zamka patentowego sugeruje, ¿e zosta³y one wykonane na indywidualne, wojskowe zlecenie. 

16 Kategoria odpornoœci „D” (niemiecka klasyfikacja odpornoœci ¿elbetowych budowli obronnych 
wprowadzona w 1933 r.) – budowla obronna o œcianach ¿elbetowych zewnêtrznych i stropodachu 
o gruboœci 30 cm lub o œcianach zewnêtrznych betonowych gruboœci 50 cm. Obiekt by³ odporny 
na pociski ma³okalibrowe oraz na od³amki. Na podstawie: K. Biskup, Wstêpne rozpoznanie zaso-
bu fortyfikacji XIX- i XX-wiecznych na obszarze dawnych Prus Wschodnich, [w:] „Infort. Biuletyn 
Mi³oœników Fortyfikacji”, nr 11/1996,  s. 10.

Krzysztof Motyl
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Budowla ta zatem pe³ni³a kilka funkcji:
– gospodarcz¹ (w okresie pokoju), bowiem istnia³a w niej mo¿liwoœæ sk³ado-

wania s³omy, siana;
– militarn¹ (w czasie mobilizacji wojennej i walki), gdy¿ by³o to stanowisko  

ogniowe wraz podziemnym schronem przeciwod³amkowym.
Na terenie omawianego przyczó³ka postawiono kilka takich stanowisk 

ogniowych. Ich dok³adna liczba nie jest znana, ale na ogó³ s¹dzi siê, ¿e posado-
wiono ok. 5 takich obiektów w okolicy mostków na kanale (m.in. w Stanach, 
Przyborowie i Bielawach). Dotychczas uda³o siê zlokalizowaæ 3 obiekty – opi-
sany powy¿ej we wsi Ró¿anówka i ruiny 2 w okolicy wsi Przyborów (gmi-
na Nowa Sól) – czêœciowo zasypane kondygnacje podziemne. Wed³ug rela-
cji mieszkañców wsi Bobrowniki, równie¿ tutaj wybudowano podobne bu-
dowle. Czêœæ postawionych w tym czasie budynków gospodarczych mia³a 
zwiêkszon¹ gruboœæ œcian, a koszty modernizacji pokrywa³o wojsko17. 

W po³owie 1944 r. ruszy³y szeroko zakrojone prace fortyfikacyjne, 
które objê³y ca³y teren ówczesnego pañstwa niemieckiego. W tym te¿ cza-
sie realizowano liczne modernizacje nadodrzañskich fortyfikacji i masowo 
powstawa³y te¿ nowe umocnienia polowe. Najpowa¿niejsze inwestycje by³y 
wykonywane w rejonie wszelkich przepraw mostowych. Niemcy powrócili 
do koncepcji obronnej sprzed wybuchu wojny, a tym samym do rozbudowy 
przyczó³ków mostowych. Pewnym modyfikacjom uleg³y za³o¿enia obronne, 
co w g³ównej mierze by³o wynikiem rozwoju broni pancernej, przeciwpan-
cernej, artylerii rakietowej oraz lotnictwa. Przede wszystkim zwiêkszono po-
wierzchniê za³o¿eñ obronnych, jak i po³o¿ono szczególny nacisk na obronê 
przeciwpancern¹18. 

17 T. Andrzejewski, K. Motyl, op.cit., s. 30.
18 W rejonie niektórych przepraw mostowych po³o¿onych nad Odr¹ Niemcy stawiali tzw. „Pan-

zerstandy” – polowe stanowiska ogniowe wyposa¿one w wie¿ê i armatê czo³gow¹. Nad Odr¹ wybu-
dowano ok. 5 sztuk takich stanowisk. Ich lokalizacja do tej pory nie zosta³a ustalona. 

Fortyfikacje przyczó³ka mostowego w rejonie Nowa Sól - Bytom Odrzañski

140. Prace fortyfikacyjne w ramach 
operacji „Barthold”. Budowa 
rowu przeciwpancernego w oko-
licach Wschowy - 1944 r
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Dotychczasowy przyczó³ek mostowy znajduj¹cy siê na pó³noc od G³o-
gowa zosta³ znacznie powiêkszony – a¿ do rejonu osady Zaszków (10 km 
od miasta). Stawiane by³y nie tylko ¿elbetowe stanowiska do ognia okrê¿-
nego19, ale równie¿ i betonowe schrony bierne20, gêste linie okopów i rowy 
przeciwpancerne. Jednak nie wszystkie przyczó³ki mostowe zosta³y wyposa-
¿one w nowe budowle obronne. Tak by³o przyk³adowo w rejonie przyczó³ka 
mostowego w Cigacicach, gdzie umocnienia by³y oparte jedynie o fortyfi-
kacje polowe.

Trwa³a równie¿ rozbudowa przyczó³ka mostowego znajduj¹cego siê 
na pó³noc od Bytomia Odrzañskiego. Prowadzone prace w³¹czono w sk³ad 
operacji fortyfikacyjnej obejmuj¹cej czêœæ Œrodkowego Nadodrza i opatrzo-
nej kryptonimem „Barthold” (w³aœciwie niem. „Unternehmen Barthold”)21. 
Powiêkszono powierzchniê przyczó³ka obronnego poprzez przed³u¿enie li-
nii umocnieñ o Rów Krzycki. W celu przygotowania przyczó³ka do obro-
ny kopano przede wszystkim gêste linie okopów i rowów ³¹cznikowych, 
wznoszono drewniano-ziemne stanowiska ogniowe, stawiano pola mino-
we i drutowe zapory przeciwpiechotne. Na odcinku szosy ³¹cz¹cej Bielawy 
z Ró¿anówk¹, ok. 1500 m na zachód od mostku nad kana³em Kopalnica, 
wykopano g³êboki rów przeciwpancerny. W rejonie szosy Siedlisko – Boro-
wiec, ok. 1400 m na pó³noc od kana³u, planowano umiejscowiæ kolejny rów22. 
Poszczególne drogi by³y przygotowywane do skutecznego zablokowania za 
pomoc¹ zapór przeciwpiechotnych i przeciwpancernych w postaci wielkich, 
betonowych bloków, jak i metalowych koz³ów i je¿y gêsto oplecionych dru-
tami kolczastymi. Szczególne znaczenie mia³y mosty nadodrzañskie. Tam 
to zak³adane by³y gêste pola minowe, barykady na drogach dojazdowych,  

19 Mowa o stanowisku typu „Ringstand 58” (potoczne okreœlenie „Tobruk”). By³o to ma³e stano-
wisko, w ca³oœci wykonane z ¿elbetu o œcianach o gruboœci 40 cm. By³o ono ca³kowicie osadzone 
w ziemi. Prowadzenie ognia z broni maszynowej umo¿liwia³ otwór umieszczony w stropie, dziêki 
czemu budowla by³a bardzo niskim celem pionowym. Przez zminimalizowanie wymiarów budowli 
Niemcy stworzyli obiekt niezwykle trudny do trafienia, a tym samym do zniszczenia. Wejœcie do 
stanowiska by³o mo¿liwe poprzez okop, dochodz¹cy do jednej ze œcian, w której znajdowa³ siê ma³y 
otwór wejœciowy. Stanowisko sk³ada³o siê z dwóch pomieszczeñ: magazynu podrêcznego amunicji, 
gdzie istnia³a mo¿liwoœæ zamontowania niewielkiego pieca okopowego i pomieszczenia bojowego. 
By³a to budowla uniwersalna, poniewa¿ pozwala³a na zamontowanie prawie ka¿dego rodzaju broni: 
karabinu maszynowego (stanowisko ogniowe dla km-u), granatnika przeciwpancernego „Panzerfaust” 
(stanowisko przeciwpancerne), karabinu (stanowisko ogniowe strzelca), karabinu przeciwlotniczego 
(stanowisko przeciwlotnicze), lornety no¿ycowej (stanowisko ³¹cznoœci lub obserwacyjne). 

20 W po³owie 1944 r. wypracowany zosta³ nowy rodzaj schronu biernego, w ca³oœci wykona-
nego z niezbrojonego betonu. Niektóre jego odmiany mia³y strop wykonany z ¿elbetowej p³yty 
o gruboœci 20 cm lub strop drewniany. By³o to uniwersalne stanowisko, bowiem pozwala³o na wy-
poczynek oddzia³om piechoty obsadzaj¹cej umocnienia polowe (stanowisko bierne), zamontowa-
nie karabinu maszynowego (stanowisko ogniowe dla 1 ckm), ³¹cznoœci (stanowisko ³¹cznoœci), lor-
nety no¿ycowej (stanowisko obserwacyjne).  

21 T. Andrzejewski, K. Motyl, op.cit., s. 39.  

22 W rejonie szosy, przy odga³êzieniu na Zwierzyniec, do dnia dzisiejszego widniej¹ œlady pro-
wadzonych wykopów pod rów przeciwpancerny. Jednak zamierzenie to nie zosta³o ukoñczone. 

Krzysztof Motyl
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wyznaczane te¿ by³y miejsca do zak³adania ³adunków wybuchowych pod 
przês³ami mostowymi. 

Pod koniec 1944 r. przyczó³ek mostowy by³ prawie ca³kowicie ukoñczo-
ny. Znacz¹ca iloœæ umocnieñ polowych zosta³a w pe³ni wykonana. 

W obliczu styczniowej ofensywy radzieckiej, która coraz szybciej docie-
ra³a do Odry, pod koniec stycznia 1945 r. zarz¹dzono poœpieszn¹ ewakuacjê 
ludnoœci cywilnej zamieszkuj¹cej tereny przyczó³ka mostowego oraz Now¹ 
Sól i Bytom Odrzañski. W koñcu tego miesi¹ca przez Now¹ Sól przechodzi³y 
resztki niemieckich oddzia³ów wojskowych rozbitych w centralnej Polsce. 
Wiêkszoœæ z nich mia³a zostaæ za Odr¹ odtworzona. Czêœæ tych jednostek, 
w tym Waffen SS oraz nieliczne bataliony Volkssturmu obsadzi³y przygoto-
wane pozycje obronne nad kana³em Kopalnica i Rowem Krzyckim. Umoc-
nienia obsadzono na ca³ej d³ugoœci kana³u, a w szczególnoœci w rejonie most-
ków. Te s³abe i wyczerpane oddzia³y mia³y utrzymaæ jak najd³u¿ej przyczó³ek 
mostowy. 

W nocy z 2 na 3 lutego w okolicach Lipin pojawili siê pierwsi radzieccy 
zwiadowcy. Nastêpnego dnia, o godz. 6.00 Niemcy wysadzili nadodrzañski 
most kolejowy, znajduj¹cy siê na pó³noc od miejscowoœci Stany. Tego same-
go dnia, w godzinach przedpo³udniowych oddzia³y radzieckie 102 Korpusu 
13 Armii podesz³y pod Bielawy i Przyborów, rozpoczynaj¹c walki o przyczó³ek 
mostowy. W dniu 4 lutego Rosjanie zajêli wieœ Kierzno i rozpoczê³y siê wal-
ki nad Rowem Krzyckim. Okopane oddzia³y niemieckie utrzymywa³y obronê 
przyczó³ka mostowego do 9 – 10 lutego23. Jeszcze w nocy z 9 na 10 lutego 
wycofa³y siê za Odrê ostatnie oddzia³y niemieckie. Rankiem 10 lutego celem 
powstrzymania przeprawy wojsk radzieckich zosta³y wysadzone mosty dro-
gowe w Nowej Soli oraz w Bytomiu Odrzañskim. 

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e 10 lutego 1945 r., przyczó³ek na tym odcinku 
wraz mostami by³ jedynym miejscem, który móg³ pos³u¿yæ do wykonania 
przeciwuderzenia w celu odblokowania twierdzy G³ogów.

Rosjanie po opanowaniu prawego brzegu rzeki nie przyst¹pili jednak do 
jej forsowania, co mog³o byæ spowodowane brakiem odpowiednich si³ woj-
skowych, jak i brakiem odpowiedniego sprzêtu in¿ynieryjnego. Przez kolej-
ne dwa dni dochodzi³o do wymiany ognia z broni maszynowej i moŸdzierzy 
wojsk znajduj¹cych siê po obu stronach Odry. 

11 lutego przez Now¹ Sól wycofa³y siê z rejonu Bytomia Odrzañskiego 
ostatnie oddzia³y niemieckie XXXX Korpusu Pancernego. Dwa dni póŸniej ra-
dzieckie jednostki 21 Korpusu Piechoty i 25 Korpusu Pancernego (ze  sk³adu 
3 Armii Gwardii gen. Gordowa), bez wiêkszych walk zajê³y Bytom Odrzañ-
ski i Nowe Miasteczko. Tego samego dnia jednostki 21 Korpusu posuwaj¹ce 
siê z Bytomia Odrzañskiego dotar³y do Nowej Soli, która ostatecznie zosta³a 
opanowana w dniu nastêpnym24. 

