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Abstract: 

   

 The paper of Dorota Grygiel and Dominik Kwaśniak published in volume LIV              
of Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, contains a reconstruction of a casemate of the former 
Bastion Krupniczy, one of the bastions of Fortress Breslau. This reconstruction, made using 
the input from the excavations of 2007-11, is incorrect. The key mistake is that the casemate 
is reconstructed as a group of chambers placed in the bastion wall, with an entrance from the 
bastion courtyard, and without any loopholes for the cannons. In their reconstruction the 
authors relied on the excavated evidence and ignored the historical sources. According to the 
18th century descriptions the structure of interest is actually a casemated battery – a special 
form of casemate, with emplacements for cannons, which could fire at the enemy siege works, 
while being covered against the enemy fire by the bombproof vaults of the casemate. This          
is why  loopholes for the cannons were indispensable. The author proposes an alternative re-
construction of the casemate of Bastion Krupniczy – with masonry loopholes for the cannons 
inside the earthen wall of the bastion, similar to loopholes known from other Prussian fortres-
ses of this period (Schweidnitz, Glatz). 
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 W tomie LIV Śląskich Sprawozdań Archeologicznych opublikowany został 
artykuł autorstwa Doroty Grygiel i Dominika Kwaśniaka, poświęcony kazamacie 
w dawnym Bastionie Krupniczym we Wrocławiu, znalezionej i zinwentaryzowa-
nej w latach 2007-2011 czasie badań archeologicznych poprzedzających budowę 
Narodowego Centrum Muzyki. Tekst ten prezentuje historię rozwoju fortyfikacji 
południowo-zachodniej części obwodu warownego Wrocławia, ze szczególnym 
uwzględnieniem Bastionu Krupniczego, oraz stanowi próbę rekonstrukcji kaza-
maty wbudowanej w ten bastion w trakcie modernizacji twierdzy wrocławskiej 
po wojnie siedmioletniej. Oparty został zarówno na przeprowadzonych przez au-
torów badaniach historycznych, jak i na analizach znalezisk dokonanych w czasie 
badań archeologicznych. 

a G. Podruczny, podruczny@amu.edu.pl, Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut am Collegium 
   Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice.

