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Zainteresowania badawcze profesora Andrzeja 
Nadolskiego, obok zagadnień stricte bronioznaw-
czych1 związane były również ze studiami nad 
polską historią wojskową2, a także dziejami wojen 
i bitew. Wymienione ostatnie dokonania, dzisiaj 
przyćmione przez prace ekspedycji grunwaldzkiej, 
w znacznej mierze pozostają słabo rozpoznane. 
Szkoda, gdyż to właśnie te dawniejsze poszu-
kiwania „warsztatu badawczego”, umożliwiły 
wypracowanie swoistego programu umożliwiają-
cego metodyczne przebadanie pobojowiska. Pole 
bitewne jest bowiem dość specyficznym rodzajem 
stanowiska archeologicznego, gdzie rzadko można 
natrafić na nawarstwienia kulturowe, a zdecy-
dowanie częściej badacz dysponuje jedynie poje-
dynczymi artefaktami i skrawkami informacji, na 
podstawie których może rekonstruować przebieg 
zdarzeń bitewnych.

Najstarszym śladem badań przez prof. Andrzeja 
Nadolskiego pobojowisk są prace przeprowadzone 
przez pracowników Zakładu Archeologii Uni-
wersytetu Łódzkiego pod Świecinem. W pobliżu 
tej niewielkiej wsi, leżącej nieopodal Pucka, 
17 września 1462 r. starły się dwie armie: pol-
ska pod dowództwem Piotra Dunina i krzyżacka 
pod wodzą Fryca Rawenecka i Kaspra Nostyca. 
Każda strona dysponowała około dwoma tysiącami 

1 Por. A. Nowakowski, M. Głosek, Profesor An-
drzej Nadolski historyk wojskowości i bronioznawca, 
[w:] Sylwetki łódzkich uczonych, z. 11, Profesor Andrzej 
Nadolski, red. T. Poklewski, Łódź 1994, s. 15-21.

2 Np. A. Nadolski, Polskie siły zbrojne za czasów 
Bolesława Chrobrego. Zarys strategii i taktyki, Łódź 
1956; tenże, Polskie siły zbrojne i sztuka wojenna w po-
czątkach państwa polskiego, [w:] Początki Państwa 
Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. I, Organizacja poli-
tyczna, red. K. Tymieniecki, Poznań 1962, s. 187-210.

zbrojnych, obie armie wykorzystały w walce 
zarówno kawalerię, jak i tabor wozowy uszyko-
wany według wzorów husyckich. W pierwszej 
fazie bitwy, zakończonej sukcesem strony polskiej, 
udział brały jedynie wojska konne. W drugim eta-
pie starcia, siły polskie skupiły się na zdobywaniu 
taboru wojsk zakonnych. Obóz był dobrze przygo-
towany do obrony, a szczególnie ważną rolę odgry-
wali w nim strzelcy zbrojni w kusze i ręczną broń 
palną oraz artylerię. Pomimo znacznych trudności 
w zdobywaniu tego typu punktów oporu, polskiej 
jeździe udało się przełamać szyk krzyżacki i rozbić 
ich umocnienia3.

Badania przeprowadzono w latach 1964-1966, 
a wcześniejsze powierzchniowe rozpoznanie umoż-
liwiło zlokalizowanie pola bitwy. W tych wstęp-
nych pracach korzystano również z informacji od 
okolicznej ludności, dotyczących odkryć w pobliżu 
pobojowiska elementów uzbrojenia. Właściwe prace 
terenowe trwały około 4 tygodni. W wykopach 
archeologicznych zlokalizowanych na wzgórzu, 
przy północnym brzegu Jeziora Rogoźnica, zado-
kumentowano pozostałości konstrukcji drewnianej, 
którą można interpretować jako relikt zasieku, lub 
innych umocnień obronnych związanych z obo-
zem wojsk krzyżackich. Obiekt składał się z kilku 
pni celowo ułożonych, o czym świadczy ich nad-
palenie od wewnątrz i umocnienie kamieniami. 
Średniowieczne datowanie opisanej konstrukcji 
potwierdziły odkryte przedmioty metalowe (pod-
kówka, nóż) oraz ceramika4. Rekonesans terenowy 

3 M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z zakonem 
krzyżackim 1454-1466, Warszawa 1967, s. 626-628; 
A. Nowakowski, Wojskowość w średniowiecznej Pol-
sce, Malbork 2005, s. 227.