23 Relacja ustna Józefa Swendraka mieszkañca Bielaw (w zbiorach autora). 

24 T. Andrzejewski, K. Motyl, op.cit., s. 43 - 44.
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Podsumowuj¹c znaczenie militarne przyczó³ka mostowego w rejonie 
Nowej Soli i Bytomia Odrzañskiego nale¿y zdecydowanie stwierdziæ, ¿e przy-
czó³ek ten w 1945 r., w nowych realiach prowadzenia wojny, jak i przy nowych 
rodzajach uzbrojenia spe³ni³ ca³kowicie swoje zadanie. Niewielkie oddzia³y 
niemieckie wi¹za³y si³y radzieckie przez okres 7 dni. Przypomnieæ nale¿y, ¿e 
za³o¿enia obronne przyczó³ka mostowego zak³ada³y utrzymanie pozycji na 
czas oko³o 1 dnia. Zaistnia³¹ sytuacjê nale¿y t³umaczyæ trzeciorzêdn¹ rang¹ 
tego za³o¿enia obronnego dla kierunku uderzenia wojsk radzieckich. Na tym 
odcinku impet armii radzieckiej zosta³ skierowany g³ównie w dwóch kierun-
kach - na G³ogów (i dalej lewym brzegiem na Szprotawê, Bytom Odrz¹ñski, 
Ko¿uchów i Now¹ Sól) oraz na Sulechów. Si³y Rosjan skierowane do walki 
w rejonie przyczó³ka mostowego mia³y za zadanie uniemo¿liwienie wykona-
nia ewentualnego kontrnatarcia niemieckiego na flankê zgrupowañ radziec-
kich. Nie mniej zastosowane na tutejszym przyczó³ku mostowym fortyfikacje 
spe³ni³y swoj¹ rolê. 

Zachowane stanowisko ogniowe w rejonie Ró¿anówki stanowi unika-
towy obiekt architektury obronnej w skali Europy. Wynika to z faktu jego 
doskona³ego stanu zachowania oraz wyj¹tkowego  sposobu maskowania. Jest 
ono przyk³adem europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dziwi zatem fakt, 
¿e budowla ta nadal nie zosta³a wpisana do rejestru zabytków, a tym samym 
nie objêta œcis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹. Na skutek licznych ostatnimi cza-
sy wypadków nielegalnego z³omowania pancerzy fortecznych, w 1998 r. 
cz³onkowie Oddzia³u Zielonogórskiego Towarzystwa Przyjació³ Fortyfika-
cji w celu zachowania unikatowego pancerza typu 422P01 znajduj¹cego siê 
w stanowisku ogniowym w Ró¿anówce, dokonali jego demonta¿u. Pancerz25 
wraz ze wszystkimi mechanizmami rygluj¹cymi, prowadnicami, zasuwami 
i wk³adkami filcowymi zosta³ bezp³atnie przekazany do zbiorów Lubuskie-
go Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, gdzie obec-
nie jest prezentowany na plenerowej ekspozycji pt. „Skansen fortyfikacyjny” 
wraz z innymi pancerzami fortecznymi pochodz¹cymi z budowli obronnych 
Œrodkowego Nadodrza26. 

25 Na powierzchni pancerza zachowa³a siê nastêpuj¹ca sygnatura: N.126. ST&N. 1937. Wyja-
œnienie: N.126 (numer fabryczny) ST&N. (symbol producenta) 1937 (data wykonania).

26 „Skansen fortyfikacyjny” jest ekspozycj¹ plenerow¹ znajduj¹c¹ siê w Lubuskim Muzeum 
Wojskowym w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. Prezentuje ona szereg ¿elbetowych stanowisk 
wartowniczych, pochodz¹cych g³ównie z okresu II wojny œwiatowej i unikatowe pancerze fortecz-
ne. Wystawa ta zosta³a zrealizowana przy czynnej pomocy Oddzia³u Zielonogórskiego Towarzy-
stwa Przyjació³ Fortyfikacji. W 2000 r., muzeum zosta³o uhonorowane wyró¿nieniem w ogólnopol-
skim konkursie pt. „Najciekawsze wydarzenie muzealne roku – Sybilla 1999”. 

Krzysztof Motyl
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141. Przyczó³ek mostowy „Oderstellung” w rejonie Nowa Sól - Bytom Odrzañski.
Rys. K. Motyl 
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Mateusz Wrzaszcz, Krzysztof D¹browski

STANOWISKA WARTOWNICZE

Obiekty ochrony przeciwlotniczej nale¿¹ do tej grupy budowli obron-
nych, które nie ciesz¹ siê szczególnym uznaniem badaczy architektury mili-
tarnej. Literatura dotycz¹ca tej problematyki jest wyj¹tkowo uboga i z regu³y 
pobie¿na1.

Wœród obiektów ochrony przeciwlotniczej, na szczególn¹ uwagê za-
s³uguj¹ wartownie. W literaturze wystêpuj¹ pod ró¿nymi niemieckimi na-
zwami: Einmannschützbunker, Kochbunker, Kochtopfel, Luftschuzzelle czy 
te¿ potocznie Einmannek. Budowle te, ze wzglêdu na swoje przeznaczenie 
i miejsca lokalizacji, nale¿a³y do najbardziej znanych obiektów fortyfikacyj-
nych stosowanych w zabudowie miejskiej. Zadaniem wartowni by³a ochro-
na wartownika przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, chroni³y 
przed ewentualnym aktem sabota¿u, ale przede wszystkim przed skutkami 
nalotów lotniczych. Stawiano je g³ównie w miejscach, które wymaga³y sta-
³ego dozoru np. przy wejœciach na teren koszar, zak³adów przemys³owych, 
stacji kolejowych, zak³adów energetycznych, wodoci¹gów, przy mostach, 
wiaduktach, budynkach administracji pañstwowej, itp.

Poniewa¿ obiekty stosowane masowo, dlatego ich produkcja mia³a 
te¿ taki charakter. Wytwarzaniem wartowni zajmowa³y siê g³ównie pry-
watne firmy budowlane, zak³ady metalurgiczne i warsztaty rzemieœlnicze. 
Najczêœciej by³y to budowle przenoœne, ale umieszczano je te¿ na sta³e 
w bry³ach budynków lub przystosowywano to tego celu w³aœciwe pomiesz-
czenia.

Produkowane masowo wartownie charakteryzowa³y siê ciekawymi 
rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi i ró¿nymi kszta³tami2. Najczêœciej wystêpu-
j¹cym typem wartowni by³y obiekty w postaci ¿elbetowego walca o œrednicy 
od 1,5 do 2 metrów nakrytego sto¿kow¹ betonow¹ „czap¹”. Na wysokoœci 
oczu stra¿nika znajdowa³y siê szczeliny obserwacyjne (przezierniki). W zale¿-
noœci od typu obiektu by³o ich trzy lub cztery. W niektórych przeziernikach 
stosowano szk³o warstwowe lub stalowe wielootworowe os³ony. Wejœcie 
stanowi³y jedno- lub dwudzielne drzwi, równie¿ konstrukcji betonowej. 
Na wyposa¿eniu stra¿nicy mog³o siê znajdowaæ siedzisko dla wartownika, 

1 Pioniersk¹ na terenie województwa lubuskiego w tej dziedzinie pozostaje praca K. Motyla, 
Œwidnickie schrony, seria „Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej”, z. 1, Zielona Góra 1999.

2 Interesuj¹cy przyk³ad wartowni poziomej w Krzystkowicach opisa³ J. Panufnik, Krzystkowicki 
Einnmanek, [w:] Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej, Zeszyt sesyjny nr 3, Zielona Góra 1997.
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a sporadycznie tak¿e telefon i oœwietlenie elektryczne. Oprócz cylindrycznych 
stra¿nic budowano tak¿e obiekty o innych kszta³tach. Równie¿ materia³, z któ-
rego by³y wykonywane by³ rozmaity. Obok zbrojonego betonu do ich budowy 
u¿ywano ceg³ê lub ¿elbetowe bloki ³¹czone ze sob¹ prêtami zbrojeniowymi 
i zapraw¹ cementow¹. Czasami wykonywano je ca³kowicie ze stali. Mia³y 
one wtedy postaæ spawanych walców.

Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przyj¹æ, ¿e nasilenie produkcji 
i montowania wartowni na tym terenie nast¹pi³o z chwil¹ rozpoczêcia przez 
alianckie lotnictwo intensywnych nalotów na Niemcy (1942 r.)3.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych wiêkszoœæ tych obiektów by³a nadal 
u¿ytkowana, s³u¿¹c pracownikom stra¿y przemys³owych i kolejowych. Do-
piero w latach 70. XX w. rozpoczêto ich systematyczn¹ likwidacjê.

Na terenie miast obecnego powiatu nowosolskiego tego typu obiektów 
by³o kilkanaœcie. Do naszych czasów zachowa³o siê tylko 6 egzemplarzy 
– 4 w Nowej Soli i po jednym w Bytomiu Odrzañskim i Nowym Miasteczku 
(obecnie w zbiorach Muzeum Miejskiego w Nowej Soli)4.

W celu omówienia zachowanych obiektów przyjêto kryterium materia-
³u, z którego zosta³y wykonane.

Wartownie betonowe

Z wartowni wykonanych z tego materia³u zachowa³y siê 4 obiekty: 
3 w Nowej Soli i jeden w Bytomiu Odrzañskim.

Wartownia nr 15 

Zajduje siê na terenie fabrycznym przy ul. Wroc³awskiej w Nowej 
Soli. Przed wybuchem II wojny œwiatowej funkcjonowa³ tutaj jeden z naj-
wiêkszych w mieœcie zak³adów – fabryka nici Gruschwitz Textilwerke A.G, 
po wojnie natomiast NFN „Odra”6. Wartownia zlokalizowana jest przy 
naro¿niku dawnego magazynu lnu obok obrotnicy szyn w pó³nocno–za-
chodniej czêœci zak³adu. Wartownia s³u¿y³a prawdopodobnie stra¿nikom 
rampy kolejowej.

Wolnostoj¹ca wartownia ma kszta³t prostopad³oœcianu o zewnêtrznych 
wymiarach podstawy – 2,0 x 1,3 m i wysokoœci 2,3 m. Sk³ada siê z dwóch 

3 Na tabliczkach informacyjnych zachowanych wartowni najczêœciej wystêpuj¹ daty produkcji-
pochodz¹ce z lat 1942 – 1943.

4 Na podstawie uzyskanych przez autorów informacji wartownie znajdowa³y siê jeszcze przy 
zak³adach metalurgicznych Krausewerke (póŸniejszy Dozamet w Nowej Soli) i w zak³adach me-
blowych Koblitz & Co (póŸniej Zefam) w Nowym Miasteczku. Nie posiadamy informacji o obiek-
tach w Ko¿uchowie.

5 Numery porz¹dkowe nadane przez autorów.
6 Zak³ad zlikwidowano w latach 90. XX w.

Stanowiska wartownicze
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czêœci – przedsionka (nie posiada³ drzwi wejœciowych) i pomieszczenia dla 
wartownika. Œciany wartowni wykonano z betonowych bloczków u³o¿onych 
warstwowo (wymiary: 26 cm x 15 cm x 75 – 140 cm). Strop i posadzkê two-
rz¹ u³o¿one wzd³u¿ budowli bloczki ¿elbetowe o wymiarach: 26 cm x 15 cm 
x 200 cm spiête trzema stalowymi kotwami. Na stropie wylana jest warstwa 
betonu gruboœci 10 cm. W œcianach bocznych znajduje siê dodatkowe zbrojenie 
w postaci dwóch prêtów stalowych o œrednicy 15 mm ustawionych pionowo 
na ca³ej wysokoœci obiektu. Wysokoœæ wewnêtrzna wartowni wynosi  1,9 m, 
a gruboœæ œcian 15 cm. Wewn¹trz obiektu brak jakiegokolwiek wyposa¿enia 
i instalacji elektrycznej. W œcianach znajduje siê dwanaœcie przezierników 
obserwacyjnych. 

Na podstawie czêœciowo zachowanej tabliczki informacyjnej mo¿na 
stwierdziæ, ¿e wykonawc¹ lub projektantem obiektu by³a hamburska firma 
B&W Scholbe, natomiast nr 41 sugerowaæ mo¿e datê powstania lub rejestra-
cji patentu.

Obiekt zachowany jest w dobrym stanie, posiada jednak liczne odpryski 
po pociskach ma³ego kalibru7.

7 Mog¹ to byæ œlady walk w lutym 1945 r.

142 – 143. Widok ogólny wartowni nr 1. Stan 2003 r.

