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1. Wstęp
W dniach 26.07 – 04.08. 2016 r. na terenie dawnego niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII a
Görlitz-Moys przeprowadzone zostały sondażowe badania archeologiczne. Prace realizowane były na
zlecenie stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen jako forma warsztatów dla kilkunastoosobowej
grupy młodzieży z Polski, Niemiec i Białorusi. Przygotowując program wykopalisk starano się połączyć
aspekt naukowy oraz dydaktyczny działań. Prace prowadzone były na podstawie decyzji nr 1312/2016
wydanej przez jeleniogórską delegaturę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.
Materiał ruchomy odkryty podczas badań przekazany został do Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu.

1.1. Rys historyczny
Przygotowania do założenia obozu jenieckiego dla podoficerów i szeregowców (niem. Stammlager für
Kriegsgefangene - stalag) w Görlitz zostały podjęte już 26.08.1939 roku. Początkowo obiekt ten
zlokalizowany był na polach pomiędzy wschodnimi peryferiami miasta a miejscowością Łagów
i zajmował powierzchnię 18 ha. W początkowym okresie istnienia pełnił on funkcję obozu
przejściowego (niem. Durchgangslager - dulag) dla żołnierzy polskich, którzy w liczbie 8 tysięcy zostali
przetransportowani do obozu 07.09.1939 r. (Lusek, Goetze 2011 s. 27; Zgłobicki 1995 s. 9-10). Wraz
z intensyfikacją działań wojennych, zwiększająca się liczba jeńców sprawiła, że koniczne okazało się
powiększenie obszaru obozu połączone z rozbudową infrastruktury. Do tego celu postanowiono
wybrać nowe miejsce, wydzielone z części poligonu Wehrmachtu znajdującego się w pobliżu Koźlic, po
zachodniej stronie szosy łączącej Zgorzelec z Bogatynią (dawna ulica Seidenbergerstraße). Nowy obóz
zajmował powierzchnię około 27 ha i zorganizowany został na planie zbliżonym do trapezu (il. 1).
Przestrzeń obozu podzielono na dwie strefy: przedobóz oraz obóz właściwy, który dodatkowo
podzielony był na część dla jeńców alianckich oraz jeńców radzieckich (Lusek, Goetze 2011 s. 31).
Pomimo trwających jeszcze prac budowlanych związanych ze stawianiem baraków mieszkalnych,
relokacja jeńców zastała przeprowadzona już pod koniec grudnia 1939 roku. Obiekty mieszkalne
stanowiły baraki o wymiarach 65,8 m x 12,3 m, w których przybywało około 250 a niekiedy nawet
600 ludzi (w przypadku baraków przeznaczonych dla jeńców radzieckich). Baraki budowane były
według projektu z 14.03.1939 r. opracowanego dla obozów jenieckich zlokalizowanych na terenie całej
III Rzeszy (il. 2). Rozwój infrastruktury obozowej był znacznie rozciągnięty w czasie i jeszcze w lecie
1940 roku część jeńców musiała spać w namiotach. Obóz w niezmienionym już kształcie istniał do maja
1945 roku. Wśród przetrzymywanych podczas wojny na terenie Stalagu jeńców pojawiło się wielu
żołnierzy różnych narodowości oraz frontów. Najliczniejsze grupy tworzyli obywatele radzieccy,
Belgowie, Francuzi, Jugosłowianie, Polacy, Włosi, Brytyjczycy i Amerykanie (Zgłobicki 1995 s. 15).
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Il. 1. Lokalizacja dawnego Stalagu VIII a na mapie topograficznej (układ wspł. 1992 skala 1:10000).