341-360



342

 Zrekonstruowany przez Grygiel i Kwaśniaka obiekt miał plan zbliżony do 
prostokąta o wymiarach 26 x 24 m. Według autorów, w jego wnętrzu znajdować 
się miały cztery prostokątne pomieszczenia ustawione równolegle do siebie, oraz 
piąte, do nich prostopadłe. Obiekt znajdował się w wale lewego barku, odsłonięty 
był jedynie od strony wnętrza majdanu bastionu, z którym był skomunikowany 
za pomocą pochylni. Owe cztery, równoległe do siebie pomieszczenia miały być 
„prawdopodobnie przeznaczone na cztery działa armatnie”, a pomieszczenie po-
dłużne miało mieć funkcję magazynową (Grygiel, Kwaśniak 2012, 318-320). We 
wspomnianym artykule obiekt szczegółowo opisano a także dokonano jego rekon-
strukcji rysunkowej. 
 Jednak, jak to zostanie pokazane, rekonstrukcja ta jest błędna. Wątpliwo-
ści budzi już samo typologiczne określenie obiektu. Określenie kazamata, choć 
poprawne, nie w pełni oddaje jego charakteru. Kazamatą jest bowiem każdy 
obiekt, który został zaopatrzony w grube sklepienia, odporne na przebicie bombą 
moździerzową (stąd też kazamaty określa się również mianem obiektu bombood-
oprnego), oraz osłonięty nasypem ziemnym. Kazamaty dzieliły się pod względem 
funkcji na dwa rodzaje – kazamaty bierne oraz kazamaty bojowe. Pierwsze -były 
po prostu schronami zabezpieczającymi przed zniszczeniem ważne dla twierdzy 
instalacje. Drugim typem były kazamaty bojowe. Miały tę właściwość, że umożli-
wiały prowadzenie ognia z ich wnętrza. Kazamaty umożliwiające ostrzał artyleryj-
ski z ich wnętrza określano skazamatowanymi bateriami, krytymi bateriami, bądź 
też kazamatami artyleryjskimi. I do tej grupy należy obiekt wrocławski. 
 Obiekty bomboodporne odgrywały ważną rolę w XVIII wiecznych twier-
dzach śląskich. Nie ma w tym miejscu potrzeby szczegółowego omawiania tego 
zagadnienia, dokonałem tego już w moich dwóch publikacjach (Podruczny 2011, 
252-290; Podruczny 2013, 184-191 i 301-327). Aby jednak omawianą kazamatę 
osadzić we właściwym kontekście architektonicznym i historycznym, przywołać 
należy najważniejsze przykłady, ograniczając się przy tym wyłącznie do okresu  po 
wojnie siedmioletniej.
 Najważniejszym rodzajem kazamaty, które wznoszono w tym czasie, były 
skazamatowane koszary. Obiekty takie, zwykle imponujących rozmiarów, powsta-
ły we wszystkich śląskich twierdzach, za wyjątkiem Brzegu. Dla nas najważniejsze 
są te wrocławskie. Powstały tu aż cztery skazamatowane koszary: w pobliżu ko-
ścioła św. Barbary (1776), dwie przy bramie Fryderyka (1773-76 i 1780-83) oraz 
największe, mieszczące aż 800 żołnierzy, zlokalizowane w kurtynie między bastio-
nami Krupniczym i Świdnickim (tzw. Kreuzhof Kasematten, 1774). Skazamato-
wane koszary nie wyczerpują oczywiście katalogu obiektów bomboodpornych, 
wzniesionych w czasie modernizacji twierdz śląskich po 1763 roku. Powstało 
wówczas całe mrowie mniejszych budowli tego rodzaju. Skalę, na jaką używano 
kazamat doskonale obrazuje twierdza wrocławska. W literaturze poświęconej hi-
storii miasta znaleźć można wzmianki nie tylko o omówionych już kazamatach 
mieszkalnych, ale także o innych: kazamatach w tzw. Szańcu Strzeleckim (Paritius 
1807, 451; Luchs 1866, 11; Weiss 1888, 1059; Gieraths 1961, 13; Menzel 1807, 896), 
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kazamatach zwanych Pass Brücke (Paritius 1807, 452; Luchs 1866, 11; Kieseritzky 
1903, 12; Gieraths 1961, 13), w Rawelinie Świdnickim (Paritius 1807, 451-452; 
Luchs 1866, 11) czy też w Bramie Oławskiej (Luchs 1866, 11) albo w jej rawelinie 
(Paritius 1807, 452). Jednak wzmianki w cytowanej literaturze nie wyczerpują listy 
kazamat wrocławskich. Dopiero dokładna analiza jedynego, pochodzącego z 1802 r. 
planu twierdzy wrocławskiej, będącego inwentaryzacją stanu fortyfikacji po frydery-
cjańskiej modernizacji, planu por. Poblotzkiego (GStA PK XI HA, sygn. E 72090), 
pozwala nam zidentyfikować wszystkie wówczas istniejące obiekty tego rodzaju. 
Okazuje się, że aż w 21 dziełach obronnych twierdzy wrocławskiej znajdowały się 
po dwa obiekty, które należy identyfikować jako kazamaty. Jeden z nich służył jako 
kazamata dla załogi alarmowej wysuniętego dzieła obronnego, drugi był podręcz-
nym składem prochu. W prawobrzeżnej części twierdzy taki zestaw kazamat miały 
dzieła wysunięte przed enwelopę (o numerach: II, III, IV, VII, VIII, IX), oraz ra-
welin świdnicki, dzieło mu towarzyszące (nr VI) a także rawelin oławski. W leżącej 
na północnym brzegu Odry części twierdzy obiekty takie znaleźć można w dziełach 
nr II, IV, V i VI umocnień Wyspy  Mieszczańskiej, w Szańcu Strzeleckim, w prze-
ciwstraży Odrzańskiego Dzieła Koronowego, w dziełach zlokalizowanych na wy-
spach Bielarskiej i Słodowej, a także w fortyfikacjach Springsternu – w bastionach 
Psie Pole, Nowowiejskim, a także rawelinach Nowowiejskim i Tumskim. Poza tym 
w dwóch miejscach – w środkowym bastionie Mikołajskiego Dzieła Koronowego 
oraz w północnym półbastionie przeciwstraży przed Bramą Ceglarską – Poblotz-
ki zarejestrował pojedyncze magazyny prochowe, zaś w północnej części Wyspy 
Mieszczańskiej – aż trzy takie obiekty. Wprawdzie budynki te nie są wprost ziden-
tyfikowane na mapie, to cenne źródło nie posiada niestety legendy, jednak taką 
(jak powyżej przeprowadzono) identyfikację tych obiektów umożliwiają inne ma-
teriały. Wedle raportu komisji miejskiej z 17.02.1815 roku, owe kazamaty, w źródle 
zidentyfikowane jako Wacht Kasematte i Pulverremise, w 1815 roku zachowane 
były jeszcze w następujących obiektach obronnych: dziele nr IX przed enwelopą 
miejską, dziełach nr II, IV, V i VI w obrębie Wyspy Mieszczańskiej, w Springster-
nie, w bastionach Nowowiejskim i Psie Pole (GStA PK, I HA, Rep 77, Tit 1236, nr. 
7, k. 2-21). Stan ten, i identyfikację tych obiektów jako kazamat, potwierdza rów-
nież najważniejsza inwentaryzacja reliktów twierdzy z okresu tuż po jej demolacji, 
jaką jest plan por. Hankwitza (GStA PK XI HA, sygn. A 71391).
 Jak widać w twierdzy wrocławskiej w wyniku fryderycjańskiej rozbudo-
wy po wojnie siedmioletniej pojawiło się kilkadziesiąt różnej wielkości i funkcji 
budynków skazamatowanych. Wszystkie wyżej opisane należy przyporządkować 
do typu kazamaty biernej. Inaczej jest w przypadku zbudowanych w 1774 roku 
kazamat Bastionu Krupniczego oraz kolejnej, wzniesionej w Bramie Mikołajskiej 
(ryc. 1, 2). Obie były kazamatami bojowymi, w formie skazamatowanej baterii.                   
W ten sposób określone są na dwóch archiwalnych projektach twierdzy wrocław-
skiej (SBB PK, sygn. X 20679/13 – ryc. 1 i SBB PK, sygn. X 20679/14 – ryc. 2). 
Pierwszy z planów jedynie rejestruje skazamatowane baterie w prawym barku Ba-
stionu Krupniczego i w lewym Bramy Mikołajskiej, drugi przynosi więcej infor-
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macji, dowiadujemy się bowiem z niego, że obie kazamaty miały mieścić po cztery 
działa. Kolejny plan, autorstwa płk Raucha, przedstawiający oblężenie Wrocławia 
z przełomu 1806/1807 roku, jedynie rejestruje istnienie kazamaty w Bastionie 
Krupniczym, nie identyfikując jej funkcji. Jednak o tym, że jest to skazamatowana 
bateria, świadczą dobitnie zarejestrowane przez autora planu strzelnice w prawym 
barku tegoż bastionu (SBB PK, sygn. Ea5.51a). W literaturze poświęconej historii 
fortyfikacji Wrocławia, w kontekście obu baterii, pojawia się zwykle  nazwa „kaza-
mata” bez żadnego dodatkowego określenia, (Paritius 1807, 452; Luchs 1866, 11). 
Wzmiankę o tym obiekcie oraz jego identyfikację, jako skazamatowaną baterię, 
znaleźć można za to u Seydla (Seydel 1824, 20). Autor ten w akapicie poświęco-
nym skazamatowanym bateriom, pisze wprawdzie jedynie o powstaniu w 1774 
roku tego rodzaju obiektów we Wrocławiu i w Nysie, ale w odniesieniu do pierw-
szej z twierdz, sama data wystarczy aby móc owe wrocławskie baterie zidentyfiko-
wać jako te w Bastionie Krupniczym i Bramie Mikołajskiej. Oprócz tych obiektów, 
w 1774 roku powstała jedynie kazamata przy cmentarzu św. Barbary oraz w ra-
welinie oławskim (Paritius 1807, 452; Luchs 1866, 11). Pierwsza – jak już wiemy 
– była skazamatowanymi koszarami, a rawelin oławski, jak również wspomnia-
no, posiadał jedynie magazyn prochu i kazamatę dla załogi. Jako skazamatowaną 
baterię obiekty w Bastionie Krupniczym i Bramie Mikołajskiej opisuje również 
Friese (Friese 1906, 139, 141). Najważniejszą wzmianką w literaturze, która po-
twierdza, że kazamata w Bastionie Krupniczym pełniła funkcję skazamatowanej 
baterii, jest opis zawarty w dziele francuskiego pisarza i polityka Honore-Gabriel 
de Riquetti de Mirabeau. Autor ten, w opublikowanym w 1788 r. (w 1795 r. po nie-
miecku) czwartym tomie swojego opisu pruskiej monarchii za czasów Fryderyka 
II, duży fragment swoich rozważań na temat pruskich twierdz poświęca właśnie 
skazamatowanym bateriom we Wrocławiu (de Mirabeau 1795, 422-426). Nieste-
ty, francuski pisarz nie nazywa opisywanego przez siebie obiektu, opisuje jedynie 
nowatorskie rozwiązanie dla artyleryjskiej kazamaty, które zostało wzniesione we 
fragmencie umocnień miasta „od strony Świdnicy” (s. 422) w bastionie z wydrą-
żonym majdanem (s. 425). Jedynie Bastion Krupniczy odpowiada temu opisowi. 
Konkretne wnioski, jakie z opisu dokonanego przez Francuza należy wyciągnąć 
dla rekonstrukcji tej kazamaty zostaną przedstawione poniżej, teraz wystarczy 
stwierdzenie, że potwierdził on istnienie w Bastionie Krupniczym skazamatowa-
nej baterii. Określenie to jest kluczowe, oznacza bowiem, że kazamata ta mieściła 
działa, które z jej środka strzelały do przeciwnika oblegającego twierdzę. A to z kolei 
oznacza, że posiadała strzelnice działowe. 
 W tym miejscu po raz pierwszy wypada się odnieść do artykułu, który 
stał się pretekstem do napisania tego tekstu. Jego autorzy wprawdzie zgadzają się 
z faktem, że opisywana kazamata służyła artylerii (Grygiel, Kwaśniak 2012, 310), 
jednak zaraz potem negują istnienie w niej strzelnic działowych (s. 311). I faktycz-
nie, wykonane przez nich rzuty i przekroje kazamaty konsekwentnie trzymają się 
tych ustaleń. Jednak gdyby tak było, wówczas kazamatę w Bastionie Krupniczym 
nie określano by jako skazamatowaną baterię, bowiem te ze swej istoty funkcjonal-
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Ryc. 1. Projekt fortyfikacji twierdzy wrocławskiej, fragment przedstawiający okolice 
Bastionu Krupniczego (SBB PK sygn. X 20679/13)