Mateusz Wrzaszcz, Krzysztof D¹browski
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Wartownia nr 2

Obiekt pierwotnie by³ ulokowany przy bramie wjazdowej do fabryki 
kleju przy ul. Zielonogórskiej (niemieckie zak³ady kleju Garve G.m.b.H ), 
obecnie znajduje siê w zbiorach Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Wartownia nale¿y do grupy standartowych niemieckich wartowni ¿elbe-
towych. Korpus obiektu ma postaæ walca o œrednicy 1,10 m, wysokoœci 2,50 m 
i gruboœci œcian 14 cm (ca³oœæ wykonana z jednej formy). Posadzka stanowi 
integraln¹ czêœæ korpusu. Znajduj¹ siê w niej otwory na kotwy mocuj¹ce obiekt 
do pod³o¿a. W œcianach bocznych umiejscowiona jest para przeciwleg³ych 
betonowych drzwi o wymiarach 88 x 80 cm. Drzwi zaopatrzone s¹ w proste 
mechanizmy rygluj¹ce. Dach stanowi wykonana w postaci sto¿ka betonowa 
„czapa”, któr¹ mocowano do korpusu szeœcioma œrubami. W dachu znajduj¹ 
siê dwa otwory wentylacyjne. Do obserwacji s³u¿y³y dwa przezierniki. We 
wnêtrzu nie ma œladów mocowania wyposa¿enia. Zachowa³a siê jedynie ta-
bliczka informacyjna producenta:

Dywidag – Luftschutzzelle Wartownia przeciwlotnicza
Für 1 – 2 Personen dla 1 – 2 osób
Kennummer RL3 – 41/63 numer…
Vertfieb gemäss § 8 Lutfschutzgesetz genehmigt zatwierdzone do sprzeda¿y zgodnie z § 8
Dyckerhoff u. Widmann, K.G., ustawy obrony przeciwlotniczej
Betonwerke Gosschaude nazwa producenta…

W 2000 r. z inicjatywy cz³onków nowosolskiego Klubu Mi³oœników Hi-
storii powa¿nie uszkodzon¹ wartowniê przewieziono na teren Muzeum Miej-
skiego w Nowej Soli. W roku 2001 obiekt poddany zosta³ renowacji przez 
uczniów Zespo³u Szkó³ Mechanicznych i Budowlanych w Nowej Soli, m.in. 
osadzono ponownie drzwi (jedne z nich wykonano od podstaw), zrekonstru-
owano te¿ mechanizm rygluj¹cy drzwi. 

144. Przekrój pionowy 
wartowni nr 2.
Rys. M. Wrzaszcz

145. Widok ogólny wartowni 
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Wartownia nr 3

Wartownia jest obiektem bliŸniaczym obiektu nr 2 z Nowej Soli i znaj-
duje siê w Bytomiu Odrzañskim (ten sam typ, wytwórca i rok produkcji). 
Zlokalizowano j¹ przy bramie wjazdowej na teren dawnego zak³adu przemy-
s³owego przy ul. Nowe Miasto. Podczas II wojny œwiatowej mieœci³ siê tutaj 
zak³ad spó³ki Ebel – Lohman, która produkowa³a metalowe skrzynki amuni-
cyjne i elementy ekwipunku ¿o³nierskiego (po wojnie fabryka Wyrobów Bla-
szanych i Sztancowych)8.

Wartowniê umieszczono przy murze okalaj¹cym zak³ad w odleg³oœci 
ok. 1 m od bramy. W celu wyniesienia przezierników obserwacyjnych ponad 
poziom muru, obiekt posadowiono na betonowym postumencie o wysokoœci 
60 cm (od pod³o¿a). Wartownia pierwotnie posiada³a parê drzwi, obecnie jed-
ne z nich s¹ trwale unieruchomione, nie wykluczone, ¿e zabieg ten wykona-
no jeszcze w trakcie monta¿u obiektu.

Obecnie wartownia znajduje siê w dobrym stanie technicznym, posiada 
zachowan¹ tabliczkê informacyjn¹ producenta.

8 T. Andrzejewski, W czasach II wojny œwiatowej, [w:] Bytom Odrzañski. Zarys dziejów, pod 
red. W. Strzy¿ewskiego, Bytom Odrzañski – Zielona Góra 2000, s. 149.

146 – 147. Wartownia nr 2. Muzeum Miejskie w Nowej Soli.

Mateusz Wrzaszcz, Krzysztof D¹browski
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Wartownia nr 4

Obiekt, podobnie jak wartownia nr 2 znajduje siê na terenie by³ej fa-
bryki kleju w Nowej Soli. Konstrukcja wartowni zewnêtrznie zbli¿ona jest 
do obiektu opisywanego powy¿ej. Posiada ona walcowaty korpus i sto¿kowy 
dach. Jednak do budowy obiektu zastosowano zupe³nie inn¹ technologiê. Kor-
pus o œrednicy 1,8 m wykonany zosta³ z profilowanych betonowych bloczków 
(wysokoœæ – 25 cm, szerokoœæ 40 cm). Elementy u³o¿one zosta³y warstwowo na 
zaprawê. Prawdopodobnie wewn¹trz spiêto je dodatkowo stalowymi prêtami. 
Taka konstrukcja sprawia, ¿e wartownia posiada wyj¹tkow¹ dla obiektów tego 
typu gruboœæ œcian – 40 cm. Nietypowa jest równie¿ konstrukcja sto¿kowego 
dachu. Wykonano go z 5 gotowych elementów. Cztery z nich posiadaj¹ po jed-
nym otworze obserwacyjnym (niegdyœ przezierniki wyposa¿one by³y w szk³o 
warstwowe) i u³o¿one s¹ warstwowo na elementach korpusu, pi¹ty element 
w postaci sto¿ka zamyka konstrukcjê od góry. Wszystkie elementy ³¹czone 
s¹ na zaprawê cementow¹.

Pierwotnie obiekt posiada³ parê dwudzielnych betonowych drzwi 
(wymiary skrzyd³a – wys. 1,0 m, szerokoœæ – 0,45 m). Obecnie zachowa-
na jest tylko jedna para, drug¹ zast¹piono betonow¹ p³yt¹. Drzwi zamyka-
ne by³y przy pomocy prostego mechanizmu rygluj¹cego. We wnêtrzu nie ma 
œladów stosowania wyposa¿enia i tabliczki informacyjnej producenta. War-
townia zachowana jest w dobrym stanie. W 2003 r. w³aœciciele obiektu (pry-
watni przedsiêbiorcy) oczyœcili go i wyeksponowali na terenie przy pawilo-
nie handlowym.

148-149. Bytom Odrzañski. Wartownia nr 3. Stan 2003 r.

Stanowiska wartownicze
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150. Wartownia nr 4. Widoczne dwudzielne drzwi. Stan 2002 r.

151. Przeziernik  obserwacyjny

152. Wartownia po oczyszcze-
niu w 2003 r. Widok na 
œcianê z zaœlepieniem dru-
giego otworu wejœciowego.

Mateusz Wrzaszcz, Krzysztof D¹browski
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Wartownie stalowe

Obiekty te stanowi¹ bardzo ciekaw¹ i rzadko spotykan¹ grupê budowli, 
g³ównie ze wzglêdu na rodzaj zastosowanego materia³u – stal. Do czasów 
wspó³czesnych zachowa³y siê dwa tego typu obiekty – w Nowej Soli i w No-
wym Miasteczku. Obie wartownie pierwotnie zlokalizowane by³y przy roz-
dzielniach pr¹du, a producentem by³a szprotawska huta Wilhelmhütte Eisen 
und Emalienwerke A.G. (Po 1945 r. Dolnoœl¹ski Zak³ad Odlewniczy w Szpro-
tawie)  Lokalizacja tego samego typu obiektów na terenie zak³adów energe-
tycznych nie jest przypadkowa, prawdopodobnie mamy tu do czynienia z seri¹ 
obiektów wykonanych na specjalne zamówienie9.

Wartownia nr 5

Pierwotnie obiekt znajdowa³ siê na terenie rozdzielni pr¹du przy ulicy, 
Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku.

Wartowniê wykonano metod¹ spawania z arkuszy stalowych p³yt. 
Korpus w postaci walca (œrednica 1,20 m ) wykonany jest ze stalowej p³yty 
o gruboœci 17 mm (jeden arkusz). W czêœci przyziemnej przyspawany jest ko³-
nierz usztywniaj¹cy, który zaopatrzono w 4 otwory na kotwy s³u¿¹ce do moco-
wania wartowni do pod³o¿a. Od góry do korpusu przyspawana jest sto¿kowa 
„czapa” zakoñczona stalowym „oczkiem”, s³u¿¹cym do unoszenia i transportu. 
W „czapie” zlokalizowane s¹ 4 otwory wentylacyjne zabezpieczone od góry 
ma³ymi, wystaj¹cymi okapami. Ca³y obiekt ma wysokoœæ 2,30 m. Do wnêtrza 
prowadzi para przeciwleg³ych stalowych drzwi. Drzwi ró¿ni¹ siê konstrukcyj-
nie. Pojedyncze - zaopatrzone s¹ w czteropunktowy wewnêtrzny mechanizm 
rygluj¹cy, drugie, dwudzielne posiadaj¹ oddzielne dla ka¿dej czêœci dwupunk-
towe mechanizmy rygluj¹ce. Od wewn¹trz mechanizmy uruchamiane by³y nie-
wielkim pokrêt³em, na zewn¹trz d³ug¹ dŸwigni¹. Do obserwacji s³u¿¹ 4 prze-
zierniki zabezpieczone od wewn¹trz stalowymi zasuwami. Na wyposa¿eniu 
wartowni znajduje siê stalowe sk³adane siedzisko i uchwyty przeznaczone 
prawdopodobnie na instalacjê telefonu (w czêœci przyziemnej znajduj¹ siê 
otwory, prawdopodobnie na przewody)  

W 1999 r. wartowniê z inicjatywy Klubu Mi³oœników Historii przewie-
ziono do Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. W roku 2001 poddana zosta³a 
konserwacji przez uczniów Zespo³u Szkó³ Mechanicznych i Budowlanych  
w Nowej Soli. Obiekt oczyszczono z rdzy, zakonserwowano i pomalowano. 
Zrekonstruowano równie¿ wewnêtrzne mechanizmy ryglowania drzwi.

9 Tego samego typu wartowniê odkryto na terenie elektrowni wodnej Grajówko k. ̄ agania. Obec-
nie jeden z eksponatów plenerowej ekspozycji pt. „Skansen fortyfikacyjny”  w Lubuskim Muzeum 
Wojskowym w Zielonej Górze z siedzib¹ w Drzonowie.

Stanowiska wartownicze
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Wartownia nr 6

Nale¿y do typu wartowni nr 5 i zlokalizowana jest przy stacji transfor-
matorowej przy ul. Kaczkowskiego w Nowej Soli. Zachowana jest w bardzo 
dobrym stanie. Posiada komplet drzwi i mechanizmów rygluj¹cych oraz 
tabliczkê informacyjn¹ producenta. Obiekt posiada liczne œlady po ostrza-
le z broni ma³okalibrowej. 

Na uwagê zas³uguje powojenne zastosowanie obiektu jako ogrodowej 
wêdzarni (wyposa¿ona zosta³a przez u¿ytkowników w dodatkowe prêty 
i haki mocuj¹ce). Tak¹ sam¹ rolê pe³ni³a równie¿ wartownia nr 5 pozyskana 
z Nowego Miasteczka. 

153 – 154. Wartownia nr 5 eksponowana na terenie Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. 

155. Przeziernik obserwacyjny. Widok od 
wnêtrza wartowni. Widoczna stalowa 
zasuwa do zamykania przeziernika.

Mateusz Wrzaszcz, Krzysztof D¹browski
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156. Wartownia nr 5. 157. Wartownia nr 6. Stan 2003 r.

