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1. Wstęp
Prace będące przedmiotem niniejszego sprawozdania zrealizowane zostały w dwóch sezonach,
które przypadały na okres 18.07. – 27.07.2018 r. i 31.07. – 08.08.2019 r. Badania prowadzone były
w obrębie reliktów jednego baraku z okresu funkcjonowania niemieckiego obozu jenieckiego Stalag
VIII A Görlitz-Moys (obręb Koźlice AM-1, gm. Zgorzelec, woj. dolnośląskie). Celem wykonanych
sondażowych badań archeologicznych było odkrycie reliktów infrastruktury obozowej oraz zabytków
ruchomych związanych z pobytem jeńców wojennych. Zakładano, że odkryte pozostałości pozwolą na
poznanie aspektów funkcjonowania obozu, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w materialne
archiwalnym. Prace realizowane były przez Fundację „Łużyce – wczoraj i dziś”, na zlecenie
stowarzyszenia Meetingpoint Music Messiaen, w formie warsztatów dla kilkunastoosobowej grupy
młodzieży z Polski, Niemiec, Włoch, Rumunii, Ukrainy oraz Francji. Przygotowując program wykopalisk
starano się połączyć aspekt naukowy oraz dydaktyczny prowadzonych działań. Prace prowadzone były
na podstawie decyzji nr 1384/2018 oraz 1437/2019 wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków we Wrocławiu - Delegaturę w Jeleniej Górze.

1.1. Rys historyczny
Powstanie i funkcjonowanie obozu jenieckiego VIII A można podzielić na dwa historyczne
etapy. Pierwszym z nich było powstanie obozu przejściowego – Durchgangslager (potocznie
nazywanego „Dulagiem”). Projekt przygotowania takiego miejsca na przedmieściach Görlitz
opracowano w sierpniu 1939 roku, tuż przed rozpoczęciem agresji na Polskę. Obóz ten otrzymał
oznaczenie VIII A, co wynikało z systemu numeracji obozów jenieckich na terenie III Rzeszy. Stosowana
kombinacja cyfr rzymskich oraz litery odnosiła się do numeru okręgu wojskowego oraz kolejności
zakładania obozów. Obóz w Görlitz był więc pierwszym na terenie VIII okręgu wojskowego.
Na lokalizację Dulagu VIII A wybrano pola pomiędzy wschodnimi peryferiami miasta, a miejscowością
Leopoldshain (obecnie Łagów). Obszar obozu zajmował powierzchnię około 18 ha. Dostępne
w obecnym momencie archiwalia i opracowania uniemożliwiają dokładne określenie jego granic.
Na podstawie analizy

porównawczej zdjęć

archiwalnych można jednak

z dużą dozą

prawdopodobieństwa wskazać przybliżoną lokalizację w okolicach dzisiejszej drogi wojewódzkiej
nr 30 w kierunku Bolesławca (il. 1., 2). W zgorzeleckim obozie przejściowym znaleźli się żołnierze polscy
wzięci do niewoli przede wszystkim podczas działań w rejonie Częstochowy, a więc w pasie działania
10 armii niemieckiej. Pierwsza grupa licząca około 8 tysięcy jeńców trafiła do obozu już 07.09.1939 r.
(Lusek, Goetze 2011 s. 27; Zgłobicki 1995 s. 9-10). Obok żołnierzy w obozie przebywali także cywile
oraz funkcjonariusze służb mundurowych, np. Policji Państwowej (il. 3). Warunki bytowe i sanitarne
panujące w Dulagu były co najmniej trudne. Kwaterunków dokonywano w namiotach
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Il. 1. Fotografia wykonana w Dulagu VIII A. Na pierwszym planie widoczny polski jeniec wojenny. W tle
za ogrodzeniem zwraca uwagę droga obsadzona drzewami oraz budynek gospodarczy
(źródło. Zgłobicki 1995 s. 32, oprac. P. Zawadzki).

Il. 2. Elementy krajobrazu widoczne na il. 1. – stan obecny. Pola pomiędzy Łagowem, a drogą wojewódzką nr 30
(źródło: Google streets, oprac. P. Zawadzki).
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Il. 3. Dulag VIII A – kolejka polskich jeńców po jedzenie. Na pierwszym planie widoczny funkcjonariusz Policji
Państwowej (źródło. Zgłobicki 1995 s. 35).

mieszczących po 500-600 ludzi. Za posłanie służyły wiązki słomy rozrzucone na gołej ziemi. W krótkim
czasie, stale powiększająca się liczba jeńców, a także przygotowania prowadzone przez III Rzeszę do
kolejnych kampanii sprawiły, że koniczne okazało się powiększenie obszaru obozu oraz rozbudowa
infrastruktury, co wymusiło znalezienie innej lokalizacji. Nowy obóz rozplanowany został
na powierzchni 27 ha wydzielonych z obszaru poligonu Wehrmachtu znajdującego się w pobliżu Koźlic
(il. 4, 5), po zachodniej stronie szosy łączącej Zgorzelec z Bogatynią (dawna ulica Seidenbergerstraße).
Przekształceniu uległ także status z przejściowego na stały, czyli Stalag (skrót od niem. nazwy
Stammlager für kriegsgefangene Mannschaften und Unteroffiziere – obóz stały dla jeńców wojennych
szeregowych

i

podoficerów).