Il. 2. Wnętrze baraku dla jeńców wojennych wzniesionego wg. instrukcji z 14.03.1939 r.
(wg http://stalag8a.urbweb.pl/ytwn.html)
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2. Prace sondażowe
Prace rozpoczęto od analizy materiałów archiwalnych w postaci zdjęcia lotniczego
przedstawiającego teren obozu w 1945 roku, dostępnych planów sytuacyjnych oraz wyników
dotychczas przeprowadzonych badań archeologicznych (Nowaczyk 2014). Celem kwerendy było
zapoznanie się ze specyfiką stanowiska oraz możliwość identyfikacji widocznych zachowanych reliktów
budowli związanych z funkcjonowaniem obozu. Cenne okazało się porównanie źródeł archiwalnych
z wizualizacją numerycznego modelu terenu (LIDAR), na którym wyraźnie widoczne jest całe założenie
obozowe. Pozwoliło to na dość dokładne zidentyfikowanie lokalizacji poszczególnych elementów
infrastruktury obozowej w terenie (il. 3, 4). Na podstawie uzyskanych informacji podjęto decyzję
o przeprowadzeniu wykopów sondażowych w północnej części baraku jeńców radzieckich, położonego
bezpośrednio za barakiem karnym (wzdłuż osi N-S). Istotnym czynnikiem, który wpłynął na wybór tego
właśnie miejsca było jego bezpośrednie sąsiedztwo ze ścieżką edukacyjną, co znacznie ułatwiało
dostęp oraz czyniło zasadnym ekspozycję reliktów konstrukcji baraku, które spodziewano się odnaleźć.
Celem prac było lepsze rozpoznanie szczegółów konstrukcji baraków stąd też na miejsce wykopów
wybrano część środkową oraz narożną baraku zakładając, że taka lokalizacja obszaru badań pozwoli na
odkrycie reliktów podłogi oraz fundamentów. Znacznym utrudnieniem w prowadzeniu prac była silnie
rozwinięta szata roślinna w postaci traw, podszytu oraz drzew na co zwracali już uwagę inni badacze
(Nowaczyk 2014, s. 5).

2.1. Wizja lokalna
Prace terenowe rozpoczęto od wstępnego oczyszczenia z szaty roślinnej zachowanych reliktów baraku
w postaci dwóch ustępów (relikty tzw. toalet nocnych, zlokalizowanych przy północnej i południowej
ścianie szczytowej budynku) oraz koryt umywalni (fot. 1, 2). Wykonane działania pozwoliły na
odpowiednie wyeksponowanie reliktów, które pełniły także funkcję punktu odniesienia przy
rozplanowywaniu wykopów sondażowych. Przystępując do prac wykopaliskowych wyznaczono granice
dwóch wykopów sondażowych, którym nadano kolejne numery (1 oraz 2).

2.2. Wykopy sondażowe
Sondaż nr 1 – wykop o wymiarach 6 m x 3 m zlokalizowany został w centralnej części dawnego
baraku, na północ od reliktów umywalni i pralni. Orientacja wykopu przebiegała wzdłuż osi W-E. Prace
prowadzono metodą stratygraficzną. Podczas eksploracji wyróżniono 3 jednostki stratygraficzne (zał.
3). Miąższość nawarstwień kulturowych była relatywnie niewielka i wynosiła około 0,1 – 0,2 m co
potwierdzało wyniki znane z prac sondażowych przeprowadzonych w pozostałych częściach obozu
(Nowaczyk 2014). Bezpośrednio na skale macierzystej zalegała warstwa destrukcji baraku składająca
się z licznych fragmentów cegieł, zaprawy, tynku, ceramicznych kafli piecowych oraz fragmentów papy
(lepiku?). W toku eksploracji nie udało się uchwycić warstwy użytkowej obiektu, która musiała ulec
zniszczeniu w wyniku rozbiórki baraku.
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Il. 3. Zdjęcie lotnicze Stalagu VIII a wykonane 11 maja 1945. Na oryginalną fotografię naniesiono obecny
przebieg trasy edukacyjnej. Prace sondażowe prowadzone były w obrębie baraku oznaczonego literą „E”
(fot. z archiwum MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN).

Il. 4. Skan lidarowy obszaru dawnego Stalagu VIII a. Zwracają uwagę widoczne zarysy infrastruktury obozowej
(wg http://mapy.geoportal.gov.pl ).
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Fot. 1. Zachowane relikty północnej toalety nocnej (fot. P. Zawadzki).