Ryc. 2 Projekt fortyfikacji twierdzy wrocławskiej, fragment przedstawiający okolice Ba-
stionu Krupniczego (SBB PK sygn. X 20679/14)
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nej w strzelnice są zaopatrzone. Skoro istnieje co najmniej kilka różnych przeka-
zów jednoznacznie określających funkcję tego obiektu, należy rekonstrukcję tego 
obiektu wykonać w ten sposób, aby była z nią zgodna. Innymi słowy ze strzelnica-
mi. Ta konstatacja wymusza postawienie pytania: jak one wyglądały? 
 Zanim dokonamy próby ich rekonstrukcji, należy przyjrzeć się rozwiąza-
niom, które stosowano w tamtym czasie na konstruowanie strzelnic. W drugiej 
połowie XVIII wieku na Śląsku powstało w sumie 13 obiektów ze skazamatowa-
nymi działobitniami. Poza wrocławskimi wszystkie są albo zachowane, albo ich 
forma jest znana z archiwalnych dokumentacji. W działobitniach tych stosowano  
2 rodzaje strzelnic. Najczęściej spotykane były te, które były wybite w grubym mu-
rze, chroniącym kazamatę od strony przedpola. Tak wyglądają kazamaty w kłodz-
kim Donżonie i tamtejszej Skazamatowanej Baterii, w srebrnogórskim Ostrogu     
i Chochole Wielkim (ryc. 3) oraz w Skazamatowanej Baterii w Nysie  (ryc. 4, 
GStA PK, XI HA, sygn. E 72101/1). Drugim typem konstrukcji strzelnic działo-
wych były strzelnice wycięte w wale ziemnym, osłaniającym kazamatę od zewnątrz. 
Strzelnice te były osobnymi konstrukcjami murowanymi, wprowadzonymi w wał 
ziemny. Tak wyglądały strzelnice wszystkich kazamat w Świdnicy – we fleszach 
Nowomłyńskiej i Ceglarskiej, w fortach Ogrodowym i Jawornickim oraz w wale 
głównym, a także strzelnice w kłodzkim Redanie. 