Obiekt

wzniesiony

na

planie

trapezu

składał

się

z dwóch stref: przedobozia oraz obozu właściwego. Przedobozie przeznaczone było dla jednostek
wartowniczych oraz administracji. W obozie właściwym przebywali jeńcy, rozlokowani wg klucza
narodowościowego. Szczególnie traktowani byli jeńcy radzieccy oraz włoscy, którzy zostali całkowicie
odizolowani od jeńców pozostałych nacji (Lusek, Goetze 2011 s. 31). Do wznoszenia infrastruktury
obozowej zmuszeni zostali polscy żołnierze. Jeńcy z obozu przejściowego zostali przeniesieni na obszar
Stalagu w grudniu 1939 roku, pomimo nieukończenia jeszcze prac budowlanych. Obiekty mieszkalne
stanowiły baraki o wymiarach 65,8 m x 12,3 m, w których przebywało około 250 osób
(w przypadku baraków przeznaczonych dla jeńców radzieckich bywało to nawet 600 ludzi). Baraki
budowane były według projektu z 14.03.1939 r. opracowanego dla obozów jenieckich zlokalizowanych
na terenie całej III Rzeszy (il. 6). Na podstawie źródeł archiwalnych i relacji nie jest
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Il. 4. Lokalizacja Stalagu VIII A na mapie archiwalnej z 1939 r. Granice poligonu zaznaczono kolorem niebieskim.
Zwraca uwagę lokalizacja (planowana?) obozu batalionu Landesschutz-u (zbiory autora).
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Il. 5. Lokalizacja dawnego Stalagu VIII A na polskiej mapie topograficznej (układ wspł. 1992 skala 1:10000,
zbiory autora).

Il. 6. Wnętrze baraku dla jeńców wojennych wzniesionego wg instrukcji z 14.03.1939 r. Czerwonym kolorem
zaznaczono poglądowo obszary prowadzenia praz w 2018-2019 r. (wg http://stalag8a.urbweb.pl/ytwn.html)
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możliwe ustalenie, które z obiektów mieszkalnych znajdujących się na terenie obozu stanowiły baraki
drewniane, a które murowane. Pewne jest, że znajdowały się tutaj budynki wznoszone w obu
technikach. Część baraków została zapewne wykonana przez lub przy udziale firmy Christop & Unmack
AG z Niesky (Wenzel 2008 s. 65-66). Rozwój infrastruktury obozowej był znacznie rozciągnięty w czasie
i

jeszcze

w

lecie

1940

roku

część

jeńców

musiała

spać

w

namiotach.

Obóz

w niezmienionych już granicach istniał do maja 1945 roku. Wśród jeńców przetrzymywanych podczas
wojny na terenie Stalagu, znaleźli się żołnierze różnych narodowości oraz frontów. Najliczniejsze grupy
tworzyli obywatele radzieccy, Belgowie, Francuzi, Jugosłowianie, Polacy, Włosi, Brytyjczycy i
Amerykanie (Zgłobicki 1995 s. 15). Wiele aspektów dotyczących funkcjonowania obozu pozostaje nadal
nieznanych.

Źródła

archiwalne,

w

postaci

dokumentacji

obozowej,

zostały

w znacznym stopniu zniszczone przez niemiecką załogę podczas ewakuacji obozu w zimie 1945 roku
lub trafiły do archiwów tajnych służb sowieckich (Nowak 2000 s. 171, Reinhard, Keller, Nagel 2014
s. 78). Zachował się za to bogaty zbiór korespondencji pomiędzy władzami obozowymi,
a magistratem Görlitz oraz firmami, które korzystały z pracy jeńców (patrz Opracowanie źródeł
historycznych dotyczących obozu jenieckiego Stalag VIII A wykonane przez Muzeum Łużyckie
w Zgorzelcu). Wspomnienia i relacje jeńców są często rozproszone i praktycznie niemożliwe jest
dotarcie do wszystkich ocalałych dokumentów bez stworzenia osobnego zespołu badawczego. Nie jest
także możliwe w chwili obecnej określenie poszczególnych etapów budowy obozu. Pomimo
szczegółowej analizy przeprowadzonej przez Romana Zgłobickiego na początku lat 90.,
nie

wyjaśniono

do

końca

kwestii

związanych

z

pochówkami

obozowymi,

zwłaszcza

że schyłkowego okresu funkcjonowania obozu. Uwaga ta dotyczy zarówno lokalizacji wszystkich miejsc
pochówków, jak i ostatecznej liczby zmarłych i zamordowanych jeńców. W przypadku jeńców
sowieckich, podane w literaturze dane mają charakter szacunkowy, co podkreślali sami autorzy.
Najsłabiej poznanym okresem historii Stalagu są wydarzenia z końca wojny oraz lat tuż powojennych.
Nie można wykluczyć, że teren dawnego obozu był przez jakiś czas kontrolowany przez jednostki
NKWD. Wraz z ewakuacją obozu kończą się wiarygodne informacje dotyczące wydarzeń związanych
z terenem Stalagu.

2. Prace sondażowe
Prace rozpoczęto od analizy materiałów archiwalnych w postaci zdjęć lotniczych
przedstawiających teren obozu w dniach 16.12.1944 r., 11.05.1945 r. i 12.05.1945 r (il. 7). Zapoznano
się także z dostępnymi planami sytuacyjnymi oraz wynikami przeprowadzonych dotychczas badań
archeologicznych (Nowaczyk 2014, Zawadzki 2016). Celem kwerendy było zapoznanie się ze specyfiką
stanowiska
z

oraz

identyfikacja

funkcjonowaniem

obozu.

widocznych
Uzyskane

zachowanych

dane

7

ze

źródeł

reliktów

budowli,

archiwalnych

związanych

skonfrontowano

Il. 7. Zdjęcie lotnicze Stalagu VIII A wykonane 11 maja 1945 r. Prace sondażowe prowadzone były w obrębie
baraku oznaczonego „X” (fot. z archiwum MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN).