4 A. Nowakowski, T. Trębaczkiewicz-Oziemska, 
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w  Żarnowcu 
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i prace wykopaliskowe pozwoliły sformułować 
tezę, że dotychczasowy obraz przebiegu bitwy5 nie 
jest właściwy, i obóz wojsk Piotra Dunina należy 
raczej lokalizować na północ od wsi, a nie na 
wschód od niej6.

Na kolejne badania pobojowisk, trzeba było cze-
kać aż do połowy lat 70-tych XX w., kiedy to nada-
rzyła się możliwość rozpoznania terenu bitwy pod 
Raszynem. Przebieg kampanii 1809 r. jak i sama 
bitwa raszyńska doczekały się wielu publikacji 
i opracowań zarówno naukowych jak i tych bar-
dziej popularnych7. Nie wdając się w szczegółowy 
przebieg zmagań zbrojnych, omówionych w litera-
turze, wypada zaznaczyć, iż na przedpolu Raszyna 
starły się dwie armie. Armia Księstwa Warszaw-
skiego liczyła około 14 tys. żołnierzy i 39 armat, 
z czego 1899 to żołnierze sascy z 12 działami8. 
Musiała ona stawić czoło dwukrotnie silniejszemu 
korpusowi głównemu wojsk austriackich w licz-
bie około 24 tys. zbrojnych. Działania wspierała 
licząca 86 dział artyleria9. 

Pozycja pod Raszynem ryglowała wojskom 
austriackim dostęp do stolicy, a główną przeszkodę 
stanowiła rzeczka Mrowa płynąca skrajem Micha-
łowic, Raszyna i Jaworowa oraz związany z nią pas 

i Świecinie, pow. Puck prowadzonych przez Zakład 
Archeologii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego 
w r. 1966, mps. Łódź 1966, Archiwum IAE PAN Łódź, 
nr inw. IX/204; A. Nowakowski, Badania na pobojowi-
sku z wojny trzynastoletniej pod wsią Świecino, powiat 
Puck, „Pomorania Antiqua”, t. II, 1968, s. 315-319.

5 Np. Z. Spieralski, Wojskowość polska w okresie 
Odrodzenia, [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do 
roku 1864, t. I Do roku 1648, red. J. Sikorski, Warszawa 
1965, s. 293-295. Niestety ustalenie te nie znajdują od-
zwierciedlenia także w nowszej literaturze, por. A. Mi-
chałek, Wyprawy krzyżowe. Husyci, Warszawa 2004; 
B. Nowaczyk, Chojnice 1454, Świecino 1462, Warszawa 
2012, s. 161-169, 220-221.

6 A. Nowakowski, op. cit., s. 318, ryc. 1.
7 R. Sołtyk, Kampania 1809 r. Raport o działal-

ności armii pozostającej pod rozkazami księcia Józe-
fa Poniatowskiego, Lwów 1905; M. Kukiel, Bitwa pod 
Raszynem, „Bellona”, R. I, z. 1, 1918; B. Pawłowski, 
Historia wojny polsko-austriackiej 1809 r., Warszawa 
1935; C. Grzelak, Rola artylerii polskiej w bitwie pod 
Raszynem, „Studia i Materiały do Historii Wojskowo-
ści”, t. XXII, 1979, s. 207-243; R. Romański, Raszyn 
1809, Warszawa 2007. 

8 R. Sołtyk, op. cit., s. 59; C. Grzelak, op. cit., 
s. 227; R. Romański, op. cit., s. 69.

9 C. Grzelak, op. cit., s. 226; R. Romański, op. cit., 
s. 68. Nieco inne dane przedstawia H. Kaszuba, Dzieje 
Raszyna i Falent. 190. rocznica bitwy pod Raszynem 
1809-1999, Warszawa 1999, s. 131.

stawów i terenów bagiennych o szerokości 600-
2000 m (ryc. 1). Między stawami w różnych kie-
runkach rozchodziły się groble stanowiące jedyną 
sieć drożną. Nieprzyjaciel nadciągający z południa 
mógł przejść w Michałowicach, Raszynie, Jaworo-
wie i Dawidach, gdyż tylko w tych miejscach wystę-
powały groble i mostki10. Obrona polskich pozycji 
mogła się skupić na bronieniu miejsc dogodnych do 
przeprawy z ewentualnym wysunięciem oddzia-
łów na przedpole Falent. Osią pozycji polskiej był 
trakt z Tarczyna do Raszyna, stanowiący końcowy 
odcinek drogi krakowskiej. W walkach toczących 
się od południa aż do godziny 21 wieczorem woj-
skom polskim udało się utrzymać blokadę drogi, 
uniemożliwiając siłom austriackim zajęcie w tym 
dniu stolicy. Był to ogromny sukces młodej armii 
Księstwa Warszawskiego.