Fot. 2. Zachowane relikty umywalni (fot. P. Zawadzki).
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Sondaż 2 – wykop o wymiarach 2 m x 2 m zlokalizowany został w pobliżu reliktów północnej
toalety nocnej. Wybór lokalizacji wykopu sondażowego miał na celu próbę uchwycenia reliktów
narożnika budynku. Eksplorację prowadzono warstwami stratygraficznymi. W obrębie wykopu
natrafiono na fragment konstrukcji kanału melioracyjnego odprowadzającego wodę opadową
spływającą z wyżej położonych części obozu. Odkrytą konstrukcję tworzył wkopany w skałę
macierzystą rów przebiegający wzdłuż osi N-S, którego spąg oraz ściana E wyłożone były pełnymi
cegłami bez śladów spojenia zaprawą. Podczas eksploracji zarejestrowano 9 jednostek
stratygraficznych o zróżnicowanej miąższości (zał. 3). Charakterystyka nawarstwień pozwoliła na
wyróżnienie warstw związanych z destrukcją budynku (j.s. 4, 5) oraz warstw niwelacyjnych (j.s. 1, 2, 3)
stanowiących wypełnisko dawnego kanału. Zalegająca po wschodniej stronie kanału warstwa brązowej
gliny przemieszanej z próchnicą (j.s. 6) uznana została za poziom użytkowy z okresu istnienia obozu.
Warstwę tę przecinało owalne skupisko rumoszu ceglanego (j.s.7). Niestety ograniczenia czasowe nie
pozwoliły na przeprowadzenie eksploracji tej struktury. W warstwach łączonych z etapem destrukcji
budynku natrafiono na liczne cegły (fragmenty jak i całe formy) o wymiarach 26 cm x 13 cm x 7 cm
występujące w dwóch typach: pełne i sitówki (fot. 3). Ponadto natrafiono także na kilka przedmiotów
związanych z wyposażeniem baraku oraz kilka, które można łączyć bezpośrednio z jeńcami wojennymi.
Eksplorację zakończono na poziomie skały macierzystej z wyjątkiem konstrukcji kanału
melioracyjnego, która pozostawiona została in situ z myślą o możliwości jej ekspozycji w przyszłości.

Fot. 3. Przykłady cegły pełnej oraz sitówki odkryte w sondażu nr 2 (fot. P. Zawadzki).
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3. Materiał ruchomy
Podczas prac wykopaliskowych natrafiono na przedmioty, które uznano za związane
z funkcjonowaniem obozu jenieckiego. Gross materiału ruchomego odkryto w sondażu nr 2. Z sondażu
nr 1 pochodzi tylko jeden zabytek w postaci monety niemieckiej. Zabytki ze względu na funkcjonalność
można przypisać kilku kategoriom: numizmaty (1 szt.), przedmioty codziennego użytku (1 szt.),