Il. 8. Skan lidarowy obszaru dawnego Stalagu VIII A. Zwracają uwagę zarysy infrastruktury obozowej
(wg http://mapy.geoportal.gov.pl ).
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z wizualizacją numerycznego modelu terenu - LIDAR, (il.8). W wyniku przeprowadzonej analizy
podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań sondażowych w obrębie jednego z baraków znajdujących
się w strefie przeznaczonej dla jeńców sowieckich i włoskich. Jako obiekt badań wybrano relikty baraku,
w obrębie którego prowadzono wykopaliska w 2016 roku (Zawadzki 2016). Planowane prace miały
więc stanowić kontynuację i rozszerzenie dotychczasowych badań. Na wybór tego właśnie miejsca
wpłynęło kilka czynników:
a) strefa przeznaczona dla żołnierzy sowieckich i włoskich, ze względu na izolację tej grupy jeńców, jest
stosunkowo najsłabiej rozpoznana (najmniej relacji naocznych świadków, brak dokumentacji,
fotografii etc.);
b) miejsce badań położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki edukacyjnej, co stanowi istotny
czynnik przy potencjalnym eksponowaniu odkrytej infrastruktury;
c) przeprowadzenie kompleksowych badań jednego miejsca pomoże uzyskać pełniejszy obraz danego
fragmentu rzeczywistości obozowej.

2.1. Wizja lokalna
Prace terenowe rozpoczęto od wytypowania miejsc wykopów sondażowych. Za miejsca
o największym potencjale badawczym uznano relikty obu toalet nocnych, które zlokalizowane były przy
północnej i południowej ścianie szczytowej baraku. Założono, że w tych miejscach mogło dojść do
większego nagromadzenia zabytków, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kloak
średniowiecznych. Obie latryny zostały częściowo oczyszczone z roślinności w 2016 roku,
co umożliwiło szybką lokalizację obiektów. Przystępując do prac wykopaliskowych wyznaczono granice
dwóch wykopów sondażowych, którym nadano oznaczenia „latryna N” oraz „latryna S”. Przyjęto
zasadę osobnej numeracji jednostek stratygraficznych w obrębie sondaży. Pozyskiwany materiał
zabytkowy wciągany był na jedną listę inwentarzową danego sezonu, w której zamieszczano
dodatkową informację o miejscu odkrycia danego przedmiotu.

2.2. Wykopy sondażowe
Latryna S – wykop o początkowych wymiarach 4 m x 3 m zorientowany został dłuższym bokiem
równolegle do ściany szczytowej baraku. Część reliktów toalety była widoczna na powierzchni gruntu.
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, Zawadzki 2016). Warstwa związana z destrukcją baraku, składająca się
z fragmentów cegieł, zaprawy wapiennej, papy i tynku była przemieszana z humusem,
co uniemożliwiało jej osobną eksplorację. Bezpośrednio pod tą warstwą odkryto poziom użytkowy
toalety oraz ceglaną posadzkę, którą zinterpretowano jako element ciągu komunikacyjnego

9

Il. 9. Sondaż „Latryna S” po zakończeniu prac w sezonie I. Widoczny poziom użytkowy toalety nocnej oraz
ceglana posadzka przedsionka baraku (fot. P. Zawadzki).

związanego z wejściem do baraku (il. 9). Posadzka była wykonana z pełnych cegieł o zróżnicowanych
wymiarach, zbliżonych do formatu 26 cm x 13 cm x 7 cm oraz ich fragmentów, ułożonych na płask
z przesunięciem na połowę długości cegły. Cegły były kładzione bezpośrednio na powierzchni gruntu i
spajane zaprawą cementową. Skrajny rząd posadzki od strony zachodniej przylegał do rzędu cegieł
biegnącego równolegle do wschodniej krawędzi zbiornika na szambo. Konstrukcja ta została
zidentyfikowana jako pozostałość ściany działowej pomiędzy toaletą, a korytarzem ganku (il. 10).
Interpretację tę uzasadnia obecność wylewki cementowej odpowiadającej szerokością światłu otworu
drzwiowego. Od strony wschodniej posadzka wnikała w profil wykopu. W II sezonie badań przedłużono
granice sondażu w tym kierunku o 2,5 m, w celu odsłonięcia jej dalszej części (il. 11). Pomimo
poszerzenia

sondażu,

niestety

nie

udało

się uchwycić wschodniej krawędzi

posadzki.

Od strony południowej posadzkę ograniczał mur ceglany, który zachował się w części przyziemnej.
Odkryta konstrukcja wykonana była z cegieł o wymiarach 25 cm x 12,5 cm x 6,5 cm spojonych zaprawą
cementową i ułożonych główkami równolegle do lica. Relikt ten uznano za ścianę południową ganku
osłaniającego wejście do baraku. Ściana zachodnia ganku przebiegała pod kątem prostym w stosunku
do

ściany

południowej

i

biegła

w

kierunku

północnym.

Relikt

ten

zachował

się

w postaci fundamentu filarowo-łękowego dzielącego jednocześnie zbiornik szamba na dwie części
(il. 12). Układ ściany zachodniej ganku dowodzi, że część betonowej posadzki, uznawana dotychczas
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Il. 10. Relikt ściany działowej pomiędzy toaletą, a korytarzem. Widoczna cementowa wylewka w miejscu
pierwotnego osadzenia odrzwi (fot. P. Zawadzki).