Połączone ekipy badawcze ówczesnego Insty-
tutu Historii Kultury Materialnej PAN, Zakład 
Archeologii Polski Środkowej w Łodzi (dalej jako 
IHKM PAN ZAPŚ) pod kierunkiem prof. A. Nadol-
skiego oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warsza-
wie, na czele z płk. mgr. L. Jaworskim, stworzyły 
krótki program badań terenowych mający na celu 
zlokalizowanie mogił poległych żołnierzy polskich. 
Badania archeologiczne pola bitwy przeprowa-
dzono w 1975 r. Zostały one poprzedzone zwiadem 
terenowym w dniu 23 maja 197411, sformułowano 
wówczas zalecenia i postulaty badawcze, do których 
realizacji przystąpiono w początkach maja 1975 r. 
Siatkę arową założono w miejscu, gdzie znajduje się 
mogiła poległych w bitwie pod Raszynem z 19 IV 
1809 r. oraz szaniec i kopiec (ryc. 1)12. Była ona 
zorientowana zgodnie z osiami N-S i W-E. Wyty-
czając wykopy uwzględniono specyfikę terenową. 

Wykop 1 o wymiarach 5 x 2 m wyznaczono na 
mogile bitewnej na arze 100AB.

Wykop 2 o wymiarach 10 x 2 m wyznaczono 
prostopadle do szańca w arach 101-102 AF.

Wykop 3 stanowił jedną ćwiartkę kurhanu, 
a jeden z jego profili stanowił przedłużenie pro-
filu wykopu 2. Znajdował się on w arze 102 AD. 
Łączna powierzchnia założonych wykopów wyno-
siła 75 m2.

10 C. Grzelak, op. cit., s. 229-230; R. Romański, 
op. cit., s. 88-91.

11 A. Nadolski, Sprawozdanie ze zwiadu terenowe-
go w Raszynie na polu bitwy z r. 1809, mps., Łódź 1974, 
Archiwum IAE PAN Łódź, nr inw. 430a.

12 H. Kaszuba, op. cit., il. 35; M. Głosek, Arche-
ologiczne aspekty badań pola bitwy pod Maciejowica-
mi (10.04.1794) i Raszynem (19.04.1809), [w:] Lietuvos 
karybos istorijos klausimai, t. 2, Kaunas 1996, s. 49-50.
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Wykop 1 był zlokalizowany bezpośrednio na 
tzw. „mogile bitewnej” (ryc. 1). Pod warstwą 
próchnicy znaleziono przemieszane kości ludzkie. 
Z zabytków ruchomych znaleziono 2 buty woj-
skowe, 1 podkówkę do buta, 3 guziki (w tym jeden 
ze stojącym lwem). Pod pierwszą warstwą kości 
natrafiono na kolejną, również silnie przemieszaną. 
Pozyskano kilkanaście dalszych guzików mosięż-
nych wraz z kawałkami materiału (ryc. 2) oraz 
trzy małe guziki bieliźniane koloru białego, kółko 

aluminiowe o średnicy 35 mm oraz kolejny egzem-
plarz obuwia. W trakcie dalszych prac stwierdzono 
zarys kolejnej jamy grobowej (grób 2) z niekom-
pletnym szkieletem w układzie anatomicznym. 
W jamie tej znaleziono 1 kopiejkę rosyjską, guziki 
z wizerunkiem dwugłowego orła (ryc. 2: 6), guziki 
blaszane, skórzane i bieliźniane, scyzoryk, łyżeczkę 
metalową, portmonetkę, zapałki, pasek skórzany do 
spodni, buty skórzane, szpulkę do nici. W profilu 
zachodnim zaobserwowano kolejną jamę (grób 3) 

Ryc. 1. Plan pola bitwy pod Raszynem, wg H. Kaszuba, Dzieje Raszyna i Falent…, ryc. 35.
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ze szkieletem, który jednak był pozbawiony jakich-
kolwiek elementów wyposażenia13. 