elementy amunicji (1 szt.), elementy konstrukcji baraku (2 szt.), szczątki kostne (3 szt.). Materiał
osteologiczny pochodził z warstwy j.s. 4 sondażu 2, którą zinterpretowano jako warstwę związaną
z destrukcją – rozbiórką obozu. Kości mogły zostać zdeponowane podczas niwelowania gruntu. Ich
obecność można łączyć z funkcjonowaniem kuchni obozowej, której barak był oddalony o kilkanaście
metrów od obszaru badań. Zwraca uwagę fragment kości przypominający kość ludzką. Możliwe, że jest
to ślad kanibalizmu, który według niektórych relacji świadków miał zdarzać się wśród jeńców
radzieckich (Zgłobicki 1995 s. 81). Materiał ten powinien zostać poddany analizie antropologicznej. Do
kategorii elementów konstrukcyjnych zaliczone zostały gwoździe, których 18 sztuk znaleziono
w sondażu nr 2. Ze względu na masowy i maszynowy charakter produkcji tego typu przedmiotów,
podjęto decyzję o włączeniu do inwentarza tylko dwóch reprezentatywnych dla całej grupy
egzemplarzy (wersja „długa” oraz „krótka”). Pozostałe gwoździe pozostawione zostały in situ. W sumie
nadano 8 numerów inwentarzowych:
Nr inw. 1. Moneta – fenig (fot. 4). Wykonana z cynku, średnica 16 mm, grubość 1,1 mm. Awers:
centralnie umieszczona cyfra 5; wokół legenda czcionką gotycką: R[..]spfennig.
Rewers: centralnie umieszczone godło państwowe III Rzeszy (zachowała się tylko głowa orła) wokół
legenda (nieczytelna) oraz data: […]941.
Moneta odnaleziona została w j.s. 1 sondażu nr 1. Rewers monety przed konserwacją pokryty był
cementowo wapienną zaprawą budowlaną. Fakt ten może wskazywać, że została ona zdeponowana w
momencie wznoszenia baraku.
Nr inw. 2. Menażka (?) fot. 5. Przedmiot wykonany z blachy aluminiowej grubości 1 mm.
Przedmiot w wyniku procesów przed lub podepozycyjnych uległ deformacji jednak jego stan
zachowania umożliwia odtworzenie pierwotnego kształtu. Dno menażki ma kształt zbliżony do owalu
o wymiarach 23 cm x 14,6 cm. Krawędź dna została zawinięta do wewnątrz zachodząc na listwę z blachy
aluminiowej o szerokości 2,4 cm, tworzącej ściany naczynia. Na wewnętrznej stronie dna widoczne są
liczne drobne ślady w postaci zarysowań i nacięć świadczące o intensywnym kontakcie powierzchni
z ostrymi narzędziami (sztućce?).
Menażka została znaleziona na styku warstwy j.s. 6 i 8 (dno kanału melioracyjnego). Konstrukcja
przedmiotu wskazuje, że jest to naczynie wykonane samodzielnie przez jednego z więźniów
8