158. Wartownia nr 6. Tablicz-
ka informacyjna  produ-
centa. 

159. Wartownia nr 6. Drzwi z me-
chanizmem rygluj¹cym.

160. Wartownia nr 5. Sk³adane 
siedzisko i drzwi dwudzielne.

Stanowiska wartownicze



168 169

Nowa Sól w okresie miêdzywojennym nale¿a³a do licz¹cych siê oœrod-
ków przemys³owych regionu. Koncentracja przemys³u i liczba ludnoœci (17 tys. 
mieszkañców – 1936 r.) sprawi³y, ¿e w³adze szybko dostrzeg³y potrzebê przy-
gotowania na terenie miasta miejsc s³u¿¹cych ochronie robotników zatrudnio-
nych w tutejszych zak³adach oraz ludnoœci cywilnej przed skutkami dzia³ania 
nowoczesnych œrodków bojowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem lotnictwa. 
W zwi¹zku z czynionymi od po³owy lat trzydziestych przygotowaniami 
Niemiec do wojny, nast¹pi³o nasilenie prac i wybudowano w tym okresie 
na terenie miasta szereg budowli ochronnych1. Kolejny etap budowy tego 
typu obiektów przypad³ na lata wojny. Szczególne nasilenie prac budowla-
nych mia³o miejsce w latach 1940 – 41, gdy wybudowano kilkanaœcie no-
wych obiektów. Po 1945 r. nie budowano w mieœcie nowych obiektów opl. 
W okresie „zimnej wojny” wszystkie schrony wyremontowano i przysto-
sowano do ponownego u¿ycia (malowanie, monta¿ nowych urz¹dzeñ filtro-
wentylacyjnych), podlega³y one zak³adowym i miejskim s³u¿bom Obrony 
Cywilnej (OC). Praktycznie do pocz¹tków lat 90. XX w. utrzymywano je 
w pe³nej gotowoœci, okresowo przeprowadzano tak¿e szkolenia i próbne 
alarmy przeciwlotnicze. 

Charakterystyka obiektów

Wybudowane na terenie miasta obiekty stanowi³y jeden z g³ównych 
elementów zbiorowej ochrony ludnoœci przed skutkami dzia³ania wybuchów 
bomb lotniczych, pocisków artyleryjskich, broni chemicznej, po¿arami, gru-
zami wal¹cych siê budynków, itp. 

Generalnie nowosolskie obiekty mo¿na podzieliæ na cztery typy2: 
 – schrony pod budynkami 
 – ukrycia zabezpieczaj¹ce
 – schrony wolnostoj¹ce
 – szczeliny przeciwlotnicze.

Rafa³ Antas, Mateusz Wrzaszcz

OBIEKTY  OCHRONY  PRZECIWLOTNICZEJ  
W  NOWEJ SOLI

1 Przypuszczalnie pierwsze prace przy budowie obiektów tego typu na terenie Nowej Soli pro-
wadzono ju¿ w latach 20. XX w.

2 Klasyfikacja obiektów wg J. Chêciñskiego, Ochrona ludnoœci we wspó³czesnej wojnie,  
Warszawa 1974.
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Wiêkszoœæ obiektów zlokalizowano w odleg³oœci od 50 do 100 m od sku-
pisk ludnoœci (szpitale, szko³y, dworzec kolejowy, hale fabryczne, koœcio³y), 
która po og³oszeniu alarmu mog³a siê w nich szybko schroniæ. 

Bez wzglêdu na typ budowli stanowi³y one grupê obiektów oznaczanych 
symbolem LSR (skrót od niemieckiego Luftschützraum – schron przeciwlot-
niczy)3.

Lokalizacja tych obiektów na terenie miasta by³a dok³adnie oznaczo-
na. Znaki kierunkowe i tablice wskazywa³y drogê do wszystkich ukryæ prze-
ciwlotniczych. Organizacj¹ akcji ochrony ludnoœci i opiekê nad obiektami 
sprawowa³y specjalne powo³ane do tego celu s³u¿by - Luftschütz (obrona 
przeciwlotnicza). Cz³onków tych s³u¿b werbowano spoœród ludnoœci cywilnej 
i w³adz partyjnych. Miasto podzielone by³o na sektory, którym przydzielono 
poszczególne obiekty. Ka¿dy sektor posiada³ dru¿yny schronowe, porz¹dko-
we, po¿arnicze i medyczne. Dzia³aniami poszczególnych sektorów kierowa³o 
miejskie kierownictwo obrony przeciwlotniczej z siedzib¹ w ratuszu przy 
ul. Moniuszki4.

3 Oznaczenie LSR stosowane bêdzie w dalszej czêœci opracowania dla identyfikacji kolejnych 
obiektów. Numeracja obiektów wprowadzona przez autorów.

4 Schemat organizacyjny nowosolskiego Luftschützu – Archiwum Pañstwowe w Zielonej 
Górze, Akta Miasta Nowej Soli.

5 Schron zosta³ zniszczony podczas powodzi w 1997 r. W 2000 r. podczas rozbiórki budynku 
zosta³ zasypany.

Schrony pod budynkami

Wœród schronów zlokalizowanych pod budynkami wyró¿niæ mo¿na 
g³ównie dwie grupy obiektów: powsta³e wraz z now¹ budowl¹ lub w wyniku 
modernizacji istniej¹cych ju¿ pomieszczeñ piwnicznych.

Budowane od podstaw schrony posiada³y najczêœciej ¿elbetowe stropy 
o gruboœci 30 - 50 cm, przynajmniej dwa wejœcia ze œluzami gazoszczelnymi, 
luki ewakuacyjne oraz system filtrowentylacyjny. 

Na terenie miasta wybudowano 5 takich obiektów, wszystkie zlokalizo-
wano pod halami produkcyjnymi zak³adów przemys³owych:

LSR 7, LSR 8, LSR 9 – zak³ady  Krausewerke G.m.b.H (powojenne 
zak³ady Dozamet) 

LSR 12 – zak³ady Gruschwitz Textilwerke A.G. (powojenna Nowosol-
ska Fabryka Nici Odra)

LSR 22 – warsztaty remontowej stoczni rzecznej5 

Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli
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Schron LSR 12 wybudowano ok. 1930 r. podczas gruntownej moder-
nizacji i rozbudowy zak³adu. Obiekt zlokalizowano pod jednym z budynków 
kompleksu przêdzalni lnu. Schron zajmowa³ ca³¹ powierzchniê kondygnacji 
piwnicznej. Pierwotnie sk³ada³ siê 7 pomieszczeñ – dwie œluzy gazoszczelne 
i 5 pomieszczeñ dla ok. 120 osób. Wszystkie pomieszczenia by³y hermety-
zowane poprzez zastosowanie drzwi gazoszczelnych oraz instalacjê systemu 
filtrowentylacyjnego. Ka¿de z pomieszczeñ posiada³o w³asny filtrowentylator 
(firmy Auer lub Gotha). Wymiana powietrza odbywa³a siê za poœrednictwem 
kominów wentylacyjnych oraz automatycznych zaworów ciœnieniowych. Pod 
wzglêdem wyposa¿enia schron ten nale¿a³ do jednych z najnowoczeœniej-
szych w mieœcie. Po wojnie obiekt nadal by³ u¿ytkowany i modernizowany. 
Z czêœci pomieszczeñ bloku wejœciowego wydzielono nowe, tworz¹c dodatko-
wy wêze³ sanitarny z w³asnym wyjœciem ewakuacyjnym.    Równie¿ w dwóch 
komorach schronowych wydzielono nowe pomieszczenia (œciany dzia³owe). 
Schron otrzyma³ swoje ujêcie wody (pompa), zainstalowano równie¿ nowe 
urz¹dzenia filtrowentylacyjne i wyposa¿enie socjalne – szafy, sto³y, ³awy. 
Do czasu likwidacji zak³adu (pocz¹tek lat 90. XX w.) schron by³ w dyspozy-
cji zak³adowej Obrony Cywilnej. PowódŸ w 1997 r. zniszczy³a obiekt, od tej 
pory pozostaje zalany wod¹. 

161. Rzut schronu LSR 12. Widoczne rozmieszczenie urz¹dzeñ filtrowentylacyjnych.
Rys. M. Wrzaszcz

Rafa³ Antas, Mateusz Wrzaszcz
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162. Schron LSR 12. Widok na komi-
ny wentylacyjne. Stan 2003 r.

163. Schron LSR 12. Œluza gazoszczel-
na bloku wejœciowego. Stan 2003 r.

164. Schron LSR 12. Jedno z pomiesz-
czeñ schronowych. Widoczne pozo-
sta³oœci wyposa¿enia, pochodz¹ce 
z lat 70. XX w. Stan 2003 r.

165. Schron LSR 12. Urz¹dzenie filtro-
wentylacyjne firmy Gotha. Stan 
2003 r.

Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli
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Schron LSR 7 powsta³ na terenie zak³adów metalurgicznych Krau-
sewerke. Wybudowano go wraz z hal¹ wydzia³u mechanicznego w 1941 r. 
Obiekt wybudowano na planie prostok¹ta o wymiarach 18 x 35 m. Sk³ada 
siê z 16 pomieszczeñ, czterech wejœæ g³ównych i szeœciu zapasowych. Móg³ 
pomieœciæ do 400 osób6.

Pozosta³e schrony powsta³y na skutek przebudowy pomieszczeñ piwnicz-
nych. Modernizacje by³y znacz¹ce. Wyburzeniom ulega³y najczêœciej œciany 
dzia³owe, które zastêpowano konstrukcjami ¿elbetowymi. Wzmacniano stro-
py, œciany noœne, wydzielano pomieszczenia na œluzy gazoszczelne, budo-
wano wyjœcia zapasowe i instalowano urz¹dzenia filtrowentylacyjne. Schro-
ny te mog³y pomieœciæ nie wiêcej jak kilkadziesi¹t osób i zlokalizowano je 
g³ównie pod budynkami u¿ytecznoœci publicznej: LSR 13 – poczta (obecnie 
budynek Telekomunikacja Polska S.A.), LSR 14 – budynek miejskiej kasy 
oszczêdnoœciowej (obecnie Bank Zachodni WBK), LSR 23 – sto³ówka zak³a-
dów Krausewerke przy ul. Wroc³awskiej (obecnie kino „Hollywood”), LSR 
24 – szko³a podstawowa (obecnie SP nr 1 przy ul. Szkolnej).

Obiekty takie tworzono równie¿ pod halami produkcyjnymi. Najwiêk-
szy tego typu obiekt – LSR 11 – znajdowa³ siê pod hal¹ wydzia³u przêdzalni 
lnu w zak³adach nici Gruschwitz.  Przygotowany by³ na przyjêcie ok. 1000 
osób. Na powierzchni u¿ytkowej 1046 m2 wydzielono 5 pomieszczeñ, oddzie-
lonych drzwiami gazoszczelnymi. Schron posiada³ m.in.: szeroki korytarz 
wejœciowy, liczne wyjœcia ewakuacyjne i szyb windy towarowej. Obiekt nie 
posiada³ urz¹dzeñ filtrowentylacyjnych. Po wojnie pomieszczenia s³u¿y³y 
jako magazyny.

6 Dane techniczne niektórych obiektów podano na podstawie ewidencji Obrony Cywilnej Urzêdu 
Miasta Nowej Soli.

7 W tym przypadku schron móg³ byæ wybudowany razem z budynkiem szko³y oddanym do 
u¿ytku w 1936 r.

166. Schron LSR 11. Widok 
drzwi jednego z pomieszczeñ. 
Stan 2003 r.

Rafa³ Antas, Mateusz Wrzaszcz
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Ukrycia zabezpieczające

Podobnie jak schrony, tego typu obiekty by³y przeznaczone do ochrony 
ludnoœci przed skutkami nalotów i ostrza³u artyleryjskiego. Na terenie miasta 
przystosowano do tego celu wiêkszoœæ piwnic w budynkach mieszkalnych, biu-
rowych i u¿ytecznoœci publicznej. Z regu³y lokalizowano je w œrodkowej czêœci 
pomieszczeñ piwnicznych. Przystosowanie piwnic do roli ukryæ polega³o 
g³ównie na wzmocnieniu stropów i œcian drewnianymi ¿ebrami, konstruk-
cjami ¿elbetowymi lub stalowymi. Kolejnym zabiegiem by³o zamurowywa-
nie okienek piwnicznych oraz przystosowanie jednego lub dwóch otworów 
okiennych do roli wyjœæ zapasowych. W pomieszczeniach przeznaczonych 
na ukrycie montowano drzwi typu schronowego. By³y to konstrukcje stalowe 
lub drzwi drewniane obite blach¹ zaopatrzone w klamry dociskowe oraz filco-
we lub gumowe uszczelki, których zadaniem by³o hermetyzowanie pomiesz-
czenia. W niektórych obiektach instalowano urz¹dzenia sanitarne, dodatko-
we oœwietlenie. Nie stwierdzono obecnoœci urz¹dzeñ filtrowentylacyjnych. 
Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e wiêkszoœci budynków mieszkalnych 
wybudowanych w latach poprzedzaj¹cych wybuch wojny (1934 – 38) g³ów-
nie przy ul. Koœciuszki, Wojska Polskiego, Matejki, ju¿ w trakcie budowy 
przystosowano piwnice do roli ukryæ przeciwlotniczych. Posiada³y one po-
dwójne wejœcia do pomieszczeñ piwnicznych (jedno z zewn¹trz budynku) 
oraz drzwi typu schronowego. 