13 M. Głosek, op. cit., s. 50.

Wykop 2 założono w celu ustalenia funkcji 
podłużnego nasypu o długości około 75 m biegną-
cego od szosy ku wschodowi (ryc. 1). Na całej jego 
powierzchni występował jedynie żółty piasek i nie 
natrafiono w nim na materiał zabytkowy. Jedy-
nie z oberwanego profilu, z dna rowu biegnącego 

Ryc. 2. Zabytki ruchome z badań pola bitwy pod Raszynem. Fot. P. Strzyż.
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w poprzek wykopu (transzei), pozyskano alumi-
niową manierkę niemiecką. Tym samym wynie-
sienie okazało się tworem sztucznym, i być może 
można je łączyć ze stanowiskami artylerii polskiej 
z bitwy pod Raszynem. Wkop wykonany pod tran-
szeję datuje nam manierka niemiecka z okresu 
I. Wojny światowej.

Wykop 3 miał nietypowy kształt wycinka koła 
i został założony na „kurhanie”, znajdującym się 
nieopodal szańca. Nie znaleziono w nim żadnego 
wyposażenia, a wywiad przeprowadzony z naj-
starszymi mieszkańcami Raszyna pozwolił ustalić, 
że jest to kopiec usypany w początkach XX w. ku 
uczczeniu rocznicy bitwy14.

W czasie trwania prac wykopaliskowych uzy-
skano informację, iż koło kaplicy poświęconej 
pułkownikowi Krystianowi Godebskiemu (ryc. 1), 
który poległ pod Raszynem, wykopano kości 
ludzie. W związku z tym założono kolejny wykop 
4 o wymiarach 5 x 1,5 m, ale i w nim nie natrafiono 
na ludzki materiał osteologiczny ani na wyposaże-
nie wojskowe żołnierzy.

 Z przeprowadzonych prac wykopaliskowych 
i pozyskanego wówczas materiału „dowodowego”, 
do czasów dzisiejszych zachowała się tylko część 
zabytków15. Jest to obecnie około 80 przedmio-
tów, o różnym stopniu zachowania. Obok znacznej 
liczby kości poległych żołnierzy rosyjskich i nie-
mieckich zebrano pokaźny zbiór (21 sztuk guzików 
metalowych i bieliźnianych), fragmenty ubioru 
wojskowego jak i oporządzenia16 (ryc. 2: 1-10). Już 
w trakcie prowadzenia prac wykopaliskowych, 
stwierdzono, iż guziki z wizerunkiem lwa nie 
mogły należeć do wojsk austro-węgierskich, ponie-
waż Austriacy w I. Wojnie światowej nie byli pod 
Warszawą. Są to guziki któregoś z pułków księstwa 
Rzeszy Niemieckiej17. Obecnie udało się je ziden-

14 Ibidem, s. 50.
15 Np. prawie całkowicie niedostępny jest materiał 

osteologiczny, który oddany do opracowania antro-
pologicznego, zaginął; uprzejma informacja prof. dra 
hab. M. Głoska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. Zaginęły również niektóre przedmioty wy-
posażenia żołnierzy, jak np. scyzoryk, moneta, łyżka 
metalowa itd. 

16 Wszystkie zabytki metalowe (guziki, elementy 
podtrzymujące pas, kółko aluminiowe) zostały poddane 
konserwacji przez mgr. Mariusza Rychtera z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Za okazaną po-
moc autor niniejszym składa serdeczne podziękowania.

17 Identyfikacja Prof. dra A. Nadolskiego, Dzien-
nik badań 1975, Archiwum IAE PAN, Oddział w Ło-
dzi, DOK nr 430A, s. 7, por także M. Głosek, op. cit., 
s. 50. 

tyfikować jako należące do bliżej nieokreślonego 
pułku z kontyngentu bawarskiego18. Na podsta-
wie, zaginionego dziś, materiału osteologicznego 
stwierdzono, iż kości należały łącznie do czterech 
osobników, z których jeden był Rosjaninem, a dwaj 
kolejni to żołnierze niemieccy19. 