Fot. 4. Awers i rewers monety (nr inw. 1) odnalezionej w sondażu nr 1. (fot. P. Zawadzki)

Fot. 5. Menażka (nr inw. 2) odnaleziona w sondażu nr 2 (fot. P. Zawadzki).
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(najprawdopodobniej radzieckich) i nie przypomina ono żadnego znanego autorowi regulaminowego
elementu ekwipunku wojskowego z okresu II wojny światowej. Liczne ślady użytkowania widoczne od
wewnętrznej strony zdają się potwierdzać przypuszczenie, że przedmiot ten wykorzystywany był jako
menażka.
Nr inw. 3. Nabój 7,62 × 54 mm R (fot. 6). Łuska stalowa miedziowana o wymiarach
53,7 mm x 12,3 mm (średnica kryzy 14,4 mm). Na denku widoczne sygnatury: „17” oraz po
przeciwległej stronie „44”. W kryzie łuski widoczny fragment stalowego pocisku. Nabój
wyprodukowany

został

przez

radziecką

fabrykę

w

Barnauł

w

1944

roku

(wg http://www.municion.org/identificacion/Rusia.htm). Przedmiot odkryto na styku warstw j.s. 6 i 8
(dno kanału melioracyjnego). Data produkcji naboju jest ważną wskazówką, która pozwala wiązać jego
obecność z jedną z ostatnich grup jeńców radzieckich lub słowackich. Możliwe także, że amunicja ta
trafiła do obozu w momencie zajęcia go przez oddziały Armii Czerwonej w maju 1945 roku.
Nr inw. 4. Gwóźdź żelazny (fot. 7A). Gwóźdź o kwadratowym przekroju trzpienia i
kwadratowym płaskim łbie. Średnica trzpienia: 3mm; średnica łba: 22 mm; grubość łba: 1,8 mm.
Pierwotna długość gwoździa wynosiła około 120 mm; dokładny pomiar nie jest możliwy ze względu na
deformację przedmiotu w wyniku procesów podepozycyjnych. Na trzpieniu, przed wykonaniem
konserwacji, widoczne były fragmenty zaprawy cementowo wapiennej. Gwoździe tego typu stanowiły
element konstrukcji baraku – najprawdopodobniej umożliwiały mocowanie do drewnianej ściany
metalowej siatki, którą następnie obrzucano zaprawą. Podczas eksploracji znaleziono jeden fragment
gwoździa omawianego typu (łeb wraz z fragmentem trzpienia) tkwiący w metalowej siatce obrzuconej
zaprawą cementową.
Nr inw. 5. Gwóźdź żelazny (fot. 7B). Gwóźdź o kwadratowym przekroju trzpienia i
kwadratowym płaskim łbie. Średnica trzpienia: 3mm; średnica łba: 23 mm; grubość łba: 1,4 mm.
Pierwotna długość gwoździa wynosiła około 76 mm; dokładny pomiar nie jest możliwy ze względu na
deformację przedmiotu w wyniku procesów podepozycyjnych. Na trzpieniu, przed wykonaniem
konserwacji, widoczne były fragmenty zaprawy cementowo wapiennej.
Nr inw. 6. Kość zwierzęca (fot. 8A). Fragment kości śródstopia (?). Widoczne są ślady
kawałkowania.
Nr inw. 7. Kość zwierzęca (fot. 8B). Fragment trzonu kości długiej. Widoczne są ślady
kawałkowania
Nr inw. 8. Kość ludzka (?) fot. 8C. Fragment trzonu kości długiej (ludzkiej piszczeli?). Widoczne
są ślady kawałkowania.
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Fot. 6. Nabój 7,62 × 54 mm R (nr inw. 3) odnaleziony w sondażu nr 2 (fot. P. Zawadzki).

Fot. 7. Gwoździe (A - nr inw. 4; B – nr inw. 5) odnalezione w sondażu 2 (fot. P. Zawadzki).
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Fot. 8. Materiał osteologiczny odkryty w sondażu nr 2. A (nr inw. 6), B (nr inw. 7), C (nr inw. 8)
(fot. P. Zawadzki)

4. Podsumowanie
Podczas przeprowadzonych wykopalisk przebadano obszar o powierzchni 22 m2, co wynikało
z dydaktycznego charakteru realizowanych warsztatów. Sondaż nr 1 założony w centralnej części
baraku nie dostarczył żadnych nowych wiadomości na temat konstrukcji baraku. W porównaniu z
badaniami innych baraków (Nowaczyk 2014) zastanawiający jest brak jakichkolwiek śladów podłogi.
Mimo liczbowo skromnego materiału ruchomego pozyskanego w toku eksploracji dostarczyć on może
kolejnych ciekawych informacji. Fakt odkrycia monety (nr inw. 1) pokrytej zaprawą może być
wskazówką dotyczącą chronologii tej części obozu. Wiemy, że po relokacji jeńców z obozu
przejściowego, stalag podlegał ciągłej rozbudowie. Z pewnością zagadnienie to wymaga dalszych
badań. Cennym odkryciem okazały się relikty kanału melioracyjnego; ponieważ jak dotychczas
szczegóły rozwiązań konstrukcji hydrotechnicznych z terenu Stalagu VIII A nie były znane. Na
szczególną ochronę zasługują odsłonięte z porastającej roślinności relikty koryt umywalni barakowej
oraz obu toalet nocnych, które należą do niewielu manifestujących się w terenie elementów
konstrukcji stałej baraków.
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5.Załączniki
Załącznik 1. Lokalizacja wykopów na planie.

Plan nr 1. Lokalizacja wykopów na planie sytuacyjnym Dz. nr 306/3, OBRĘB KOŹLICE, AM-1 GM.
ZGORZELEC, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
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P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki

Sondaż nr 1 po odhumusowaniu - widok od storny NW, zdjęcie poglądowe
Sondaż nr 1 po odhumusowaniu - widok od storny SW, zdjęcie pogladowe
Sondaż nr 1 po odhumusowaniu - widok od storny E, zdjęcie poglądowe
Sondaż nr 1 po odhumusowaniu - widok od storny SE
Sondaż nr 1 po odhumusowaniu - widok od storny NE
Sondaż nr 1 po zakończeniu eksploracji - widok od storny E
Profil N
Poziom stropu j.s. 3 i j.s. 4
Fundament toalety nocnej (część północna baraku) po usunięciu roślinności
Poziom stropu j.s. 9
Warstwa lepiku (j.s. 6) w wypełnisku rowu melioracyjnego
Detal okładziny rowu melioracyjnego
Profil N
Relikty umywalni po usunięciu roślinności
Fundament toalety nocnej (część południowa baraku) po usunięciu roślinności
Poziom zakończenia eksploracji
Zdjęcie poglądowe
Zdjęcie poglądowe - prace przy sondażu nr 2
Zdjęcie poglądowe - wykonywanie dokumentacji sondażu nr 1
Zdjęcie poglądowe obszaru prac
Sondaż podczas eksploracji
Relikty umywalni podczas usuwania roślinności
Zdjęcie poglądowe po zakończeniu prac ziemnych - widok od strony W
Sondaż na poziomie zakończenia eksploracji
Profil S

sondaż 1
sondaż 1
sondaż 1
sondaż 1
sondaż 1
sondaż 1
sondaż 1
sondaż 2
sondaż 2
sondaż 2
sondaż 2
sondaż 2

-

sondaż 2
sondaż 2
sondaż 1

sondaż 2

sondaż 2

P.Zawadzki

P.Zawadzki

Autor fotografii

Temat fotografii

Lokalizacja

04.08.2016

04.08.2016

03.08.2016
04.08.2016
27.07.2016
28.07.2016
28.07.2016
02.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016

04.08.2016

26.07.2016
26.07.2016
26.07.2016
26.07.2016
26.07.2016
27.07.2016
27.07.2016
02.08.2016
02.08.2016
02.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016

Data

Załącznik 2. Inwentarz fotografii

Załącznik 3. Inwentarz jednostek stratygraficznych
SONDAŻ 1
nr j.s.

opis
1 jasnoszara próchnica
2 żółty piasek rzemieszany z próchnicą
3 jasnobrązowa glina z pomarańczowymi soczewkami
SONDAŻ 2
1 humus
2
3
4
5
6
7
8
9

próchnica z fragmentami zaprawy wapiennej, cegłami
i współczesnymi śmieciami
ciemnoszara próchnica przemieszana z licznymi
soczewkami zaprawy
zaprawa i cegieły z fragmentami lepika
lepik
brązowa glina przemieszana z próchnicą
rumosz ceglany
cegły
jasnobrązowa glina z pomarańczowymi soczewkami

uwagi
fragmenty warstwy budowlanej (?)
skała macierzysta

warstwa związana z destrukcją baraku
warstwa związana z destrukcją baraku (?)
warstwa użytkowa
kanał melioracyjny
skała macierzysta

Załącznik 4. Inwentarz zabytków
Lokalizacja
Nr
inwentarza Sondaż Warstwa
1
1
j.s. 1
2
2
j.s. 6
3
2
j.s. 6
4
2
j.s. 4
5
2
j.s. 4
6
2
j.s. 4
7
2
j.s. 4
8
2
j.s. 4

Kategoria zabytku i surowiec

Zainwentaryzował

Data

Moneta - 5 pfenningów
Menażka
Nabój 7,62 × 54 mm R
Gwóźdź żelazny
Gwóźdź żelazny
Kość zwierzęca
Kość zwierzęca
Kość ludzka (?)

P. Zawadzki
P. Zawadzki
P. Zawadzki
P. Zawadzki
P. Zawadzki
P. Zawadzki
P. Zawadzki
P. Zawadzki

26.07.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016
03.08.2016

Załącznik 5. Inwentarz rysunków.

Nr inwentarza

Lokalizacja

Temat fotografii

Autor fotografii

Data

1
2
3
4

sondaż 1
sondaż 1
sondaż 2
sondaż 2

Sondaż nr 1 rzut na poziomie zakończenia eksploracji
Sondaż nr 1profil N
Sondaż nr 2 rzut na poziomie zakończenia eksploracji
Sondaż nr 2 profil S

P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki
P.Zawadzki

28.07.2016
28.07.2016
28.07.2016
28.07.2016
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Załącznik 6. Rysunki.
Rys. 1.