 Niestety, ani dane opisowe, ani dane pomiarowe nie przekazują nam jed-
noznacznych informacji dotyczących konstrukcji strzelnic w kazamacie wrocław-
skiego Bastionu Krupniczego. Wspomniany już powyżej plan Poblotzkiego prze-
kazuje nam jednak kilka istotnych wskazówek. Uważnie analizując przedstawienie 
tego bastionu, zauważyć można istnienie muru w jego zachodnim barku, na styku 

Ryc. 3. Skazamatowana Bateria w obrębie fortyfikacji Chochoła Wielkiego, twierdza 
Srebrna Góra (rys. Mariusz Wojciechowski)
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wału i fosy, co zostało zasygnalizowane czerwoną kreską. Jednocześnie jednak wi-
dzimy szeroki wał, wewnątrz którego zaznaczono linią przerywaną jakieś muro-
wane konstrukcje. Linie te nie są kontynuacją tych, symbolizujących ściany dzia-
łowe kazamat, poza tym nie biegną do siebie równolegle, tylko ukośnie. Trudno 
jednoznacznie zinterpretować ten rysunek, jest bowiem mało precyzyjny, czemu 
trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że jest to jedynie fragment  planu inwenta-
ryzującego całą, rozległą twierdzę, a nie plan budowlany tego dzieła obronnego 
(ryc. 5). Jednak można, znając stosowane wówczas rozwiązania strzelnic działo-
wych zinterpretować go pod tym kątem. Należy odrzucić istnienie strzelnic wy-
bitych w murze czołowym – ten musiałby mieć znaczną grubość, a cienka linia w 
zachodnim barku Bastionu Krupniczego sugeruje co najwyżej zastosowane w tym 
miejscu jakiejś formy muru oporowego. Do podobnego wniosku skłania analiza 
resztek tego muru, który został odnaleziony w czasie badań archeologicznych. Miał 
grubość co najwyżej pół metra, znikomą w porównaniu do tych kazamat, w któ-
rych strzelnica była wybita w murze. Najcieńsze ściany miała kazamata w Nysie  
– grubości aż 2,35 m, pozostałe były jeszcze grubsze, liczyły od 3,6 m (Srebrna Góra, 
Ostróg  i Kłodzko Donżon) do 4 m (Srebrna Góra, Chochoł Wielki).
 