Odkryte mogiły na podstawie obecnego w nich 
wyposażenia datować można na okres I. Wojny 
światowej. Rejon Raszyna w tym okresie dostał 
się pod działania zbrojne w wyniku przesunię-
cia linii frontu jesienią 1914 i wiosną 1915 roku. 
W okolicach Raszyna doszło wówczas do walk 
pomiędzy wojskami rosyjskimi a niemieckimi. 
W końcu września 1914 roku rozpoczęła się ofen-
sywa niemiecka mająca na celu opanowanie War-
szawy. Dnia 9 października 1914 roku 9. Armia 
niemiecka znalazła się w okolicach Warszawy, 
by już dnia 11 października opanować Pruszków. 
W dwa dni później (13 października) linia frontu 
przebiegała od Błonia do Piaseczna, jednak jesz-
cze tego samego dnia wojska rosyjskie przeszły do 
kontrataku i około 20 października Niemcy musieli 
zarządzić generalny odwrót20. Z tymi właśnie 
wydarzeniami należy łączyć przebadaną mogiłę. 

W omawianym 1974 r. ekipa prof. A. Nadol-
skiego przeprowadziła kolejne zwiady terenowe. 
Tym razem, w dniach 31 maja – 1 czerwca doko-
nano objazdu rejonu bitwy pod Lubieszowem oraz 
obozu pod Rokitkami21. 

Bitwa pod Lubieszowem (dawniej Lubiszewem) 
miała miejsce 17 kwietnia 1577 r., i była związana 
z działaniami wojsk Stefana Batorego przeciwko 
zbuntowanemu miastu Gdańsk. Do rozstrzygającej 
bitwy doszło przy przeprawie nad Jeziorem Lubie-
szewskim, a starły się w niej wojska polskie w sile 
około 2 tys. zbrojnych pod dowództwem hetmana 
Jana Zborowskiego i około 12-14 tys. lancknech-
tów i wojsk gdańszczan pod wodzą Jana z Kolo-
nii. Dobre rozpoznanie i umiejętna ekonomia sił 
pozwoliły wojskom polskim rozbić całkowicie 
siły gdańszczan, a wielu z pokonanych utonęło 

18 W. Hostert, Lüdenscheider Knopfbuch. Teil Uni-
formknöpfe. Im Frieden wie in Krieg. Militärische Uni-
formköpfei in Preussen-Deutschland seit Beginn des 18. 
Jahrhunderts, Lüdenscheid 2005, s. 174, 201-202. 

19 L. Kajzer, Raszyn, woj. warszawskie, „Informa-
tor Archeologiczny”, Badania za rok 1975, Warszawa 
1976, s. 295.

20 J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914-
1918, Warszawa 1991, s. 229; H. Kaszuba, op. cit., 
s. 155.

21 W skład ekipy badawczej wchodzili, prócz prof. 
A. Nadolskiego, ówcześni dr T. Poklewski, dr M. Gło-
sek, dr L. Kajzer oraz mgr M. Żemigała.
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w okolicznych zbiornikach wodnych i mokra-
dłach22. Z kolei obserwacje w pobliskich Rokit-
kach miały związek z założeniem tam przez króla 
Zygmunta III Wazę obozu mającego bronić prze-
prawy na trasie prowadzącej z Tczewa na Gdańsk. 
Celem tego przedsięwzięcia było zabezpieczenie 
Gdańska przed atakiem wojsk Gustawa Adolfa 
w trakcie kampanii w 1626 r., ale pozycja ta funk-
cjonowała jeszcze w roku następnym. W pobliżu 
Tczewa i przeprawy pod Rokitkami w dniach 7-8 
sierpnia 1627 r. doszło do starcia wojsk polskich 
pod wodzą hetmana Stanisława Koniecpolskiego, 
a armią Gustawa Adolfa. Potyczka nie została roz-
strzygnięta, a król szwedzki został w niej ciężko 
ranny23.