17

Rys. 2.

18

Rys. 3.

Rys. 4.

19

Załącznik 7. Wybór fotografii

Fot. 1 (nr inw. 1) Sondaż nr 1 po odhumusowaniu - widok od storny NW, zdjęcie poglądowe (fot. P. Zawadzki).

Fot. 5. (nr inw. 5) Sondaż nr 1 po odhumusowaniu - widok od storny NE (fot. P. Zawadzki)
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Fot. 7. (nr inw. 6) Sondaż nr 1 po zakończeniu eksploracji - widok od storny E (fot. P. Zawadzki)

Fot. 10. (nr inw. 7) Profil N sondażu nr 1 (fot. P. Zawadzki).
21

Fot. 11. (nr inw. 8) Poziom stropu j.s. 3 i j.s. 4 w sondażu nr 2 (fot. P. Zawadzki)

Fot. 12. (nr inw. 8) Poziom stropu j.s. 3 i j.s. 4 w sondażu nr 2 (fot. P. Zawadzki)
22

Fot. 21. (nr inw. 11) Warstwa lepiku (j.s. 6) w wypełnisku rowu melioracyjnego w sondażu nr 2
(fot. P. Zawadzki)

23

Fot. 42. (nr inw. 16). Konstrukcja kanału melioracyjnego – poziom zakończenia eksploracji (fot. P. Zawadzki)

Fot. 68. (nr inw. 25). Profil S sondażu nr 2 (fot. P. Zawadzki)

Fot.72. (nr inw. 24) Sondaż nr 2 na poziomie zakończenia eksploracji – j.s. 7 (fot. P. Zawadzki).

24

Fot. nr 16. (nr inw. 9) Fundament toalety nocnej (część północna baraku) po usunięciu roślinności
(fot. P. Zawadzki)

Fot. 15 (nr inw. 37) Fundament toalety nocnej (część południowa baraku) po usunięciu roślinności
(fot. P. Zawadzki)

25

Fot. 31. (nr inw. 14) Relikty umywalni po usunięciu roślinności (fot. P. Zawadzki)

Fot. 52. (nr inw. 19) Zdjęcie poglądowe - wykonywanie dokumentacji sondażu nr 1 (fot. P. Zawadzki)

26

Fot. 55. (nr inw. 21) Sondaż nr 2 podczas eksploracji (fot. P. Zawadzki)

Fot. 57. (nr inw. 23) Zdjęcie poglądowe po zakończeniu prac ziemnych – widok sondażu 1 od strony W
(fot. P. Zawadzki).
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Załącznik 8. Dziennik badań

Dawny niemiecki obóz jeniecki STALAG VIII A Görlitz-Moys,
gm. koźlice, woj. dolnośląskie
Badania sondażowe
Dziennik badań

Data: 25.07.2016 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 10:00
Godzina zakończenia pracy: 12:00
Pogoda: niewielkie zachmurzenie, temperatura ok 27°C
Liczba osób: 16 (1 archeolog, 15 wolontariuszy)
Opis prac: Przeprowadzono pogadankę na temat archeologii oraz zadań, które mają zostać
zrealizowane podczas planowanych prac. Dokonano wizji lokalnej przyszłego terenu badań –
baraku jeńców radzieckich. Na tym działania zakończono.

Data: 26.07.2016 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 14:30
Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 27°C
Liczba osób: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)
Opis prac: Prace rozpoczęto od wstępnego oczyszczenia reliktów umywalni oraz toalet
nocnych w celu łatwiejszego określenia lokalizacji dawnego baraku. Następnie wytyczono
granice sondażu o wymiarach 6 x 3 m, zlokalizowanego w pobliżu części centralnej budynku,
na północ od pomieszczenia umywalni. Wykop usytuowany był krótszym bokiem równolegle
do osi baraku. Rozpoczęto usuwanie humusu oraz darni przy użyciu ręcznych narzędzi. Po
zakończeniu tej czynności przystąpiono do czyszczenia powierzchni wykopu w celu wykonania
dokumentacji fotograficznej. Następnie przystąpiono do eksploracji nawarstwień. Prace były
utrudnione ze względu na licznie występujące fragmenty gruzu, który uniemożliwiał
rejestrowanie granicy przebiegu warstwy. Pracę zakończono po usunięciu warstwy gruzu
przemieszanego z humusem o miąższości około 10-15 cm.