Ryc. 4. Skazamatowana Bateria w Nysie, fragment projektu przebudowy tego dzieła 
z 1877 roku, (GStA PK, XI HA, sygn. E 72101)
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 Pozostaje więc drugie rozwiązanie – strzelnice wycięte w wale ziem-
nym. Nie oznacza to jednak, że zaproponowaną przez autorów opisywanego 
artykułu rekonstrukcję kazamaty należy po prostu uzupełnić o cztery wycięte 
w wale strzelnice. Gdyby zgodzić się z zaproponowaną przez nich rekonstruk-
cją układu wnętrza, wówczas stanowiska dla dział znajdowałyby się w długim 
pomieszczeniu od strony zachodniej, a strzelnice musiałyby być wycięte w wale 
ziemnym osłaniającym obiekt od tej strony. Jednak istnienia poprzecznego po-
mieszczenia nie wykazuje plan Poblotzkiego. A plan ten należy uznać za szcze-
gólnie istotny, bowiem jest to jedyna inwentaryzacja pomiarowa twierdzy wro-
cławskiej po jej rozbudowie w 2. połowie XVIII wieku, i jedyne tego rodzaju 
przedstawienie opisywanej kazamaty. Prezentuje ona kazamatę jako obiekt skła-
dający się jedynie z 4 równolegle do siebie położonych pomieszczeń. Taki układ 
wnętrza jest analogiczny do dwóch innych śląskich kazamat artyleryjskich, bu-
dowanych równolegle do wrocławskich i ukończonych w 1774 roku – w Nysie 
i srebrnogórskim Chochole Wielkim. Inną  istotną ich cechą było arkadowe 
otwarcie w tylnej elewacji. Ten element znajdujemy również we wrocławskiej 
kazamacie. Rozwiązanie to tak opisuje De Mirabeau „dla każdego działa bu-
duje się jedno zagłębienie albo piwnicę, której sklepienie biegnie przez cały wał,                   
a z tyłu jest otwarte” (De Mirabeau 1795, 425). Z tego opisu jasno wynika, że 
każde działo znajdowało się w osobnym pomieszczeniu. Oczywiście można by 
było powiedzieć, że nie zachowały się żadne ślady po murowanych strzelnicach w 
wale ziemnym. Wał ten powinien znajdować się przed zachodnim murem kaza-
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Ryc. 5. Kazamata Bastionu Krupniczego we Wrocławiu, fragment planu twierdzy
 por. V. Poblotzkiego, (GStA PK XI HA sygn. E 72090)
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maty a strzelnice, zbudowane analogicznie do tych świdnickich powinny pozo-
stawić po sobie ślady. Przyglądając się planom archiwalnym świdnickich baterii 
zauważymy od razu, że ich strzelnice były osadzone na głębokich fundamen-
tach (ryc. 6, 7). Tymczasem przed reliktem ściany zachodniej nie odnaleziono 
żadnych pozostałości konstrukcji murowanych. Nie mogło ich tam jednak być, 
bowiem inaczej, niż to wynika z rysunku rekonstruującego kazamatę (Grygiel, 
Kwaśniak 2012, 321, rys. 19), nie było tam żadnego wału. Bezpośrednio bowiem 
do zachodniego muru kazamaty dochodzą pozostałości moszczenia pod bermę 
(Grygiel, Kwaśniak 2012, 307-308; Mruczek, Stefanowicz 2010, 435-436). Ta zaś 
była płaską odsadzką która znajdowała się u stóp wału ziemnego i stanowiła 
konstrukcyjne zabezpieczenie przed osuwaniem się ziemi (Bogdanowski 2002, 
513, 537). Oznacza to, że w miejscu w którym kończyła się owa odsadzka po-
winna znajdować się podstawa wału, a nie pomieszczenie. Innymi słowy wał 
ziemny, pierwotnie przykrywający kazamatę należałoby przesunąć o około 6 m 
na wschód, zachowany mur traktować należy jako mur oporowy dla strzelnic 
(ryc. 8). Konstrukcje murowane, zachowane między tym murem a kolejną ścia-
ną interpretować można jako fundamenty pod murowane strzelnice wycięte 
w wale ziemnym. To, jak mogły wyglądać te strzelnice prezentują ryc. 9 i 10. 
Na żywo strzelnice tego rodzaju można oglądać w kazamatach kłodzkiego 
Redanu (ryc. 11). 

Ryc. 6. Przekrój przez skazamatowaną baterię i jej strzelnice w Forcie Ogrodowym 
w Świdnicy, (SBB PK sygn. X 33655/30 k. 4)
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 Kolejnym elementem zaprezentowanej przez Grygiel i Kwaśniaka rekon-
strukcji, który budzi wątpliwości jest forma sklepień. Znów mamy do czynienia 
ze sprzecznością między tym, co można przeczytać w prezentowanym przez nich 
tekście i tym, co można zobaczyć na rysunkach rekonstrukcyjnych. Z jednej stro-
ny autorzy piszą, że bomboodporne sklepienia zaopatrzone są w dosdany, z dru-
giej jednak rysując sklepienia, o tych charakterystycznych elementach zapominają 
i kazamatę przykrywają typową kolebą. Zachodzi podejrzenie, że termin dosdan, 
mimo że użyty, jest im po prostu nieznany. Czym było więc to rozwiązanie? Ter-
min ten jest spolszczeniem francuskiego dos d’âne, dosłownie oznaczającego ośle 
plecy. W literaturze niemieckiej jest najczęściej używany w zniemczonej formie 
jako Dosdanen albo, rzadziej, w formie przetłumaczonej jako Eselrücken. Określa 
się nim dodatkową warstwę cegieł nałożoną na grzbiet sklepienia, tworzącą rodzaj 
ceglanego dachu dwuspadowego. Dopiero na tak przygotowane sklepienie kła-
dziono ziemię (ryc. 12). Dosdany miały pomagać w odprowadzaniu wody, która 
przesiąkła przez warstwy ziemi przykrywające sklepienie kazamat. Dosdany często 
pokrywano warstwą nieprzepuszczalnej zaprawy, dzięki czemu woda spływała do 
pach pomiędzy dwoma sklepieniami, a stamtąd na zewnątrz budynku, wydostając 
się przez wystawione poza obręb budynku rzygacze (Poten 1877, 16). Aby polep-
szyć odprowadzanie wody, czasem w pachach sklepiennych budowano dodatko-
wo niewielkie, sklepione kanały, a płaszczyzny sklepień pokrywano dachówkami. 
Takie rozwiązanie zastosowano w sklepieniu przejazdu bramy Bastionu Dolnego 
w Srebrnej Górze (ryc. 13), proponowali je również teoretycy architektury (Fäsch 
1724, Taf. 3, 14). Zapewne nie da się odpowiedzieć na pytanie, jakich konkretnie 

G. Podruczny

Ryc. 7. Przekrój przez skazamatowaną baterię i jej strzelnice we Fleszy Ceglarskiej 
w Świdnicy, (SBB PK sygn. X 33655/30 k. 7)
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Ryc. 8. Kazamata Bastionu Krupniczego we Wrocławiu. Powyżej rekonstrukcja 
wg Grygiel, Kwaśniak 2012, ryc. 13, 16 poniżej rekonstrukcja proponowana przez 

autora (rys. Marcin Wichrowski) 
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Ryc. 9. Kazamata Bastionu Krupniczego we Wrocławiu. Widok od strony majdanu 
(powyżej), oraz od strony fosy (rys. Marcin Wichrowski)
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Ryc. 10. Próba obrazowania struktur murowanych związanych ze skazamatowaną
 baterią Bastionu Krupniczego. Detale techniczne strzelnic i kanałów wentylacji
 dymowej wzorowane na rozwiązaniach zastosowanych w Forcie Ogrodowym 

w Świdnicy (rys. Marcin Wichrowski)