Wyniki prospekcji terenowych nie były szcze-
gólnie zachęcające do dalszych badań. Przede 
wszystkim na obszarze objętym rozpoznaniem nie 
zauważono śladów mogił bitewnych ani fortyfikacji 
polowych. Możliwości odkrycia archeologicznych 
śladów działań zbrojnych uznano za ograniczone, 
szczególnie w przypadku lokalizacji obozu i star-
cia pod Rokitkami z 1627 r., które miało charakter 
w przewadze kawaleryjski. Natomiast rejon grobli 
na jeziorze Lubiszewskim był z natury ograniczony 
i mało zmieniony w stosunku do pierwotnego 
ukształtowania terenu. W związku z powyższym 
uznano, że teren przeprawy kwalifikuje się do 
podjęcia prac wykopaliskowych, zwłaszcza na 
obszarze pomiędzy południowo-wschodnim wylo-
tem grobli, a nasypem kolejowym. W przypadku 
podjęcia badań szczególnie zalecano wykorzysta-
nie materiałów kartograficznych (historycznych 
i współczesnych), fotografii lotniczych, przeanali-
zowania źródeł pisanych z epoki oraz przeprowa-
dzenie szczegółowej, powierzchniowej prospekcji 
terenu, jak również zebranie informacji od okolicz-
nej ludności24. 

22 Np. S. Herbst, Wojskowość polska i wojny 
w okresie 1576-1648, [w:] Zarys…, s. 389-393; M. Gło-
sek, B. Łuczak, Bitwa pod Lubiszewem (17 kwietnia 
1577 r.) w świetle badań archeologicznych, „Studia 
i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XXV, 1982, 
s. 81-85, ryc. 1; R. Sikora, Lubieszów 17 IV 1577, Zabrze 
2005, s. 13-55, ryc. 1-8. 

23 T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, 
Kraków 1912, s. 243-244; S. Herbst, op. cit., s. 445, 450-
451; Z. Żygulski jun., Hetmani Rzeczpospolitej, Kraków 
1994, s. 48; P. Skowroda, Hammerstein 1627, Warszawa 
2006, s. 151.

24 A. Nadolski, Sprawozdanie ze zwiadu terenowe-
go w Lubiszewie i Rokitkach (pow. Tczew) na polu bitew 
z r. 1577 i r. 1627, mps., Łódź 1974, Archiwum IAE PAN 
Łódź, DOK nr 430b, s. 1-3.

To wstępne rozpoznanie okazało się w znacz-
nej mierze właściwe, czego efektem było prze-
prowadzenie badań archeologicznych, w latach 
1976-1977 oraz w 1979 r., przez ekipę kierowaną 
przez M. Głoska. Początkowo zdecydowano się na 
poszukiwanie żołnierzy utopionych lub też zrzu-
conych do grobli w czasie bitwy. Założono sze-
reg wykopów usytuowanych na północ od grobli, 
o orientacji N-S. Łącznie były to 33 sondażowe 
odkrywki, w których odnaleziono tylko jeden, 
bliżej niedatowany, szkielet mężczyzny (ryc. 3). 
W związku z tym skupiono się na poszukiwaniach 
mogił pobitewnych. Analiza serii zdjęć lotniczych 
pozwoliła odkryć dawny trakt biegnący przy 
brzegu jeziora. W założonych 4 wykopach sonda-
żowych (ryc. 3) odnaleziono łącznie 9 szkieletów, 
noszących ślady urazów bitewnych. Wszystkie 
szkielety były pozbawione wyposażenia, co świad-
czy iż poległych w bitwie doszczętnie ograbiono25. 

Badania pod Lubieszowem przerwano po sezo-
nie badawczym w 1979 r., z uwagi na skierowanie 
całego wysiłku naukowo-badawczego ówczesnego 
IHKM PAN ZAPŚ na badania pobojowiska pod 
Grunwaldem. Z badaniami pobojowiska pod Lubi-
szewem łączy się zamówienie w jeszcze w 1977 r. 
przez ZAPŚ Operatu Technicznego w Okręgo-
wym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartogra-
ficznym w Łodzi. Przedmiotem zamówienia było 
opracowanie szczegółowych danych kartograficz-
nych dla wybranych pól bitewnych z terenu Pol-
ski. Prócz wspomnianych Lubieszowa i Rokitek 
były to: Koronowo koło Bydgoszczy, gdzie doszło 
do bitwy wojsk polskich i krzyżackich w dniu 
10 października 1410 r., Dąbki koło Nakła, miej-
sce kolejnej bitwy polsko-krzyżackiej z 13 wrze-
śnia 1431 r., Grotniki koło Nowego Korczyna gdzie 
4 maja 1439 r. starły się siły zbuntowanego Spytka 
z Melsztyna i wojska Władysława III Jagielloń-
czyka oraz Zawichost nad Wisłą, miejsce gdzie 
19 czerwca 1205 r. połączone siły Leszka Białego 
i Konrada Mazowieckiego pokonały wojska Jaro-
sława Halickiego. Zamówienie zostało zrealizo-
wane w roku następnym26. Wraz z nim przesłano 
jesienią 1979 r. również serię 35 (tajnych!) zdjęć 
lotniczych okolic Koronowa27. Niestety do szerzej 
zakrojonych badań na tym, jak i pozostałymi wyty-
powanymi do analizy obiektami nigdy nie doszło, 
co być może było wynikiem trudności z lokalizacją 
pobojowisk, szczególnie w przypadku Grotnik czy 