Il. 11. Sondaż „Latryna S” po zakończeniu eksploracji w 2019 r. – widoczne przedłużenie w kierunku wschodnim
(fot. P. Zawadzki).
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za poziom użytkowy toalety nocnej, w rzeczywistości pozostawała na zewnątrz ganku i pełniła funkcję
wyłącznie techniczną (opróżnianie i czyszczenie szamba).
W części północno wschodniej sondażu natrafiono na relikty fundament południowej ściany
szczytowej baraku, pełniącej jednocześnie funkcję działową pomiędzy gankiem, a barakiem.
Konstrukcja była zbudowana z cegieł o formacie 25 cm x 12,5 cm x 6,5 cm ułożonych wozówkami
równolegle do lica muru.
Odkryty w sondażu „Latryna S” zbiornik na szambo o pojemności ok. 6 m3, składał się
z komory na planie prostokąta o wymiarach wewnętrznych 183 cm x 227 cm. Głębokość zbiornika
wynosiła
149 cm. Dno zbiornika oraz ściany do wysokości 96 cm zostały wylane z betonu, natomiast powyżej
tego poziomu, układane były już wieńce z cegieł. Szambo przykrywały dwie płyty o grubości 10 cm,
odlane ze zbrojonego betonu, przedzielone łękiem fundamentowym ściany zachodniej ganku. Łęk
wspierał się na filarze wypuszczonym ze ściany południowej zbiornika szamba (il. 13).
W rzucie poziomym filar ma kształt prostokąta o wymiarach 26 cm x 25 cm.

Il. 13. Zbiornik szamba latryny południowej po zakończeniu eksploracji. Widoczny łęk fundamentowy ściany
działowej (fot. P. Zawadzki).

W części zachodniej przykrycia szamba, znajduje się prostokątny otwór techniczny o wymiarach
81 cm x 80 cm pierwotnie umożliwiający oczyszczanie szamba. Otwór posiadał z każdej strony kryzę
służącą do osadzenia klapy. Na dnie zbiornika, w osi światła otworu technicznego, odkryto zagłębienie
o wymiarach 37 cm x 35 cm i głębokości 32 cm, które umożliwiało umieszczenie czerpaka lub pompy.
We

wschodniej

części

przykrycia

szamba

umiejscowiono

otwór

kloaczny

o

średnicy

24 cm, w którym prawdopodobnie była umocowana rura kamionkowa. Przed otworem znajduje się
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paza o wymiarach 25,5 cm x 5,5 cm i głębokości 2,5 cm, którą należy wiązać z systemem osadzania
i mocowania ustępu. W odległości ok. 20 cm od otworu kloacznego znajdował się drugi otwór
o średnicy 4 cm służący do odprowadzania wody i nieczystości gromadzących się na posadzce toalety.
Wypełnisko szamba tworzyła warstwa współczesnych śmieci, poniżej których zalegało
gruzowisko związane z rozbiórką baraków po 1945 roku (j.s. 1). Po usunięciu rumowiska natrafiono na
warstwę użytkową kloaki (j.s. 5) o miąższości ok. 20-25 cm. Składała się ona ze szlamu, w którym zalegał
liczny materiał ruchomy związany z pobytem jeńców wojennych. Przedmioty te omówione zostały w
osobnym

rozdziale.

Na szczególną

uwagę

zasługuje

fakt

odkrycia guzika

wojskowego

(nr inw. 125/19) w spoinie pomiędzy cegłami posadzki ganku (il. 14). Był to jedyny zabytek, którego
kontekst odkrycia wskazywał na związek z momentem budowy baraku.

Il. 14. Guzik czechosłowacki (nr inw. 121/19) in situ odkryty podczas badań (fot. P. Zawadzki).

Sondaż „Latryna N” – wykop o wymiarach 4,8 m x 2,9 m zorientowany został dłuższym bokiem
równolegle do osi S-W. Część reliktów toalety była widoczna na powierzchni gruntu przed
rozpoczęciem prac. Podobnie jak w przypadku sondażu „Latryna S”, miąższość nawarstwień
kulturowych była relatywnie niewielka i wynosiła około 0,1 – 0,2 m. Warstwa związana z destrukcją
baraku, składająca się z fragmentów cegieł, zaprawy wapiennej, papy i tynku, była przemieszana
z humusem, co uniemożliwiało jej osobną eksplorację. W warstwie rumowiska znaleziono cegłę
z sygnaturą producenta: „BC” (il. 15). Bezpośrednio pod tą warstwą odkryto poziom użytkowy toalety
oraz ceglaną posadzkę, którą zinterpretowano jako element ciągu komunikacyjnego związanego
z wejściem do baraku (il. 16). Posadzka była wykonana z pełnych cegieł o zróżnicowanych
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Il. 15. Cegła znaleziona w gruzowisku rozbiórkowym. Zwraca uwagę sygnatura producenta
(fot. P. Zawadzki).

Il. 16. Sondaż „Latryna N” po doczyszczeniu powierzchni. Widoczna posadzka ganku oraz poziom użytkowy
toalety (fot. P. Zawadzki).
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wymiarach, zbliżonych do formatu 25 cm x 12 cm x 6,5 cm (przykładowe wymiary cegieł: 24,5 cm x 10
cm x 6,5 cm, 25 cm x 12 cm, 24 cm x 12 cm, 25 cm x 11 cm). Cegły były kładzione bezpośrednio na
powierzchni gruntu i spajane zaprawą cementową. Podobnie jak w przypadku sondażu „Latryna S”,
skrajny rząd posadzki od strony zachodniej, przylegał do rzędu cegieł biegnącego równolegle
do wschodniej krawędzi zbiornika na szambo. Konstrukcja ta została zidentyfikowana jako pozostałość
ściany działowej pomiędzy toaletą, a korytarzem ganku. Od strony wschodniej posadzka wnikała w
profil wykopu. Jej południowa i północna krawędź były poszarpane w wyniku działań związanych z
rozbiórką baraku. Nie zachowały się żadne relikty ściany zamykającej ganek od północy, udało się
jednak uchwycić zarys wkopu fundamentowego (j. s. 3). Konstrukcja ściany zachodniej ganku była
analogiczna do konstrukcji odkrytej w sondażu „Latryna S” i wspierała się na fundamencie filarowołękowym, przerzuconym nad zbiornikiem szamba (il. 17). Orientacja ściany zachodniej ganku dowodzi,
że część betonowej wylewki na zachód od łęku fundamentowego pierwotnie znajdowała się
na zewnątrz ganku.
Zbiornik na szambo odkryty w sondażu „Latryna N” miał pojemność ok. 5,7 m3,
a więc o 0,3 m3 mniej niż zbiornik latryny południowej. Składał się z komory na planie prostokąta
o

wymiarach

wewnętrznych

184

cm

x

229

cm.