Do celów doraŸnej ochrony przed skutkami nalotów przystosowywano 
równie¿ pomieszczenia piwniczne pod halami produkcyjnymi w niektórych 
zak³adach. Obiekty takie wyposa¿ano w drzwi gazoszczelne i wyjœcia awa-
ryjne. Niekiedy stropy pomieszczeñ wzmacniano dodatkowo betonowymi ko-
lumnami. Sporadycznie stosowano urz¹dzenia filtrowentylacyjne, najczêœciej 
montowano system wentylacji grawitacyjnej z automatycznymi zaworami, 
np. firmy Dräeger z Lubeki.

167. Plan ogólny jednego z ukryæ zabezpieczaj¹cych na terenie fabryki nici.
Rys. M. Wrzaszcz

Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli
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Schrony wolnostoj¹ce

Schrony te wybudowano na otwartej przestrzeni bez po³¹czenia z in-
nymi budowlami. Na terenie miasta zlokalizowane s¹ obecnie dwa obiek-
ty tego typu. 

LSR 10 - wybudowano w 1939 r. na terenie fabryki Garve G.m.b.H 
(powojenna fabryka kleju). Jest to obiekt ca³kowicie zag³êbiony w ziemi. 
Schron wzniesiono na planie prostok¹ta o wymiarach zewnêtrznych 11 x 16 m. 
Powierzchnia u¿ytkowa 135,5 m2. Wnêtrze obiektu podzielono na 8 pomiesz-
czeñ – klatka schodowa, korytarz (œluza gazoszczelna), 5 pomieszczeñ po-
mocniczych (m.in. komora urz¹dzeñ filtrowentylacyjnych8, magazyn, toaleta 
z 2 kabinami) oraz pomieszczenia g³ównego dla 50 osób. Schron wyposa-
¿ono w trzy luki ewakuacyjne - dwa z pomieszczenia g³ównego (szyby lu-
ków ewakuacyjnych obudowano ceg³¹ i zabezpieczono z zewn¹trz stalowymi 
p³ytami). Obiekt wzniesiono w ca³oœci z cegie³, sklepienie najwiêkszego po-
mieszczenia wsparto na 8 kolumnach. Ca³oœæ obiektu obsypano warstw¹ zie-
mi o gruboœci ok. 80 cm9.

Po wojnie schron by³ u¿ytkowany przez zak³adow¹ obronê cywiln¹. Po 
likwidacji zak³adu na pocz¹tku lat 90. XX w. obiekt przejê³y s³u¿by miejskie. 
Ostatni remont schronu przeprowadzono w koñcu XX w.

 8 Nie ma pewnoœci, czy pocz¹tkowo obiekt posiada³ urz¹dzenia filtrowentylacyjne, zachowa-
ne do dzisiaj œlady wskazuj¹ na system wentylacji grawitacyjnej z regulowanymi rêcznie zawora-
mi. Prawdopodobnie po wojnie schron przystosowano do urz¹dzeñ filtracyjnych – wskazuj¹ na to 
zachowane elementy rur.

 9 Dokumentacja techniczna schronu AP w Zielonej Górze, Akta Miasta Nowej Soli, syg. 225.

168. Fabryka nici. Widok bloku wejœciowego i luku ewakuacyjnego ukrycia zabez-
pieczaj¹cego zlokalizowanego pod budynkiem z pocz. XX w. Stan 2002 r.

Rafa³ Antas, Mateusz Wrzaszcz
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169. Schron LSR 10. Plan ogólny obiektu (rzut).
Rys. R. Antas

170. Schron LSR 10. Widok bloku wejœciowego. 
Stan 2003 r.

171. Schron LSR 10. Wnêtrze g³ównego 
pomieszczenia. Stan 2003 r.

172. Schron LSR 10. Stan 2003 r. 173. Schron LSR 10. Luk ewakuacyjny 
wraz z drzwiami pancernymi. Stan 
2003 r.
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LSR 19 zlokalizowany jest na terenie by³ego szpitala, który od 1946 
r. do pocz¹tku lat 90. znajdowa³ siê na terenie jednostki wojsk radzieckich. 
Schron wraz z kilkoma innymi obiektami ochrony przeciwlotniczej (tzn. 
szczeliny przeciwlotnicze) wybudowano na terenie przyszpitalnym (park) 
prawdopodobnie na pocz¹tku wojny i stanowi³ ochronê dla personelu i cho-
rych szpitala powiatowego (oddany do u¿ytku w 1930 r.). Obiekt sk³ada siê 
z piêciu pomieszczeñ, dwóch przedsionków – œluz, do których prowadz¹ dwa 
przelotowe wejœcia g³ówne oraz wyjœcia awaryjnego o wymiarach 70 x 70 cm, 
usytuowanego w stropodachu. 

Gruboœæ œcian schronu wynosi 0,5 m, strop ok. 0,3 m. Na uwagê zas³u-
guje wysokoœæ schronu, która w g³ównych pomieszczeniach wynosi ponad 
3 m. Wejœcia nie posiadaj¹ klatek schodowych  tylko ³agodne pochylnie, które 
umo¿liwia³y wjazd ³ó¿ek i wózków szpitalnych. Konstrukcja schronu, zdecy-
dowanie ró¿ni¹ca siê od innych budowli wybudowanych na terenie szpitala, 
mo¿e sugerowaæ, ¿e obiekt móg³ s³u¿yæ jako doraŸny punkt opatrunkowy 
lub nawet jako sala operacyjna. Nie wiemy, czy obiekt posiada³ urz¹dzenia 
filtrowentylacyjne. Nieznane jest tak¿e przeznaczenie schronu w czasie u¿yt-
kowania terenu przez armiê radzieck¹.

174. Schron LSR 19. Plan ogólny (rzut).
Rys. R. Antas

175. Schron LSR 19. Widok bloku wejœciowego. 
Stan 2002 r.

Rafa³ Antas, Mateusz Wrzaszcz
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Szczeliny przeciwlotnicze

Najliczniej reprezentowan¹ grup¹ obiektów opl w Nowej Soli stanowi¹ 
szczeliny przeciwlotnicze. Wiêkszoœæ tych obiektów wybudowano w 1940 r., 
lokalizuj¹c je w najbardziej zaludnionych czêœciach miasta. Bior¹c pod uwagê 
ich iloœæ i lokalizacjê – g³ównie place i parki miejskie - stanowi³y one pod-
stawowe miejsca ukrycia ludnoœci miejskiej.

Ze wzglêdu na swoj¹ budowê i odpornoœæ zaliczyæ je mo¿na do ukryæ 
schronowych, spe³niaj¹cych warunki doraŸnej ochrony przeciwpodmuchowej 
i przeciwod³amkowej. Charakterystyczn¹ cech¹ wszystkich wybudowanych 
w mieœcie szczelin jest zastosowanie jako budulca betonu (bez zbrojenia) 
z kruszywem o granulacji 30 mm . Œrednia szerokoœæ szczelin nie przekracza 
2 m, a gruboœæ œcian i stropodachu 25 cm. Zag³êbione tylko czêœciowo 
w gruncie obiekty by³y przykryte warstw¹ ziemi o gruboœci 0,3 – 0,5 m. Sto-
sowana forma konstrukcyjna o ³amanym narysie zmniejsza³a prawdopodobieñ-
stwo zniszczenia ca³oœci obiektu na skutek upadku serii bomb i skutecznie 
umo¿liwia³a rozproszenie fali uderzeniowej. 

Ka¿dy z wybudowanych obiektów posiada dwa wejœcia g³ówne, dwa 
przedsionki, wyjœcie awaryjne oraz pod³u¿n¹ komorê ochronn¹ dla ludzi. 
Wiêkszoœæ obiektów wyposa¿ona by³a w stalowe drzwi. 

Wœród nowosolskich szczelin na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ 3 obiekty 
wybudowane na terenie ówczesnego szpitala powiatowego przy ul. Sienkie-
wicza. Maj¹ one postaæ d³ugich korytarzy (LSR 20 – 25 m, LSR 17 i LSR 
18 – 44 m, przedzielone poprzecznym korytarzem o d³ugoœci 7 m). Nale¿y 
przypuszczaæ, ¿e takie rozwi¹zanie konstrukcyjne zastosowano w celu wygod-
niejszego przemieszczania siê z noszami i wózkami szpitalnymi. 

Kolejnym interesuj¹cym obiektem jest LSR 15, znajduj¹cy siê na tere-
nie sportowym obecnego Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Nasyp ziemny obiektu 
pos³u¿y³ póŸniej jako wzniesienie dla trybun przy boisku10.

Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ dwa obiekty wykonane z ceg³y pe³nej 
(LSR 16 – ul. Gimnazjalna, LSR 21 – ul. Topolowa). Wybudowano je praw-
dopodobnie w latach dwudziestych XX w. Ich odpornoœæ jest znacznie mniej-
sza ni¿ obiektów wykonanych z betonu. LSR 21 nie posiada³ przedsionków 
oraz drzwi.

Pozosta³e obiekty to:
LSR 1, 2 – Plac Floriana
LSR 3 – ul. Muzealna
LSR 4, 5 – Plac Koœcielny 
LSR 6 – ul. Towarowa (dworzec kolejowy)

10 Wejœcie do obiektu zasypano po powodzi w 1997 r.

Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli
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£¹cznie na terenie miasta wybudowano 12 szczelin11, które w zale¿noœci 
od rozmiarów budowli mog³y pomieœciæ od 60 do 130 ludzi.

Obok betonowych obiektów budowano równie¿ na terenie Nowej Soli 
szczeliny przeciwlotnicze o innej konstrukcji. Mia³y one postaæ wykopów 
ziemnych o ³amanych kszta³tach, krytych drewnianymi stropami i ziemi¹. 
Dotychczas uda³o siê zlokalizowaæ miejsce po jednej takiej budowli. By³ to 
obóz dla pracowników cudzoziemskich zak³adów Krausewerke zlokalizowany 
u zbiegu ul. Chrobrego i Orkana12.

11 Obiektów tego typu mog³o byæ wiêcej, czêœæ z nich uleg³a zniszczeniu po wojnie.
12 Szczegó³owe plany obozu i lokalizacja szczeliny – Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze, 

Akta Miasta Nowej Soli, syg. 857. 

176. Rekonstrukcja perspektywiczna typowego bloku wejœciowego i wnêtrza szczeliny 
przeciwlotniczej (LSR 1). Nie przedstawiono obsypu ziemnego.
rys. M. Wrzaszcz

177. Widok ogólny szczelin plot na Pla-
cu Floriana. Stan 2002 r.

Rafa³ Antas, Mateusz Wrzaszcz
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180. Widok ogólny szczelin 
plot na placu koœcielnym. 
Stan 2003 r.

178 – 179. Plany ogólne szczelin LSR 4 
(góra) i LSR 5 (dó³) na pla-
cu koœcielnym.
Rys. R. Antas

Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli
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183. Blok wejœciowy LSR 20 na 
terenie poszpitalnym przy 
ul.Sienkiewicza. Stan 2002 r.

184. Bloki wejœciowe LSR 
4 i LSR 5 przy ul. Pa-
rafialnej (plac koœciel-
ny). Stan 2003 r.

181– 182. Plany ogólne szczelin LSR 17 (góra) i LSR 20 (dó³) na terenie szpitalnym przy 
ul. Sienkiewicza
rys. R. Antas

Rafa³ Antas, Mateusz Wrzaszcz
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Wyposa¿enie obiektów

Podstawowym zadaniem schronów, szczelin i obiektów by³o stwo-
rzenie warunków umo¿liwiaj¹cych bezpieczny pobyt podczas trwania na-
lotów lub ostrza³u artyleryjskiego. Jednym z elementów ochrony by³o za-
bezpieczenie przebywaj¹cych w schronach ludzi przed dzia³aniem œrodków 
chemicznych, dymów i py³ów powsta³ych podczas ataków lotniczych i ar-
tyleryjskich. W tym celu wiêkszoœæ obiektów starano siê hermetyzowaæ. 
Wejœcia do schronów wyposa¿one by³y w stalowe drzwi zaopatrzone w fil-
cowe lub gumowe uszczelki. Za drzwiami g³ównymi znajdowa³ siê przed-
sionek, pe³ni¹cy rolê œluzy gazoszczelnej, zabezpieczonej drug¹ par¹ drzwi 
gazoszczelnych13.