25 M. Głosek, B. Łuczak, op. cit., s. 81-92, ryc. 1-3.
26 Archiwum IAE PAN Łódź, nr inw. planów taj-

nych nr 45.
27 Archiwum IAE PAN Łódź, nr inw. Rp 124/7/78.
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Zawichostu, oraz z problemami zapewne jeszcze 
trudniejszymi do rozwiązania niż w przypadku 
batalii grunwaldzkiej. Niemniej jednak wykonana 
analiza celowości badań nad pobojowiskami pol-
skimi dowodzi próby stworzenia szerszego planu 
badań tego typu obiektów.

***

Opisane powyżej pionierskie dokonania prof. 
Andrzeja Nadolskiego oraz jego współpracowników, 

stały się swego rodzaju poligonem doświadczal-
nym mającym ustalić metodykę badań pobojowisk. 
W toku kilku kampanii sprecyzowano program 
badawczy, który nie ograniczał się jedynie do pene-
tracji terenu za pomocą wykrywaczy metali, ale 
silny nacisk kładł na tak ważne zagadnienia jak: 
analiza z autopsji topografii i rzeźby terenu, rekon-
strukcja dawnej sieci drożnej i zalesienia czy też 
wnikliwe studiowanie zdjęć lotniczych. Metodyka 
ta została w latach 80-tych z powodzeniem zasto-
sowana w badaniach pola bitwy pod Grunwaldem28.

28 A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, 
Olsztyn 1990.

Ryc. 3. Plan sytuacyjno-wysokościowy pola bitwy pod Lubieszowem z lokalizacja sondaży archeologicznych,
wg M. Głosek, B. Łuczak, Badania pod Lubiszewem…, ryc. 2. 
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Andrzej Nadolski und seine Forschungsarbeiten über Schlachtfelder

Summary

Professor Andrzej Nadolski zeichnete sich 
durch ein breites wissenschaftliches Interesse aus, 
das u.a. auch die Geschichte des polnischen Mili-
tärwesens und den Verlauf von Schlachten und 
Kriegen umfasste.

Die ersten archäologischen Untersuchungen 
eines Schlachtfeldes wurden in den 70er Jahren des 
20. Jhs bei Raszyn durchgeführt. Dort hatten sich 
am 19. April 1809 die Armeen des Herzogtums 
Warschau und Österreichs geschlagen. Leider wur-
den bei den Ausgrabungen nur Soldatengräber aus 
dem Ersten Weltkrieg entdeckt.

In den 70er Jahren des 20. Jhs führte das 
Team von Prof. A. Nadolski weitere Feldstudien 

im Umfeld der Schlachten bei Lubiszewo (1577) 
und Rokitki in Pommern (1627) durch. In den 
Forschungsjahren 1976, 1977 und 1979 wurde in 
Lubiszewo u. a. eine Bestattung von neun Män-
nern entdeckt, die Spuren von Verletzungen an den 
Knochen trugen.

Diese Pionierleistung von A. Nadolski und 
seinen Mitarbeitern erlaubte es, die Methodik 
zur Forschung über Schlachtfelder zu entwi-
ckeln, mit deren Hilfe sie in den 80er Jahren des 
20. Jhs das Schlachtfeld bei Grunwald/Tannenberg 
 erforschten.

dr Piotr Strzyż
Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami 

Instytutu Archeologii i Etnologii PAN