Głębokość

zbiornika

wynosiła

136 cm. Dno zbiornika zostało wylane z betonu. Cała powierzchnia ścian zbiornika była pokryta
cementem, nie można jednak stwierdzić, czy jest to pełna wylewka, czy też otynkowana ściana ceglana.
Przez zbiornik przerzucono łęk fundamentu ściany zachodniej ganku, który wsparty został na filarze
wypuszczonym ze ściany zachodniej zbiornika. W rzucie poziomym filar ma kształt prostokąta
o wymiarach 28 cm x 27 cm. Szambo zostało przykryte dwiema płytami o grubości 10 cm, odlanymi
ze zbrojonego betonu. W części zachodniej przykrycia szamba, znajduje się prostokątny otwór
techniczny o wymiarach 81 cm x 80 cm, pierwotnie umożliwiający oczyszczanie szamba. Otwór
posiadał z każdej strony kryzę służącą do osadzenia klapy. We wschodniej części przykrycia szamba
umiejscowiono otwór kloaczny o średnicy około 30 cm, w którym umocowana była rura kamionkowa
(in situ zachowały się jej fragmenty, il. 18). Przed otworem znajdowała się paza o wymiarach
25 cm x 5,5 cm i głębokości 2,5 cm, którą należy wiązać z systemem osadzania i mocowania ustępu.
W odległości ok. 20 cm od otworu kloacznego znajdował się drugi otwór o średnicy 5 cm służący do
odprowadzania wody i nieczystości gromadzących się na posadzce toalety.
Wypełnisko szamba tworzyła warstwa współczesnych śmieci, poniżej której zalegało
gruzowisko związane z rozbiórką baraków po 1945 roku (j.s. 1). Co ciekawe podczas eksploracji tej
warstwy natrafiono na ślady związane z działalnością przemytniczą z przełomu XX i XXI w. Świadczyły
o tym foliowe opakowania kartonów papierosów marki „West”, które zdeponowane były
w narożniku szamba. W sumie wypełniły one cały 120 litrowy worek na śmieci. Po usunięciu
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Il. 17. Szczyt łęku fundamentowego ściany zachodniej ganku (fot. P. Zawadzki).

Il. 18. Otwór kloaczny z zachowanym fragmentem rury kamionkowej. Widoczny drugi otwór odpływowy.
Po lewej stronie znajduje się fundament ściany działowej (fot. P. Zawadzki).
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rumowiska natrafiono na warstwę użytkową kloaki (j.s. 5), o miąższości ok. 20-25 cm. Składała się
ze szlamu, w którym zalegał materiał ruchomy związany z pobytem jeńców wojennych. Przedmioty te
omówione zostały w osobnym rozdziale. Niestety koniec czasu przewidziany na eksplorację sprawił, że
w części NW zbiornika (bezpośrednio pod otworem technicznym) nie usunięto do końca gruzowiska.
Zalegająca warstwa najprawdopodobniej przykrywa zagłębienie w posadzce, analogiczne do odkrytego
w toalecie S.
W wyniku przeprowadzonej eksploracji odkryto relikty dwóch szamb oraz korytarzy
związanych z wejściami do baraku. Zaskoczeniem okazała się różnica w niwelacji poziomów
użytkowych obu odkrytych latryn. Pomiary wskazują, że choć były one częścią tego samego budynku,
to wystąpiła znaczna różnica pomiędzy poziomami użytkowymi obu ganków (łącznie z toaletami),
wynosząca, w zależności od miejsca nawet 70 cm. Różnica ta wynika z ukształtowania miejscowego
terenu. Ponieważ powierzchnia użytkowa baraku musiała znajdować się na tym samym poziomie,
powala to zakładać, że wyrównanie spadku wymagało ułożenia podłogi na jakimś systemie filarów.
Tłumaczy to brak odkrycia reliktów posadzki podczas badań w 2016 r. (Zawadzki 2017 s. 4). Badania
dowiodły, że konstrukcje wznoszono wg jednego planu, jednak bez zachowania odpowiedniej
staranności wobec trzymania się jednolitych wymiarów. Używanie cegieł uszkodzonych oraz połówek
w miejsce pełnych form wskazuje na oszczędzanie materiałów przy budowie, co dobrze koresponduje
z wojenną rzeczywistością, w której powstawały te obiekty. Niezwykle istotnym odkryciem jest
ustalenie, że część stropu szamba znajdowała się poza obrębem ścian ganku, umożliwiając tym samym,
czyszczenie

zbiornika

od

zewnątrz.

Na

żadnym

ze

znanych

planów,

rekonstrukcji

czy materiale archiwalnym, układ ten nie był widoczny.

3. Materiał ruchomy
Podczas prac wykopaliskowych natrafiono na kilkaset przedmiotów, które uznano za związane
z funkcjonowaniem obozu jenieckiego (patrz zał. nr 4). Oprócz jednego zabytku (nr inw. 121/19)
wszystkie artefakty zostały odkryte w warstwie użytkowej (j.s. 5) obu zbiorników latrynowych. Na
uwagę

zasługuje

fakt

dość

dobrego

stanu

zachowania

większości

zabytków,

w tym, przedmiotów wykonanych z materiałów organicznych znalezionych w wypełnisku latryny S.
Zabytki odkryte w drugim szambie zachowały się znacznie gorzej. Przedmioty zostały oczyszczone oraz
poddane wstępnej – polowej konserwacji. Wyjątkiem jest zespół broni palnej, który został
w pełni zakonserwowany. Wielkość zbioru oraz jego potencjał badawczy wymagają, aby stał się on
przedmiotem oddzielnego opracowania. Więcej szczegółowych informacji będzie można uzyskać
dopiero po pełnej konserwacji przedmiotów. Pozyskany zbiór można podzielić na kilka kategorii
funkcjonalnych. Na potrzeby niniejszego sprawozdania dokonano wstępnej identyfikacji i analizy
poszczególnych grup przedmiotów.
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3.1. Militaria
Grupa zabytków militarnych składa się z kilku rodzajów przedmiotów – broni, ekwipunku
oraz amunicji strzeleckiej centralnego i bocznego zapłonu. Militaria znajdowały się w wypełniskach obu
szamb. Najliczniejszą grupę zabytków tej kategorii stanowi amunicja strzelecka.