Wewn¹trz du¿ych obiektów znajdowa³y siê komory sanitarne, fil-
trowentylacyjne, gospodarcze oraz w³aœciwe pomieszczenia ochronne dla 
ludzi. Wszystkie pomieszczenia by³y oddzielone od siebie drzwiami typu 
lekkiego. Ka¿dy schron, w zale¿noœci od wielkoœci, posiada³ jedn¹ lub kilka 
komór filtrowentylacyjnych wyposa¿onych w urz¹dzenia filtruj¹ce zazwy-
czaj firmy Auer lub Gotha. W szczelinach przeciwlotniczych stosowano 
bardzo uproszczony system wentylacji grawitacyjnej. Sk³ada³y siê na ni¹ 
umocowane w stropodachu stalowe lub ceramiczne rury o œrednicy ok. 15 cm. 
Na zewn¹trz obiektu rury te mia³y kszta³t zagiêty w stronê gruntu. Takie roz-
wi¹zanie konstrukcyjne utrudnia³o przenikanie py³ów i dymów do wnêtrza 
obiektu, jak i równie¿ wpadniêcie do ich wnêtrza gruzu i ziemi. W ka¿dej 
szczelinie znajdowa³o siê od 2 do 6 otworów wentylacyjnych. Urz¹dzenia 
sanitarne by³y doœæ skromne i o prostej konstrukcji. Wykorzystywano mi-
ski ustêpowe, ustêpy tzw. „tureckie” oraz wiadra i szczelnie zamykane 
pojemniki. Jedna umywalka przeznaczona by³a dla 50 – 70 osób. Dopro-
wadzenie wody w schronach pod budynkami odbywa³o siê za pomoc¹ rur 
pod³¹czonych do zewnêtrznej sieci wodoci¹gowej. W pozosta³ych typach 
obiektów wodê pitn¹ przechowywano w uprzednio przygotowanych becz-
kach i kanistrach. Energia elektryczna doprowadzana by³a z zewn¹trz, a za-
silanie awaryjne z akumulatorów. W pomieszczeniach ochronnych dla lu-
dzi znajdowa³y siê drewniane ³awki, prycze, zapasy ¿ywnoœci i apteczka. 
Na wyposa¿eniu schronów znajdowa³ siê równie¿ sprzêt przeciwpo¿arowy 
– skrzynia z piaskiem, gaœnice oraz narzêdzia pomocne w przypadku za-
gruzowania wejœcia – ³opaty, ³omy i kilofy. Niekiedy na wyposa¿eniu bu-
dowli by³y równie¿ pompki wodne.

 13 Najczêœciej by³y to stalowe drzwi ciê¿kie, takie same stosowano przy wejœciu g³ównym. 
Stosowano równie¿ drzwi lekkie o konstrukcji drewniano - stalowej. 

Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli



182 183

U¿ycie i stan zachowania obiektów

Podczas dzia³añ wojennych Nowa Sól nie by³a obiektem bombardowañ 
lotnictwa alianckiego i radzieckiego. Jednak alarmy przeciwlotnicze by³y 
og³aszane. Wiêkszoœæ alarmów mia³a charakter æwiczebny. Jednak po roku 
1943 og³aszano równie¿ alarmy bojowe. Zdarza³o siê bowiem, ¿e w okoli-
cach Zielonej Góry i Nowej Soli pojawia³y siê alianckie bombowce. By³y 
to samoloty, które wykonywa³y wahad³owe bombardowania nad Niemcami 
l¹duj¹c na lotniskach opanowanych przez wojska radzieckie14. 

Przebieg dzia³añ wojennych zim¹ 1945 r., równie¿ oszczêdzi³ miasto. 
Jedynie w dniach od 10 do 13 lutego dosz³o do ostrza³u artyleryjskiego nie-
których czêœci miasta, g³ównie rejonu portu rzecznego (ostrza³ prowadzony 
przez Rosjan z drugiej strony Odry), okolic stacji kolejowej i ul. Koœciuszki 
(ostrza³ artyleryjski przeprowadzono ze wsi Solniki). W trakcie ostrza³u ar-
tylerii, pozostali w mieœcie mieszkañcy chronili siê g³ównie w piwnicach i 
schronach przeciwlotniczych. Sformowane w Nowej Soli oddzia³y Volks-
sturmu, które stacjonowa³y na Pl. Floriana czêsto korzysta³y ze szczelin 
przeciwlotniczych tam wybudowanych (LSR 1 i 2)15.

14 Relacja Stanis³awa Siepki mieszkañca Nowej Soli.
15 Relacja  nowosolskiego Volkssturmisty Bernharda Deula, [w:] „Neusalzer Nachrichten”, 

nr 15, Ludershausen 1961.

185. Schron LSR 12. Filtrowentylator 
firmy Dräeger. Stan 2003 r.

186. Schron LSR 12. Powojenne urz¹-
dzenia filtrowentylacyjne (prod. 
Polska, lata 80. XX w.). Stan 
2003 r.

Rafa³ Antas, Mateusz Wrzaszcz
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Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych schrony zosta³y zabezpieczone przez 
lokalne w³adze. W okresie „zimnej wojny” wiêkszoœæ obiektów odnowiono 
i przystosowano ponownie do zadañ. Pieczê nad obiektami przejê³y zak³adowe 
i miejskie s³u¿by Obrony Cywilnej, które organizowa³y liczne akcje pozoruj¹ce 
ataki lotnicze. Pomimo pojawienia siê nowych œrodków bojowych, nie podjêto 
znacz¹cych modernizacji obiektów, kwalifikuj¹c je wy³¹cznie jako ukrycia 
zabezpieczaj¹ce. 

Do pocz¹tku lat 90. XX w. regularnie przeprowadzano okresowe re-
monty wybranych obiektów. W wyniku likwidacji wiêkszoœci zak³adów 
przemys³owych w mieœcie, schrony znajduj¹ce siê na ich terenie, nie zosta³y 
zabezpieczone i uleg³y stopniowej dewastacji. Równie¿ powódŸ z 1997 r. spo-
wodowa³a uszkodzenia wœród licznych obiektów na terenie miasta (np.: LSR 15 
i 22). Wejœcia niektórych obiektów zasypano, np. LSR 3 i 15. 

Obecnie miejskie s³u¿by obrony cywilnej ze wzglêdu na piêtrz¹ce siê 
trudnoœci finansowe sprawuj¹ opiekê tylko nad kilkoma obiektami. Czêœæ 
schronów, g³ównie tych, które znajduj¹ siê pod budynkami (LSR 13, 14, 23, 
24), po modernizacjach dokonanych przez ich w³aœcicieli znalaz³y nowe zasto-
sowania (centrale telefoniczne, skrytki bankowe, piwnice). Pozosta³e ulegaj¹ 
stopniowej dewastacji (np.: LSR 17, 18, 19 i 20).

187. Suchy klozet w bloku sanitarnym 
LSR 12  na terenie fabryki nici. Stan 
2003 r.

188. Widok ogólny LSR 1 
i LSR 2 na Pl. Floriana. 
Stan 2003 r.

Obiekty ochrony przeciwlotniczej w Nowej Soli
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Spis ilustracji i zdjêæ

Wykaz skrótów

BUW – Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu
HIMK  – Herder Institut  Marburg – Kartensammlung
GBMN – A. Schiller, Geschichte der Stadt Beuthen, Muzeum Miejskie w Nowej Soli 
UBW  Reisealbum – Universitätsbibliothek Würzburg, Handschriftenabteilung, Reisealbum
  Pfalzgraf Ottheinrichs von seinem Zug nach Krakau, Delin VI.
WOSOZZ – Wojewódzki Oddzia³ S³u¿by Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

1. Betonowy schron bierny z 1944 r. (fot. M. Wrzaszcz)
2. Budownictwo obronne na terenie powiatu nowosolskiego (rys. M. Wrzaszcz)
3. Pozosta³oœci rowu przeciwpancernego (fot. T. Andrzejewski)
4. Zamek w Borowie Polskim (fot. T. Andrzejewski)
5. Dwór w Broniszowie (fot. T. Andrzejewski)
6. Dwór w Czciradzu (fot. T. Andrzejewski)
7. Kie³cz. Betonowy schron z 1944 r. (fot. T. Andrzejewski)
8. Kie³cz. Schron bojowy nr 549 z 1936 r. -  izba bojowa z fragmentem p³yty pancernej 7P7 

(fot. T. Andrzejewski)
9. Ko¿uchów. Podwójna linia murów obronnych i fosa (góra). (fot. T. Andrzejewski)
10. Zamek z zachowan¹ ceglan¹ bastej¹ (fot. T. Andrzejewski)
11. Dwór obronny w Mi³akowie (fot. T. Andrzejewski)
12. Nowa Sól. Schron bojowy nr 560 z 1934 r. (fot. M. Wrzaszcz)
13. Zamek w Siedlisku. Bastion po³udniowo - wschodni, budynek bramny i wschodnie skrzyd³o 

mieszkalne (fot. W. Osadnik)
14. Dwór w Solnikach (fot. T. Andrzejewski)
15. Schron bojowy nr 595 z 1934 r. Widok izby bojowej z wyciêt¹ p³yt¹ pancern¹ (fot. A. Olejnik)
16. Dwór w Stypu³owie (œrodkowym) (fot. T. Andrzejewski)
17. Okolice Œcie¿yny Leœnej. Ruiny schronu bojowego nr 528 z 1934 r. (fot. M. Wrzaszcz)
18. Okolice Tarnowa Byckiego. Ruiny schronu bojowego nr 527 z 1934 r. (fot. M. Wrzaszcz)
19. Okolice Tarnowa Byckiego. Schron bojowo - obserwacyjny nr 537 z 1934 r. (fot. M. Wrzaszcz)
20. Zdjêcie lotnicze Nowej Soli wykonane 7.02.1945 r. przez niemiecki samolot rozpoznawczy.

Widoczne umocnienia polowe rozwiniête wzd³u¿ brzegu Odry  (fot. HIMK) 
21. Profile wa³ów pod³u¿nych  wg E. Kowalczyk  (Systemy obronne wa³ów pod³u¿nych we 

wczesnym œredniowieczu na ziemiach polskich, Wroc³aw - Warszawa - Kraków 1987)
22. Przekrój poprzeczny przez wa³ w pobli¿u wsi Wrzesiny (wg F. Geschwendta) (Untersuchung

Dreigreben, „Altschlesien“, Bd. 4, 1934)
23. Profile wa³ów - granica Siecieborzyc i Stypu³owa (wg E. Kowalczyk, Systemy obronne, op.cit.)
24. Przebieg pó³nocnego odcinka Wa³ów Œl¹skich (W. Kowalski, Wa³y Œl¹skie, „Mówi¹ Wieki”, nr 5, 1981)
25. Widok zamku (ksi¹¿êcego) w Bytomiu Odrzañskim? (wysoka wie¿a i kaplica zamkowa)

Fragment weduty z XVI w. UBW Reisealbum)
26. Weduta Bytomia (Odrzañskiego?) wykonana przez nieznanego rysownika podczas podró¿y 

palatyna Ottheinricha - ok. 1537 r.( UBW Reisealbum)
27. Zabudowa zamku - fragment panoramy miasta F. B. Wernera 2 po³. XVIII w. (F.B. Werner,

Topographia oder Prodeomus Delineati Silesiae, t. V, orygina³ BUW, neg. WOSOZZ)
28. Zabudowania zamku - fragment planu Ch. F. Wrede z 1751 r. (fot. GBMN)
29. Widok miasta od strony wschodniej - pocz. XIX w. ryc. C. B. Schwarza (E. Glaeser, Andenken 

an Neusalz. Ein ansichtenalbum aus der Zeit der Romantic, [w:] „Grünberger Hauskalender”, 1939)
30. Widok ogólny terenu pozamkowego z wie¿y koœcio³a ewangelickiego. Na pierwszym planie

budynek szko³y ewangelickiej z 1835 r. Fot. lata 30. XX w. (fot. GBMN)
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31. Budynek zwany zamkiem (Schloss). Fot. lata 30. XX w. (fot. GBMN)
32. Panorama miasta F. B Wernera - 2 po³. XVIII w. (orygina³ BUW, neg. WOSOZZ)
33. Plan Bytomia z 1751 r. - Ch. F. Wredne (fot. GBMN)
34. Relikty fosy miejskiej przy ul. Mickiewicza (fot. T. Andrzejewski)
35. Fortyfikacje Bytomia Odrzañskiego - próba rekonstrukcji (uk³ad ulic wspó³czesny). 

Rys. T. Andrzejewski
36. Ceglane przedpiersie muru z otworami strzelniczymi zachowanymi w szczycie budynku parafii 

(fot. T. Andrzejewski)
37. Szczyt budynku parafialnego z zachowanym fragmentem murów obronnych. W otynkowanej 

partii muru widoczne otwory strzelnicze (fot. T. Andrzejewski)
38. Otwór strzelniczy w przedpiersiu muru (fot. T. Andrzejewski)
39. Przekrój pionowy otworu strzelnicy. Rys. Z. Szukie³owicz
40. Œciana szczytowa budynku od wewn¹trz - rekonstrukcja uk³adu otworów strzelniczych. 