Ryc. 11. Strzelnice w kazamatach Redanu w Kłodzku. Zdjęcie ze zbiorów autora.
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rozwiązań w dosdanach Kazamaty Krupniczej używano, pewne jest jednak to, że 
dosdany były. Rozwiązanie to było bowiem typowe i powszechne. W opisywanej 
kazamacie zachowała się jedynie jego resztka – fragment dosdanu nad kanałem 
odwadniającym w ścianie południowej kazamaty. Poza tym należy podkreślić, 
że nie można tu, wbrew sugestiom autorów wspomnianego tekstu, jako analogii 
przywoływać wrocławskiej Bastei Hioba (Grygiel, Kwaśniak 2012, 311). Tam bo-
wiem owa skośna ceglana płaszczyzna stanowiła murowane przedpiersie bastei, 
element znajdujący się na wierzchu, odsłonięty, tu zaś był to fragment przykrytego 
grubą warstwą ziemi sklepienia.

Ryc. 13. Dosdany nad kazamatami bramy Bastionu Dolnego w Srebrnej Górze.
 Zdjęcie ze zbiorów autora

G. Podruczny

Ryc. 12. Dosdany w kazamatach tzw. Czerwonych Koszar w Głogowie, 
(GStA PK, XI HA, sygn. E 72044)
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 Ostatnia uwaga krytyczna dotyczy pali fundamentowych, a właściwie ich 
braku. Nie zaznaczono ich na żadnym z przekrojów. A tymczasem ich istnienia 
można być pewnym. Wprawdzie nie znaleziono ich w czasie badań archeologicz-
nych, to jednak z powodu ograniczenia tych badań jedynie do rejestracji muro-
wanych reliktów, badań niższych partii, jak to wynika z dziennika prac archeolo-
gicznych, nie prowadzono. Niezależnie od tego pale na których wznosiły się stopy 
fundamentowe muru kazamaty można bezpiecznie uznać za pewnik. To rozwią-
zanie było jedynym, które umożliwiało posadowienie ciężkiego muru w tak grzą-
skim podłożu. 
 Jak widać zaprezentowana powyżej rekonstrukcja opisywanej kazamaty 
różni się znacząco od tej zaproponowanej przez Grygiel i Kwaśniaka. Powyższą 
polemikę oparto głównie na analizie przekazów historycznych (źródeł archiwal-
nych i dawnej literatury), w których obiekt był wzmiankowany, a także na anali-
zie obiektów analogicznych do wrocławskiego. Zdecydowano się dać prymat tym 
materiałom z uwagi na stan zachowania obiektu oraz na  niekompletność badań 
archeologicznych. 
 Relikty baterii odkryte w 2007 roku były mocno zniekształconym de-
struktem (ryc. 15). Warto również zwrócić uwagę na przyczyny tak daleko po-
suniętego stopnia zniszczenia tego obiektu. Zachował się tak źle, bowiem w 1807 
roku po zdobyciu Wrocławia przez wojska napoleońskie, został podobnie jak po-
zostałe obiekty twierdzy, wysadzony. Prace strzałowe związane z demolacją obiek-
tów murowanych twierdzy wrocławskiej trwały od 11 stycznia do 16 czerwca 1807 
roku (Friese 1906, 101-150). Francuscy minerzy w murowanych dziełach twierdzy 
wykuwali komory, które później wypełniali prochem i wysadzali, zrzucając odzie-
nie murowe dzieł obronnych do fosy. Tak metodę prac strzałowych opisuje Friese 
(Friese 1906, 101, 102, 116), w pełni zresztą odpowiada ona ówczesnej praktyce 
(Gillot 1805, 166-175, pl. 6. ryc. 16). Friese wspomina również o silnych ładun-

Ryc. 14. Dosdany nad sklepieniami bomboodpornymi bramy (wg Fäsch 1724 Taf. 3)
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kach, stosowanych przy wysadzaniu fortyfikacji – wał przy Bastionie Kleszczowym 
wysadzono ładunkiem 1500 funtowym, bastion Bramy Oławskiej – miną o wadze 
3 tys. funtów (Friese 109, 135), zwraca on również uwagę na fakt, że owe komory 
wykuwano na tyle nisko, że czasem zalewała je woda gruntowa (Friese 129). Od-
nośnie  skazamatowanej baterii Bastionu Krupniczego nie mamy aż tak szczegó-
łowych informacji, wiadomo jedynie, że wysadzono ją 14 kwietnia, a „bliźniaczą” 
baterię w Bramie Mikołajskiej – 25 kwietnia (Friese 1906, 139, 141). Jednak obiekty 
te, jako newralgiczne fragmenty wrocławskich umocnień były niszczone szczegól-
nie pieczołowicie, bowiem plan Hankwitza (GStA PK XI HA, sygn. A 71391), pre-
cyzyjnie rejestrujący stan zachowania twierdzy po ustaniu francuskich demolacji, 
w miejscu baterii w Bastionie Krupniczym i Bramie Mikołajskiej wskazuje jedynie 
nieregularną wyrwę. Świadczyć to może o szczególnie daleko posuniętej destrukcji 
obiektu, bowiem pozostałe kazamaty prawobrzeżnej części twierdzy (magazyny 
prochu i kazamaty dla załogi, duże i małe) plan rejestruje, choć z adnotacją o ich 
zniszczeniu. Podobny zakres zniszczeń obu obiektów rejestrują dwa inne plany 
pokazujące stan twierdzy po ustaniu planowego niszczenia twierdzy (GStA PK, XI 
HA, sygn. F 71888 i SHD Vincennes, Plan de Breslau). Dodać należy również fakt, 
że opisywana bateria została nie tylko wysadzona, ale i zapewne również poddana 
pracom rozbiórkowym, bowiem elementy murowane dzieł wrocławskiej twierdzy 
zostały sprzedane na aukcji (Friese 1906, 109). 