3.1.1. Amunicja strzelecka
Zbiór tej kategorii zabytków liczy 139 przedmiotów (numery inw. 1-38/18, 1-78/19). Kilkukrotnie pod
jednym numerem inwentarzowym figuruje kilka nabojów połączonych łódką amunicyjną lub
ładownikiem, których nie rozdzielano ze względu na kontekst odkrycia. Amunicja została wykonana
przez różnych producentów, w różnych krajach i w różnym kalibrze. W przypadku części egzemplarzy,
ze względu na korozję, nie było możliwe odczytanie sygnatur określających miejsce i datę produkcji.
Wśród omawianej grupy można wyróżnić amunicję bocznego zapłonu (kal. 5,6 mm), która stosowana
jest powszechnie w broni sportowej oraz amunicję centralnego zapłonu o zastosowaniu stricte
bojowym (kal. 6,5 mm, 7,62 mm, 7,92 mm, 8 mm, 10,4 mm). W kategorii amunicji bojowej na
szczególną uwagę zasługuje jedyny przykład amunicji rewolwerowej kal. 10,4 mm. Przy identyfikacji
cech

poszczególnych

producentów

amunicji

wykorzystano

zasoby

strony

internetowej

http://old.municion.org/ stanowiącej największy wiarygodny zasób wiedzy dotyczącej amunicji
strzeleckiej z całego świata.
1) amunicja bocznego zapłonu kal. 5,6 mm (nr inw. 73-78/19; il. 19).
Zbiór 6 nabojów odkryto w wypełnisku szamba południowego. Wszystkie naboje cechowane były na
denku łuski znakiem w postaci litery „R” wpisanej w tarczę herbową, co pozwala zidentyfikować
producenta: zakłady Rheinisch-Westfalische Sprengstoff A.G. Podczas II wojny światowej amunicja
tego kalibru nie miała praktycznego zastosowania bojowego.
2) amunicja centralnego zapłonu kal. 6,5 x 52 mm (nr inw. 1—19/18, 7-27/19).
Kategoria ta liczy 44 sztuki nabojów. W wypełnisku latryny S odkryto 25 sztuk tej amunicji (nr inw.
7-27/19; il. 20), w tym 7 egzemplarzy w 3 ładownikach, natomiast w latrynie N znajdowało się
kolejnych 19 sztuk (nr inw. 1-19/18; il. 21). Na denkach łusek było możliwe zidentyfikowanie trzech
rodzajów sygnatur: „R M B-43” (20 egzemplarzy – 11 w latrynie S oraz 9 w latrynie N), „S M I 932”
(1 w latrynie S) „S M I 941” (1 w latrynie S). Oznaczenia odpowiadają kolejno producentom: Pirotécnia
Militar – Bolonia oraz Societa Metallurgica Italiana (Campo Tizzoro, Toskania). Amunicja została
wyprodukowana w latach 1932 (1 sztuka), 1941 (1 sztuka) oraz 1943 (20 sztuk) W przypadku 22
egzemplarzy odczytanie sygnatur nie było możliwe. Na jednym egzemplarzu znalezionym w latrynie N
widoczne były ślady fabrycznego tekturowego opakowania. Omawiane naboje stosowano
w karabinach systemu Mannlicher-Carcano mod. 91 wszystkich wersji (Matuszewski, Wojciechowski
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Il. 19. Amunicja bocznego zapłonu kal. 5,6 mm - nr inw. 73-78/19, odkryta w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 20. Amunicja centralnego zapłonu kal. 6,5 x 52 mm – Mannlicher Carcano – nr inw. 7-27/19,
odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 21. Amunicja centralnego zapłonu kal. 6,5 x 52 mm – Mannlicher Carcano – nr inw. 1-19/18, odkryta
w latrynie N (fot. P. Zawadzki).