Data: 27.07.2016 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 14:30
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Pogoda: częściowe zachmurzenie, temperatura ok 25°C
Liczba osób: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)
Opis prac: Kontynuowano prace w obrębie wykopu nr 1. Usunięto warstwę gruzu
przemieszanego z humusem pod którą pojawiła się warstwa pomarańczowa i jasnobrązowa
warstwa gliny będąca skałą macierzystą. Dla pewności podjęto decyzję o pogłębieniu wykopu
na kolejne 15 cm. Zwarta, jednorodna struktura podłoża a także brak jakichkolwiek artefaktów
pozwolił z całą pewnością stwierdzić, że jest to poziom skały macierzystej. Na tym etapie
zakończono eksplorację wykopu i przystąpiono do dokumentacji rysunkowej profilu N.

Data: 28.07.2016 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 14:30
Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 25°C
Liczba osób: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)
Opis prac: Kontynuowano dokumentację rysunkową profilu N wykopu nr 1 oraz jednocześnie
przystąpiono do wytyczenia granicy wykopu nr 2, w pobliżu dawnego narożnika NW baraku.
Data: 01.08.2016 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 14:30
Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 23°C
Liczba osób: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)
Opis prac: Wykonano odhumusowanie powierzchni wykopu nr 2. Część grupy wolontariuszy
przeprowadziła wstępne oczyszczanie z roślinności reliktów północnej oraz południowej
toalety nocnej a także koryt umywalni. Po usunięciu darni w wykopie nr 2 przystąpiono do
eksploracji nawarstwień. Podczas prac natrafiono na liczne skupiska gruzu ceglanego,
składającego się z cegieł pełnych oraz „sitówek”. Większość form była uszkodzona. Cegły
przemieszane były z humusem oraz współczesnymi śmieciami. Ze względu na właściwości
eksplorowanej warstwy podjęto decyzję o eksploracji warstwami mechanicznymi o miąższości
20 cm. Prace zakończono na poziomie WM 2.
Data: 02.08.2016 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 14:30
Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 26°C
Liczba osób: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)
Opis prac: Prace rozpoczęto od dokonania pomiarów wysokościowych w wykopie nr 1.
Następnie przystąpiono do zasypywania wykopu. Jednocześnie prowadzone były prace
29

eksploracyjne w wykopie nr 2. Usunięto kolejną warstwę gruzu (WM 2). W spągu tej warstwy
natrafiono na kilka przedmiotów związanych z funkcjonowaniem obozu.
Data: 03.08.2016 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 14:30
Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 26°C
Liczba osób: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)
Opis prac: Kontynuowano prace eksploracyjne w wykopie nr 2. Jednocześnie zakończono
usuwanie roślinności i oczyszczanie reliktów toalet nocnych oraz umywalni. Wykonano
dokumentację fotograficzną odczyszczonych elementów. Zakończono eksplorację w wykopie
nr 2. W spągu wykopu natrafiono na rów wyłożony intencjonalnie cegłami, który pełnił
najprawdopodobniej rolę odwadniającą. Po zakończonej eksploracji przystąpiono do
przygotowywania wykopu do dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. Na tym zakończono
prace tego dnia.
Data: 04.08.2016 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 14:30
Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 28°C
Liczba osób: 14 (1 archeolog 13 wolontariuszy)
Opis prac: Wykonano dokumentację rysunkową, fotograficzną oraz pomiarową wykopu.
Podjęto decyzję o niezasypywaniu wykopu z myślą o wyeksponowaniu reliktu rowu
odwadniającego. Decyzja ta została podjęta za zgodą właściciela terenu. Po przeprowadzeniu
prac porządkowych, prace ostatecznie zakończono.
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