Ryc. 15. Relikt kazamaty Bastionu Krupniczego we Wrocławiu. 
Zdjęcie ze zbiorów autora

G. Podruczny



357

 
Jak 

widać już w 1807 roku nastąpiły wydarzenia, które skutkowały daleko idącą de-
strukcją obiektu. Jeśli do tego dodać trwającą 200 lat presję gruntu, wtórnie na-
rzuconego na destrukt kazamaty, wówczas uświadomimy sobie, jak trudnym, a w 
zasadzie niemożliwym do wykonania zadaniem było zrekonstruowanie obiektu 
wyłącznie na podstawie badań jego reliktów, czego dokonali autorzy opisywa-
nego tekstu. Badania zostały bowiem, przynajmniej w odniesieniu do kazamaty, 
ograniczone do inwentaryzacji pomiarowej jej reliktu, z których to inwentaryzacji 
dostępne są jedynie schematyczne plany i przekroje zawarte w tekście  Grygiel i 
Kwaśniaka, oraz jeden plan pomiarowy, przechowywany w zbiorach Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Plan ten jest wprawdzie bardzo 
dokładny, jednak nie obejmuje całości obiektu, a wyłącznie jego fragment odkryty 
we wrześniu 2007 roku. Fragmenty odkryte w kwietniu 2008   i dokumentowane 
do maja tego roku nie zostały na wspomnianym planie uwzględnione. Co więcej, 
wiele wskazuje na to, że obiekt nie został w całości odsłonięty, a jego północna, 
skrajna, przylegająca do wczesnonowożytnego muru  część kazamaty pozostała 
pod szerokim  wałem ziemnym, pozostałością warstw ziemnych zalegających na 
obiekcie. Poza wspomnianym planem w dokumentacji konserwatorskiej dostępnej 
w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu innych 
materiałów pomiarowych dotyczących kazamat – przekrojów, widoków ścian – 
nie odnaleziono. Zgodnie z twierdzeniami wykonawców prac archeologicznych 

Ryc. 16.  Lokalizacja komór minowych służących do demolacji dzieła obronnego,
 (wg Gillot 1805 pl. 6.)
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powstały również inne materiały pomiarowe, jednak autorowi tego tekstu nie uda-
ło się, mimo starań, do nich dotrzeć. Co więcej, w trakcie badań nie zarejestrowa-
no również tego, co było poniżej murowanych reliktów. Jak wiadomo z dziennika 
prac, po zinwentaryzowaniu kazamaty ograniczono się do nadzoru      w trakcie 
jej rozbiórki. Zapewne część wątpliwości rozwiałaby inwentaryzacja przebiegu pali 
pod fundamentami murów kazamaty.
 Jak widać, badania kazamaty pod względem zakresu przeprowadzonych   
w latach 2007-11 prac archeologicznych pozostawiają wiele do życzenia. Oczy-
wiście ową niekompletność można łatwo wytłumaczyć. W końcu kazamata była 
jednym z wielu obiektów znalezionych w czasie badań prowadzonych pod bu-
dowę Narodowego Centrum Muzyki. Zakres  badań archeologicznych związany                       
z tą inwestycją był na tyle duży, że uniemożliwiał również szczegółowe zbadanie 
wszystkich odnalezionych konstrukcji. Poza tym inne relikty umocnień odnalezione  
w czasie badań były zachowane znacznie lepiej i to im, oraz próbom ich zachowania, 
poświęcono najwięcej więcej uwagi i wysiłku, co jest zupełnie zrozumiałe. Mimo to 
rekonstrukcję kazamaty przedstawioną w tekście Grygiel i Kwaśniaka, dokonaną na 
podstawie niekompletnych badań słabo zachowanego destruktu trudno uznać za 
wiarygodną. Również rekonstrukcja przedstawiona w powyższym tekście nie rości 
sobie prawa do bycia jedyną i ostateczną, jest jedynie, w obecnym stanie wiedzy      
o tym obiekcie, najbardziej prawdopodobną.

ŹRÓDŁA

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin: 

-  GStA PK I HA, Rep 77 Tit 1236, nr. 7 – Die Benutzung sämmtlicher zu Breslau 
    von der ehemalige Festung vorbehaltenen Gegenstände, 1815-1816 k. 2-21.
-  GStA PK XI HA, sygn. A 71391, Festung Breslau, Ing. Lieut. Hankwitz, ok. 1810.
-  GStA PK XI HA, sygn. E 72090, Plan von Festung Breslau, Ing. Lieut. v. Poblotzki, 
   1802.
- GStA PK XI HA, sygn. E 72101/1 Specieller Entwurf zur Erdumantelung der 
   Kasemattierten Baterie zu Neisse.
- GSTA PK XI HA, sygn. F 71888, Plan de Breslau nebst umliegender Gegend, 
   wie sich dieselbe im Jahre 1809 nach der im Jahre theilweise erfolgten Schleifung  
   befindet, Ing. Lieut. Wenzell. 