1986 s. 11;16). Broń ta stanowiła standardowe wyposażenie armii włoskiej podczas I i II wojny
światowej. Po roku 1943 karabiny Carcano znalazły się także na wyposażeniu armii niemieckiej
tyłowych jednostek Wehrmachtu oraz oddziałów Volkssturmu.
3) amunicja centralnego zapłonu kal. 6,5 x 53,5 mm (nr inw. 1-6/19; il. 22).
W grupie tej znalazło się 6 nabojów odnalezionych w wypełnisku latryny S. Na denkach łusek znajdują
się dwa rodzaje sygnatur: 38A AI (nr inw. 1/19) oznaczająca zakłady Artillerie Inrichtingen w Zaandam
(Holandia) oraz „BS 39” (nr inw. 2-6/19) oznaczająca fabrykę Basse & Selve w Altenie (Niemcy)
wytwarzającą amunicję na zlecenie zakładów w Zaandam. Liczba widniejąca w sygnaturze pozwala na
ustalenie roku produkcji – 1938 (nr inw. 1/19) i 1939 (nr inw. 2-6/19). Naboje kal. 6.5 x 53,5 mm
stosowane były w karabinach Mannlicher produkcji Holenderskiej (M 1895) i Rumuńskiej (M 1893).
4) amunicja centralnego zapłonu kal. 7,62 x 54 mm R (nr inw. 37/18, 49-58/19; il. 23, 24).
Grupa ta składa się z 11 nabojów i 1 łuski (ze zbitą spłonką). Łuskę odnaleziono w wypełnisku szamba
N natomiast pozostałe egzemplarze pochodzą z wypełniska szamba S. Większość nabojów zachowała
się w dużo gorszym stanie niż pozostałe zabytki tej kategorii; dotyczy to zwłaszcza spodów łusek,
na których umieszczane były sygnatury. Jest to cecha charakterystyczna dla amunicji produkcji
sowieckiej, która ze względu na technologię produkcji, reprezentowała dużo niższą jakość wykonania
w porównaniu do amunicji państw ościennych z tego samego okresu. W 8 przypadkach możliwe było
jednak odczytanie kodów producentów i lat produkcji. Wszystkie ze zidentyfikowanych egzemplarzy
cechowane były liczbą „60” oznaczającą zakłady Luganski Patronyi Zavod w Ługańsku. Naboje te
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pochodziły z lat produkcji 1932 (1 egzemplarz), 1935 (5 egzemplarzy), 1938 (1 egzemplarz) i 1941
(1 egzemplarz). Wszystkie naboje, na których udało się odczytać sygnatury pochodziły z latryny S.
Naboje 7,62 x 54 mm używane były powszechnie w broni pozostającej na wyposażeniu armii rosyjskiej
i radzieckiej. Nabój opracowany początkowo dla karabinu Mosin wz. 1891 stosowano także
w karabinach maszynowych Maxim wz. 1910 oraz w rkm-ie DP 28 Diegtiariowa. Fakt odkrycia amunicji
stosowanej w Armii Czerwonej koresponduje z obecnością jeńców sowieckich w tej strefie obozu.
Przemawiają za tym także daty produkcji poszczególnych nabojów. Wśród zidentyfikowanych
egzemplarzy brak przykładów produkcji po 41 roku. Jak pokazują wyniki badań pobojowiska
z 1945 roku nad Nysą Łużycką, amunicja dostarczana oddziałom frontowym w schyłkowym okresie
wojny pochodziła z najświeższych partii produkcji. Amunicja starsza niż rok 1944 w kontekście znalezisk
z 1945 roku, choć występuje, to należy praktycznie do rzadkości (Zawadzki 2020 s. 271-272).
Nie udało się określić daty produkcji wszystkich egzemplarzy, jednak w 8 przypadkach było
to możliwe, co stanowi 67% zbioru. Należy więc uznać za bardzo prawdopodobne, że amunicja została
wyrzucona do szamba przez jeńca, bądź jeńców, którzy chcieli pozbyć się „niebezpiecznego”
przedmiotu. Na uwagę zasługuje także łuska odkryta w szambie N. Cechowanie na denku jest
nieczytelne, jednak jakość wykonania wskazuje na produkcję z końca wojny. Wraz z faktem zbicia
spłonki świadczy to o tym, że łuska może mieć związek z walkami toczonymi w okolicy w maju
1945 roku.
5) amunicja centralnego zapłonu kal. 8 x 50,5 mm
Do grupy tej zaliczono 31 nabojów (nr inw. 35-36/18, 28-48/19; il. 25, 26). 29 nabojów odkryto
w latrynie S (9 nabojów znajdowało się w oryginalnych ładownikach do karabinu Berthier,
mieszczących po 3 sztuki amunicji, il. 27), zaś w latrynie N znaleziono 2 egzemplarze. Na dnach łusek
zidentyfikowano kilka rodzajów sygnatur: „S.F.M” oznaczającą zakłday Societé Française des Munitions
w Paryżu (11 sztuk – 10 znalezionych w latrynie S, 1 w latrynie N), „SF” oznaczającą zakłady Société
Française des Munitions w Issy les Moulineaux (2 sztuki znalezione w latrynie S i 1 w latrynie N), „RS”,
którą posługiwały się zakłady konstrukcyjne Atelier de construction w Rennes (1 sztuka odnaleziona w
latrynie S), „TE R” oznaczającą zakłady Atelier de construction w Tuluzie oraz walcownię Tréfileries et
Laminoirs de Le Havre w Rugles (egzemplarz znaleziony w latrynie S) oraz „EDB R” – zakłady
Département Munitions du construction d'automobiles Delaunay Belleville w St. Denis. W przypadku
dwóch nabojów odkrytych w sondażu „Latryna S” odczytanie sygnatur nie było możliwe. Amunicja
pochodziła z lat produkcji 1928 (2 sztuki z latryny S) i 1930 (2 sztuki z latryny S
i 1 z latryny N). W przypadku 1 naboju powstały wątpliwości wynikające z nie dość czytelnego
oznaczenia (rok 1904?). W pozostałych przypadkach sygnatury umieszczone na denkach łusek nie
zawierały informacji o dacie produkcji. Amunicja systemu kal. 8 x 50,5 została opracowana z myślą
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Il. 22. Amunicja centralnego zapłonu kal. 6,5 x 53,5 mm – Mannlicher (nr inw. 1-6/19), odkryta w wypełnisku
szamba latryny S (fot. P. Zawadzki).

Il. 23. Łuska naboju centralnego zapłonu kal. 7,62 x 54 mm – Mosin (nr inw. 37/18), odkryta w wypełnisku
szamba latryny N (fot. P. Zawadzki).
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Il. 24. Amunicja centralnego zapłonu kal. 7,62 x 54 mm – Mosin (nr inw. 49-59/19), odkryta w wypełnisku
szamba latryny S (fot. P. Zawadzki).