Rys. Z. Szukie³owicz.
41. Próba rekonstrukcji muru obronnego z XV - XVI w. Rys. Z. Szukie³owicz
42-43. Fragmenty ceglanego przedpiersia murów przy baszcie przy ul. Chopina (fot. T. Andrzejewski)
44. Panorama Ko¿uchowa z po³owy XVI w. (UBW Reisealbum)
45. Brama G³ogowska - fragment obrazu olejnego z koœcio³a œw. Ducha - XVIII w. (fot. K. Jopek)
46. Brama G³ogowska - fragment panoramy miasta F. B. Wernera (po³. XVIII w.) (orygina³ BUW, 

neg. WOSOZZ)
47. Brama G³ogowska - Widok od strony miasta - rysunek A. Schücke (koniec XVIII w.?) 

(orygina³ w zbiorach Izby Regionalnej w Ko¿uchowie).
49. Skrzy¿owanie Placu Jednoœci Robotniczej i ul. Chopina (brama G³ogowska). Widoczny 

niewielki budynek na rozwidleniu drogi - fot. 1930 r. (fot. HIMK)
50. Plac Jednosci Robotniczej (brama G³ogowska) wspó³czeœnie (fot. T. Andrzejewski)
51. Brama G³ogowska. Próba rekonstrukcji uk³adu z XV - XVI w. Rys. Z. Szukie³owicz
52. Elewacja baszty - domu od strony miasta (fot. T. Andrzejewski)
53. Rekonstrukcja fasady (parter) budowli (Ko¿uchów. Baszta - dom kata – Dokumentacja 

konserwatorska, oprac. S. Kowalski, Z. Kraœko, J. Muszyñski, Zielona Góra 1998, WOSOZZ)
54. Baszta - dom w XVI w. - fragment panoramy miasta (UBW Reisealbum)
55. Rzut przyziemia baszty (Ko¿uchów. Baszta - dom kata..., WOSOZZ)
56. Baszta od strony fosy (fot. T. Andrzejewski)
57. Próba rekonstrukcji wie¿y  z XVI w. Rys. T.Andrzejewski
58. Przekrój pionowy wie¿y. Stan 2003 r. Rys. T. Andrzejewski, M. Wrzaszcz
59. Plany piwnicy i przyziemia wie¿y. Rys. T. Andrzejewski, M. Wrzaszcz
60. Widok ogólny wie¿y. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
61. Elewacja po³udniowa (fot. T. Andrzejewski)
62. Elewacja pó³nocna (fot. T. Andrzejewski)
63 - 64. Wnêtrza jedngo z pomieszczeñ przyziemia. Stan 2002 r. 
65. Œciana pó³nocna,  zamurowany otwór wykusza latrynowego 
66. Fragment œciany zachodniej wie¿y (fot. T. Andrzejewski)
67. Kamienne obramienia okienne (fot. T. Andrzejewski)
68. Dzietrzychowice, pow. ¿agañski. Czêœciowo zrekonstruowana wie¿a mieszkalna z XIV - XV w. 

Stan 2002 r. (fot. T. Andrzejewski)
69. Witków, pow. ¿agañski. Wie¿a mieszkalna z XV w. Stan 2002 r. (fot. T. Andrzejewski)
70. Widok miasta z 1650 r. reprodukowany w monografii miasta E. Kolbego (Geschichte der Stadt 

Neustädtel, Neusalz 1925, s. 32)
71. Widok miasta - F. B. Werner po³owa XVIII w. (orygina³ BUW, neg. WOSOZZ)
72. Koœció³ œw. Konrada wraz z fragmentem murów i bastej¹ (wie¿¹?). Widok z monografii miasta 

E. Kolbego (op.cit., s. 152)
73. Baszta bramy Bytomskiej. Widok z monografii miasta E. Kolbego (op.cit., aneks s. 39)
74. Brama Piaskowa (œw. Barbary w XIX w.). Widok z monografii miasta E. Kolbego (op.cit., aneks s. 40)



186 187

75. Próba rekonstrukcji fortyfikacji Nowego Miasteczka (wg S. Kowalskiego) (Studia nad 
pocz¹tkami i rozplanowaniem miast nad Œrodkow¹ Odra i doln¹ Wart¹, t. II, Zielona Góra 1970, s. 310.)

76. Relikty murów miejskich z XVI w. przy ul. Mickiewicza (fot. T. Andrzejewski)
77. Relikty murów obronnych z XVI w. (fot. T. Andrzejewski)
78. Fragment muru zachowanego przy ul. Wojska Polskiego (fot. T. Andrzejewski)
79. Relikty wa³ów ziemnych reduty w Stanach. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
80. Reduta w Stanach. Stan zachowania w 2003 r. Rys. K. Motyl
81. Próba rekonstrukcji reduty - ok. 1640 r. Rys. K. Motyl
82. Dzie³o kleszczowe w Czerwonaku. Stan zachowania w 2003 r. Rys. K. Motyl
83. Dzie³o kleszczowe w Czerwonaku. Próba rekonstrukcji - ok. 1640 r. Rys. K. Motyl
84. Plan sytuacyjny wa³u ziemnego w Zwierzyñcu. Rys. K. Motyl
85. Szaniec przy „Gasthaus Glogeiche”. Stan zachowania w 2003 r. Rys. K. Motyl
86. Próba rekonstrukcji szañca - ok. 1640 r. Rys. K. Motyl
87. Reduta przy Œcie¿ynie Leœnej. Stan zachowania w 2003 r. Rys. K. Motyl. 
88. Próba rekonstrukcji - ok. 1640 r. Rys. K. Motyl
89. Nowo¿ytne fortyfikacje szwedzkie w rejonie Siedliska (1640 r.) na tle ówczesnego uk³adu dróg 

i przebiegu Odry. Rys. K. Motyl.
90. Próba rekonstrukcji reduty szwedzkiej w Stanach - ok. 1640 r. Rys. T. Andrzejewski
91. Bytom Odrzañski. Most z 1907 r. Fot. lata 30.XX w. (fot. GBMN)
92. Wjazd na most w Bytomiu Odrzañskim, widoczna brama forteczna. Fot. 1936 r. (fot. GBMN)
93. Most kolejowy w Stanach. Stan 2003 r. 
94. Próba rekonstrukcji blokhauzu znajduj¹cego siê na przyczó³ku zachodnim - ok. 1916 r. Rys. K. Motyl
95. Rzut zespo³u blokhauzów na zachodnim brzegu (kondygnacja przyziemia). Rys. K. Motyl
96. Widok ogólny zachodniego zespo³u blokhauzów. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
97. Prawy blokhauz zachodniego zespo³u. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
98. Prawy blokhauz zachodniego zespo³u.Widoczna postêpuj¹ca degradacja obiektu. Stan 2003 r. 

(fot. T. Andrzejewski)
99. Prawy blokhauz zachodniego zespo³u. Widok otworów strzelniczych kondygnacji piêtra. 

Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
100. Prawy blokhauz zachodniego zespo³u. Strzelnice przyziemia. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
101. Prawy blokhauz zachodniego zespo³u. Wejœcie do obiektu z poziomu mostu. Stan 2003 r. 

(fot. T. Andrzejewski)
102. Lewy blokhauz zachodniego zespo³u. Widok od strony przedpola. Stan 2003 r. 

(fot. T. Andrzejewski)
103. Zachodni zespó³ blokhauzów. Widoczne przês³o mostu, w którym umiejscowiona jest poterna 

³¹cz¹ca blokhauzy. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
104. Poterna wschodniego zespo³u. Widoczny otwór strzelniczy. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
105. Wschodni zespó³ blokhauzów. Wnêtrze poterny - otwór strzelniczy. Widoczne zachowane 

mocowania s³u¿¹ce do zamkniêcia strzelnicy pancern¹ tarczk¹. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
106. Wschodni zespó³ blokhauzów. Wnêtrze zachowanej poterny. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
107. Most kolejowy w Stanach. Na planie zaznaczona lokalizacja schronów „Oderstellung”. Rys. K. Motyl
108. Obiekty „Oderstellung” w rejonie Bytomia Odrzañskiego. Rys. M. Wrzaszcz
109. Próba rekonstrukcji schronu bojowego nr 506 z 1934 r. Rys. K. Motyl
110. Schron bojowy na 1 ckm  (nr 507)  z 1932 r. Rys. K. Motyl
111. P³yta pancerna o wymiarach 2,8 x 1,8 m stosowana w schronach bojowych w latach 1930 -32. 

(Leœna Góra. Schron bojowy nr 708) (fot. T. Andrzejewski)
112. Schron bojowy na 1 ckm (nr 518) z 1932 r. Obiekt maskowany na budynek gospodarczy. 

Rys. T. Andrzejewski
113. Schron bojowy na 2 ckm (nr 496) z 1932 r. Rys. T. Andrzejewski
114. Schron bojowy nr 496 z 1932 r. Widok na strefê wejœcia obiektu (fot. T. Andrzejewski)
115. Œciana czo³owa jednej z izb bojowych schronu nr 496. Widoczne otwory mocuj¹ce p³ytê 

pancern¹ (fot. T. Andrzejewski)
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116. Bytom Odrzañski. Ruiny schronu biernego na 1 dru¿ynê piechoty (nr 515) z 1936 r. 
(fot. T. Andrzejewski)

117. Schron bojowo-obserwacyjny (nr 502) na 2 ckm i dru¿ynê piechoty z 1934 r. Rys. K. Motyl
118. Ruiny schronu nr 502. Na pierwszym planie stropodach z otworem po dzwonie obserwacyjnym 

9P7. (fot. T. Andrzejewski)
119. Zachowany stolik pod lawetê forteczn¹ w jednej z izb bojowych schronu nr 502 (fot. W. Osadnik)
120. Uszkodzona wybuchem strefa wejœcia schronu nr 504 (fot. T. Andrzejewski)
121. Schron bierny na 1 dru¿ynê piechoty (nr 504) z 1934 r. Rys. K. Motyl
122. Zniszczona wybuchem i zalana wod¹ œluza wejœciowa schronu nr 504 (fot. T. Andrzejewski)
123. Schron bierny na 1 dru¿ynê piechoty (nr 503) z 1934 r. Rys. T. Andrzejewski
124. Ruiny schronu nr 503 (fot. T. Andrzejewski)
125. Schron bojowy na 1 ckm (nr 497) z 1934 r. Rys. T. Andrzejewski
126. Ruiny schronu biernego nr 511 z 1934 r.
127. Schron bierny na 1 dru¿ynê piechoty (nr 511) z 1936 r. Rys. T.Andrzejewski
128. Schron bojowy na 1 ckm z dru¿yn¹ piechoty (nr 508) z 1936 r. Rys. T.Andrzejewski
129. Schron bierny na 1 dru¿ynê piechoty ze stanowiskiem obserwacyjnym (nr 510) z 1936 r. Rys. K. Motyl
130. P³yta pancerna 48P8 stosowana do obrony stref wejœæ w obiektach budowanych od 1934 r. 

(fot. T. Andrzejewski)
131. Próba rekonstrukcji schronu bojowo-obeserwacyjnego nr 489 z 1936 r. we wsi Dobrzejowice. 