Staatsbibliothek zu Berlin:

- [Festung Breslau] SBB PK, sygn. X 20679/13. 
- [Festung Breslau] SBB PK, sygn. X 20679/14.
- SBB PK sygn. Ea5.51a, Plan der ehemaligen Festung Breslau mit den von den 
   Franzosen im Jahr 1806 darauf geführten Angriffen, von Rauch. 
- Service historique de la défense, Vincennes.
- SHD Vincennes, Places Etrangeres, 1 V M 56, I Breslau, Dossier et plans, 1752-
   1912, nr. 4, Plan de Breslau.

G. Podruczny



359

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu:

-M. Broda, B. Kitliński, R. Mruczek, M. Stefanowicz 2009: Dokumentacja Kon-
  serwatorska, sprawozdania z badań archeologiczno-architektonicznych w obrębie 
  pl. Wolności we Wrocławiu, związanych z budową Narodowego Forum Muzyki, 
  przeprowadzonych w latach 2007-2009, Wrocław 2009, sygn. 38/631.
-Teczki zbiorcze z dokumentacją dot. poszczególnych zabytków, dokumentacja 
 konserwatorska, sprawozdanie z badań archeologicznych Wrocław, pl. Wolności  
  (Narodowe Centrum Muzyki), T. 1-4, Wrocław 2012, 

LITERATURA

Bogdanowski J. 
       2002 Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte,        
              Warszawa-Kraków.
Fäsch J.R. 
      1724 Joh. Rudolph Fäsches ... anderer Versuch Seiner Architect. Wercken: bestehend 
              in allerhand Grund-Haupt-Rissen und Profilen unterschiedener 
              Gebäuden, Bd. 3 Nürnberg.
Friese F.G. 
     1906 Breslau in der Franzosenzeit, herausgegeben von Franz Wiedemann, Breslau.
Gieraths G. 
     1961 Breslau als Garnison und Festung 1241 –1941, Hamburg.
Gillot C.L. 
     1805 Traité de fortification souterraine, ou Des mines offensives et défensives: 
              comprenant la théorie et la pratique des mines, la guerre souterraine, les 
              démolitions, la description de l’attaque des systèmes, et les relations des 
              principales expériences sur les mines, Paris.
Grygiel D., Kwaśniak D. 
      2012: Kazamata Bastionu Krupniczego w rejonie placu Wolności we Wrocławiu, 
              Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 54, s. 303–324.
Kieseritzky E. 
     1903 Das Gelände der ehemaligen Festung Brelsau, Breslau.
Luchs H. 
      1866 Über das äußere Wachstum der Stadt Breslau, mit Beziehung auf die 
              Befestigung derselben, Zweiter Theil, (w:) Jahresbericht der städtischen 
              höheren Töchterschule am Ritterplatz zu Breslau, Breslau.
Menzel K.A. 
      1807 Topographische Chronik von Breslau, neuntes Quartal, Breslau.
H.-G. de Riquetti de Mirabeau 
      1795 Von der Preußischen Monarchie unter Friedrich dem Großen, Bd. 4, 
                Braunschweig – Leipzig.
Mruczek R., Stefanowicz M. 
       2010  Południowy pas obwarowań i fortyfikacji Wrocławia w rejonie obecnego 
              pl. Wolności na tle przemian przestrzennych i prawnych miasta średniowiecznego 
              i nowożytnego, (w:) J. Kościuk (red.), NON SOLUM VILLAE. Księga jubileuszowa 
              ofiarowana Stanisławowi Medekszy, Wrocław, 401–454.

Kazamata Bastionu Krupniczego – polemika z artykułem...



360

Poten B. 
     1877 Poten, Handwörterbuch der Gasamten Militärwissenschaften, Bd. 3, Bielefeld und 
              Leipzig.
Poten B. 
     1878 Poten, Handwörterbuch der Gasamten Militärwissenschaften, Bd. 5, Bie-
              lefeld und Leipzig.
Podruczny G. 
      2011 Twierdza od wewnątrz. Budownictwo wojskowe na Śląsku w latach 1740-1806, 
              Zabrze.

Podruczny G. 
      2013 Grzegorz Podruczny, Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie for-
              tyfikacje stałe w latach 1740-1786, Oświęcim.
Paritius Ch. F. 
      1807 Collectanea zur Geschichte der Befestigung von Breslau, Schlesische 
              Provinzialblätter, 45, s. 436-452.
Seydel S.F. 
     1824 Neue Lectionen der preussischen Festungskrieger in den holländischen, 
              französischen und polnischen Revolutions-Kriegen, bei Angriff und 
              Vertheidigung fester Plätze in Holland, Frankreich, im Deutschen Reich 
              und in Pohlen, in dem Zeitraume 1763-1795, Nachrichten über vaterlän-
              dische Festungen und Festungskriege, Bd. 4, Leipzig Züllichau.
Weiss A.
     1888 Adolf Weiss, Chronik der Stadt Breslau, Breslau.

G. Podruczny