Rys. K. Motyl
132. Schron bojowo - obserwacyjny na 1 ckm z dru¿yn¹ piechoty (nr 489) z 1936 r. Rys. K. Motyl
133. Schron nr 489. Oderwany eksplozj¹ stropodach z zachowanym dzwonem obserwacyjnym 

typu 9P7. (fot. T. Andrzejewski)
134. Odra na wysokoœci wsi Drogomil. Zdjêcie lotnicze wykonane przez niemiecki samolot 

rozpoznawczy 8.02.1945 r. Widoczne umocnienia polowe (rowy strzeleckie i ³¹cznikowe) 
rozwiniête w kilka linii obronnych (fot. HIMK)

135 - 136. Ró¿anówka. Stanowisko bojowe maskowane na stodo³ê. Œciana szczytowa budowli 
z otworem strzelniczym. Stan 2003 r.(fot. T. Andrzejewski)

137. Ró¿anówka. Stanowisko bojowe - betonowe, zewnêtrzne oprofilowanie p³yty pancernej 
422P01 (fot. T. Andrzejewski)

138. Ró¿anówka. Wnêtrze stanowiska - œciana szczytowa z otworem strzelniczym po demonta¿u 
p³yty pancernej 422P01. Widoczne kotwy mocuj¹ce pancerz. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)

139. Stanowisko bojowe we wsi Ró¿anówka. Rys. K. Motyl
140. Prace fortyfikacyjne w ramach operacji „Barthold”. Budowa rowu przeciwpancernego 

w okolicach Wschowy - 1944 r. (fot. Muzeum Miejskie w Nowej Soli)
141. Przyczó³ek mostowy „Oderstellung” w rejonie Nowa Sól - Bytom Odrzañski. Rys. K. Motyl
142 - 143. Widok ogólny wartowni nr 1. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
144. Przekrój pionowy wartowni nr 2. Rys. M. Wrzaszcz
145. Widok ogólny wartowni (fot. T. Andrzejewski)
146 - 147. Wartownia nr 2. Eksponowana na terenie Muzeum Miejskiego w Nowej Soli 

(fot. T. Andrzejewski)
148 - 149. Bytom Odrzañski - wartownia nr 3. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
150. Wartownia nr 4. Widoczne dwudzielne drzwi. Stan 2002 r. (fot. T. Andrzejewski)
151. Przeziernik obserwacyjny (fot. T. Andrzejewski)
152. Wartownia po oczyszczeniu w 2003 r. Widok na œcianê z zaœlepieniem drugiego otworu 

wejœciowego (fot. T. Andrzejewski)
153 - 154. Wartownia nr 5 eksponowana na terenie Muzeum Miejskiego w Nowej Soli 

(fot. T. Andrzejewski)
155. Przeziernik obserwacyjny. Widok od wnêtrza wartowni. Widoczna stalowa zasuwa do 

zamykania przeziernika (fot. W. Osadnik)
156. Wartownia nr 5 (fot. W. Osadnik)
157. Wartownia nr 6. Stan 2003 r. (fot. W. Osadnik)
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158. Wartownia nr 6. Tabliczka informacyjna producenta (fot. T. Andrzejewski)
159. Wartownia nr 6. Drzwi z mechanizmem rygluj¹cym (fot. T. Andrzejewski)
160. Wartownia nr 5. Sk³adane siedzisko i para drzwi dwudzielnych (fot. W. Osadnik)
161. Rzut schronu LSR 12. Widoczne rozmieszczenie urz¹dzeñ filtrowentylacyjnych. Rys. M. Wrzaszcz
162. Schron LSR 12. Widok na kominy wentylacyjne. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
163. Schron LSR 12. Œluza gazoszczelna bloku wejœciowego. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
164. Schron LSR 12. Jedno z pomieszczeñ schronowych. Widoczne pozosta³oœci wyposa¿enia, 

pochodz¹ce z lat 70. XX w. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
165. Schron LSR 12. Urz¹dzenie filtrowentylacyjne firmy Gotha. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
166. Schron LSR 11. Widok drzwi jednego z pomieszczeñ. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
167. Plan ogólny jednego z ukryæ zabezpieczaj¹cych na terenie fabryki nici. Rys. M. Wrzaszcz
168. Fabryka nici. Widok bloku wejœciowego i luku ewakuacyjnego ukrycia zabezpieczaj¹cego 

zlokalizowanego pod budynkiem z pocz. XX w. Stan 2002 r. (fot. T. Andrzejewski)
169. Schron LSR 10. Plan ogólny obiektu (rzut). Rys. R. Antas
170. Schron LSR 10. Widok bloku wejœciowego. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
171. Schron LSR 10. Wnêtrze g³ównego pomieszczenia. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
172. Schron LSR 10. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
173. Schron LSR 10. Luk ewakuacyjny wraz z drzwiami pancernymi. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
174. Schron LSR 19. Plan ogólny (rzut). Rys. R. Antas
175. Schron LSR 19. Widok bloku wejœciowego. Stan 2002 r. (fot. T. Andrzejewski)
176. Rekonstrukcja perspektywiczna typowego bloku wejœciowego i wnêtrza szczeliny przeciwlotniczej 

(LSR 1). Nie przedstawiono obsypu ziemnego. Rys. M. Wrzaszcz
177. Widok ogólny szczelin plot na Placu Floriana. Stan 2002 r. (fot. W. Osadnik)
178 - 179. Plany ogólne szczelin LSR 4 (góra) i LSR 5 (dó³) na placu koœcielnym. Rys. R. Antas
180. Widok ogólny szczelin plot na placu koœcielnym. Stan 2003 r. (fot. W. Osadnik)
181- 182. Plany ogólne szczelin LSR 17 (góra) i LSR 20 (dó³) na terenie szpitalnym przy ul. Sienkiewicza. 

Rys. R. Antas
183. Blok wejœciowy LSR 20 na terenie poszpitalnym przy ul.Sienkiewicza. Stan 2002 r. (fot. W. Osadnik)
184. Bloki wejœciowe LSR 4 i LSR 5 przy ul. Parafialnej (plac koœcielny). Stan 2003 r. (fot. W. Osadnik)
185. Schron LSR 12. Filtrowentylator firmy Dräeger. Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
186. Schron LSR 12. Powojenne urz¹dzenia filtrowentylacyjne (prod. Polska, lata 80. XX w.). 

Stan 2003 r. (fot. T. Andrzejewski)
187. Suchy klozet w bloku sanitarnym LSR 12 na terenie fabryki nici (fot. T. Andrzejewski)
188. Widok ogólny LSR 1 i LSR 2 na Pl. Floriana. Stan 2003 r. (fot. W. Osadnik)



188 189

Muzeum Miejskie w Nowej Soli otwarto w 1947 roku. W 1950 roku zbiory prze-
niesione zosta³y do obecnej siedziby. Muzeum posiada dzia³y: artystyczny, historyczny, 
przyrodniczy i oœwiatowy-naukowy.

Dzia³ Artystyczny. Zbiory licz¹ 1100 obiektów. Tematem przewodnim jest kultura 
mieszczañska XIX i XX wieku. Trzon kolekcji wyeksponowany jest w formie wystawy 
sta³ej, przestawiaj¹cej wnêtrza mieszkañ z prze³omu wieków XIX i XX. Dzia³ jest w po-
siadaniu du¿ej kolekcji prac plastyków nowosolskich. Zbiór liczy ponad 200 obiektów 
autorstwa 23 artystów i jest uzupe³niany. 

Dzia³ Historyczny. Dzia³ obejmuje zbiory historii dawnej i wspó³czesnej, militaria, 
numizmatykê i falerystykê. Zbiory historii dawnej obejmuj¹ g³ównie ikonografiê miasta 
i regionu, kartografiê oraz ksiêgozbiór regionalny. Zbiory nowosolskie prezentowane s¹ 
na sta³ej wystawie - Powstanie i rozwój Nowej Soli, której towarzysz¹ makiety miasta 
z XVIII w. i wybranych obiektów zabytkowych. Kolekcja numizmatyczna liczy obecnie 
ok. 5000 obiektów. W zbiorach znajduj¹ siê równie¿ militaria - 140 eksponatów. Do najcen-
niejszych z nich zaliczyæ nale¿y kolekcjê broni bia³ej, drzewcowej, palnej i artyleryjskiej 
z XVIII - XX w. oraz eksponaty z okresu II wojny œwiatowej.

Dzia³ Przyrodniczy. Zbiory dzia³u licz¹ 1360 pozycji inwentarzowych. Ponad 90% 
muzealiów prezentowanych jest na sta³ej wystawie Przyroda doliny Odry. Wœród tych 
zbiorów wyró¿niæ nale¿y: ponad 100 sztuk ptaków z ró¿nych œrodowisk (polnych, leœnych, 
³¹kowo b³otnych, nadmorskich); kilkadziesi¹t ssaków, m.in. niedŸwiedŸ, wilk, ³oœ, dzik; 
oko³o 1000 okazów owadów; zbiór ponad 600 muszli œlimaków i ma³¿y ziemno-wodnych 
w 40 gatunkach; 100 okazów zielnikowych roœlin naczyniowych z okolic doliny Odry. 

Pracownicy Muzeum prowadz¹ badania naukowe z zakresu dziejów miasta i re-
gionu. Afiliowane przy placówce Ko³o Terenowe Towarzystwa Przyjació³ Fortyfikacji 
prowadzi badania architektury obronnej na terenie województwa lubuskiego. Efektem 
prac badawczych s¹ tak¿e publikacje z zakresu historii regionu, m.in.:

T. Andrzejewski, M. Wrzaszcz, Miejscowoœci powiatu nowosolskiego, 2002. CD
Nowa Sól. Miasto w przesz³oœci i wspó³czeœnie, red. T. Andrzejewski, 2002. CD
Nowa Sól na starej pocztówce, red. M. G¹carzewicz, 2002
Legendy nadodrzañskie, 2003
H. Wojewódzka, Przyroda doliny Odry, 2003

Sprzedaż wysyłkowa wydawnictw.

Muzeum jest czynne:
Wtorek – sobota 9.oo – 16.oo
Niedziela – 11.oo – 15.oo

67 – 100 Nowa Sól
ul. Muzealna 20
tel. / fax  68/ 387 36 40
e-mail: muzeum@gamma.com.pl

MUZEUM MIEJSKIE w NOWEJ SOLI



TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ£ FORTYFIKACJI jest zarejestrowanym 
stowarzyszeniem naukowym prawnie dzia³aj¹cym  na  obszarze ca³ego kraju od 1991 r. 
Zajmuje siê badaniem historii fortyfikacji i jej ochron¹. Prowadzi badania terenowe, or-
ganizuje liczne obozy badawcze. Prowadzi popularyzacjê fortyfikacji oraz idei jej ochrony. 
Zajmuje siê konserwacj¹ historycznych umocnieñ. Wspó³pracuje z szeregiem instytucji 
pañstwowych i naukowych w Polsce i za granic¹. Czynnie wspó³dzia³a z Ministerstwem 
Kultury i Sztuki.

 Stowarzyszenie istnieje w postaci dziesiêciu oddzia³ów terenowych: warszawskiego, 
krakowskiego, lubelsko-zamojskiego, toruñskiego, wroc³awskiego, poznañskiego, zielono-
górskiego, opolskiego, przemyskiego i k³odzkiego. Siedziba Zarz¹du G³ównego znajduje 
siê na Politechnice Warszawskiej.

ODDZIA£ ZIELONOGÓRSKI TOWARZYSTWA  PRZYJACIÓ£ FORTYFIKA-
CJI istnieje od 1994 r. Prowadzi badania z zakresu historii architektury obronnej g³ównie 
na terenie województwa lubuskiego.

Podejmowane badania terenowe dotycz¹  fortyfikacji z ró¿nych okresów: œrednio-
wiecza, nowo-¿ytnoœci, I i II wojny œwiatowej. Towarzystwo prowadzi badania i studia 
terenowe na obszarze: Twierdzy G³ogów, Twierdzy Kostrzyn n/Odr¹, Miêdzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego, Pozycji Odry, Wa³u Pomorskiego. Zajmuje siê prowadzeniem  in-
wentaryzacji  poniemieckich fabryk zbrojeniowych,  np. Krzystkowice, Zasieki. Badania 
obejmuj¹ równie¿ relikty bastionowych umocnieñ licznych rezydencji (np. Siedlisko  
Zb¹szyñ), dworów (np. Mi³aków), zamków (np. Ko¿uchów, Krosno Odrz.). 

Prowadzone s¹ równie¿ prace eksploracyjne maj¹ce na celu pozyskanie i zabez-
pieczenie rozmaitych elementów wyposa¿enia fortyfikacji,  dokumentacji technicznych 
oraz ekwipunku ¿o³nierskiego. Oddzia³ wykonuje specjalistyczne ekspertyzy, badania ar-
chiwalne, historyczne, projekty zagospodarowania przestrzennego, adaptacji, remontów 
dzie³ obronnych, organizuje wycieczki turystyczne.

Oddzia³ Zielonogórski jest inicjatorem utworzenia na terenie Lubuskiego Muzeum 
Wojskowego plenerowego „Skansenu fortyfikacyjnego” prezentuj¹cego kilkanaœcie obiek-
tów obronnych. Organizuje równie¿ sesje naukowo – konserwatorskie pt. „Fortyfikacje na 
Ziemi Lubuskiej” oraz wydaje publikacje naukowe. Zajmuje siê . Obecnie Oddzia³ tworzy 
w rejonie Cigacic „Skansen fortyfikacyjny – „Leœna Góra”, który prezentuje niemieck¹ 
szko³ê fortyfikacyjn¹ lat 20. i 30. XX w., tam co roku organizuje ekspozycjê plenrow¹ 
pt. „Fortyfikacja ¿ywa”.  Oddzia³ posiada ko³o terenowe w Nowej Soli. 
TPF O/Zielona Góra wspó³pracuje z Lubuskim Muzeum Wojskowym (LMW) w Zielonej 
Górze z/s w Drzonowie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Miejskim 
w Nowej Soli, Wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków, Uniwersytetem 
Zielonogórskim oraz szeregiem stowarzyszeñ lokalnych. Siedziba Oddzia³u TPF znajduje 
siê w LMW w Drzonowie, a Ko³a Terenowego w Muzeum Miejskim w Nowej Soli. 

ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI
Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji

Drzonów 54, 66 - 014 LETNICA, 
tel. 0/68 321-18-56  tel./fax 0/68 321-18-29

www.tpf.and.pl   mail: ozg@tpf.and.pl