Il. 25. Naboje centralnego zapłonu kal. 8 x 50,5 mm – Lebel (nr inw. 35-36/18), odkryte w wypełnisku szamba
latryny N (fot. P. Zawadzki).
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Il. 26. Naboje centralnego zapłonu kal. 8 x 50,5 mm – Lebel (nr inw. 28-44/19), odkryte w wypełnisku szamba
latryny S (fot. P. Zawadzki).

Il. 27. Naboje centralnego zapłonu kal. 8 x 50,5 mm – Lebel w ładownikach do karabinu Berthier
(nr inw. 45-48/19), odkryte w wypełnisku szamba latryny S (fot. P. Zawadzki).
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o zastosowaniu we francuskim karabinie Lebel Mle 1886, stąd też nazywana jest amunicją systemu
Lebel. Naboje tego sytemu były jednak używane również w innych typach broni francuskiej m.in.
w karabinach Berthier’a.
6) amunicja centralnego zapłonu kal. 7,92 x 57 mm
W grupie tej znalazło się 28 nabojów (nr inw. 20-34/18, 60-71/19; il. 28, 29, 30). W latrynie S odkryto
11 sztuk omawianej amunicji oraz 1 łuskę. Pozostałe egzemplarze znajdowały się w latrynie N. Zabytki
zachowały się w złym stanie – większość denek łusek jest pokryta wykwitami korozji,
a oznaczenia zatarte. W przypadku niektórych egzemplarzy możliwe było odczytanie sygnatur: „DM”
(Deutsche Metall Patronenfabrik w Karlsruhe – 3 egzemplarze z 1915 r. 1 egzemplarz z 1916 r.), „dou”
(Waffenwerke Brünn A.G., fabryka w Povaszka Bystrica – 1 egzemplarz, nieczytelny rok produkcji,
1 egzemplarz z 1944 r.), „edq” (Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Wesloerstraße w LübeckSchlutup – 1 egzemplarz z 1943 roku, 1 egzemplarz z 1944 rku) „P” (Polte Armaturen und
Maschinenfabrik A.G. w Magdeburgu – 1 egzemplarz z 1914 r.),”P131” (Deutsche Waffen- u.
Munitionsfabriken AG z Berlin-Borsigwalde – 1 egzemplarz z 1935 r.), „P249” (Hirsch, Kupferu.Messingwerke AG w Finow – 1 egzemplarz z 1938 r.), „P639” (Otto Eberhardt Patronenfabrik,
Gustloff Werke A.G., Hirtenberger – 1 egzemplarz z 1939 r.), „S” (Königliche Munitionsfabrik
w Spandau – 1 egzemplarz z 1915 r.). W zbiorniku na szambo N odkryto także jedną łuskę produkcji
polskiej z 1938 r (cechowana orłem w koronie oraz kodem: „F”, „67”, „38”). Amunicja systemu Mauser
przeznaczona do karabinów powtarzalnych ładowana była w specjalnych łódkach mieszczących po
5 nabojów. Dwa egzemplarze takich łódek, sygnowane literą „P” na odwrocie, znaleziono po jednym
w każdym z szamb. Naboje Mausera były powszechnie stosowane w karabinach powtarzalnych,
samopowtarzalnych oraz karabinach maszynowych będących na wyposażeniu wielu armii podczas I i II
wojny światowej. Największym producentem i użytkownikiem tego typu amunicji były Niemcy.
Pozyskany zbiór, poza jednym przypadkiem, pochodzi właśnie z produkcji niemieckiej,
z okresu obu wojen światowych. W broń opartą na systemie Mausera wyposażeni mogli być żołnierze
pełniący straż w Stalagu. Niewykluczone jednak, że amunicja odkryta podczas badań ma związek
ze składami amunicji, które znajdowały się nieopodal obozu. Obecność naboju produkcji polskiej
można tłumaczyć faktem stosowania zdobycznej broni i amunicji przez Niemców już od początku
wojny. Amunicja systemu Mauser wytwarzana w polskich fabrykach była w pełni kompatybilna
z bronią tego samego systemu używaną w armii niemieckiej.
7) amunicja centralnego zapłonu kal. 10.4 x 20 mm
Podczas badań znaleziono jeden nabój tego kalibru, który odkryty został w szambie N (nr inw. 38/18;
il. 31). Jest to amunicja rewolwerowa, w okresie II wojny światowej, przeważnie już archaiczna.
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Il. 28. Naboje centralnego zapłonu kal. 7,92 x 57 mm – Mauser (nr inw. 20-34/18), odkryte
w wypełnisku szamba latryny N. Zwracają uwagę pełne łódki amunicyjne połączone produktami korozji.
W przypadku 4 nabojów pociski odpadły w wyniku korozji (fot. P. Zawadzki).

Il. 29. Naboje centralnego zapłonu kal. 7,92 x 57 mm – Mauser (nr inw. 60-70/19), odkryte
w wypełnisku szamba latryny S. (fot. P. Zawadzki).
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Il. 30. Łuska naboju centralnego zapłonu kal. 7,92 x 57 mm – Mauser produkcji polskiej (nr inw. 71/19), odkryta
w wypełnisku szamba latryny S. (fot. P. Zawadzki).

Il. 31. Nabój centralnego zapłonu kal. 10,4 x 20 mm (nr inw. 38/18), odkryty
w wypełnisku szamba latryny N. (fot. P. Zawadzki).
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Na denku łuski brak oznaczeń producenta, jednak kaliber wskazuje, że mogła być stosowana
w rewolwerach szwajcarskich M1872/78 i M1878, bądź włoskich M1889. Druga z możliwości wydaje
się bardziej prawdopodobna biorąc pod uwagę fakt, że Włosi produkowali rewolwer M1889
praktycznie do końca II wojny światowej. Tezę tę uwiarygadnia fakt pobytu jeńców włoskich w części
Stalagu, na terenie której prowadzone były badania.
Omawiane przedmioty stanowią niezwykle eklektyczny zbiór amunicji stosowanej w wielu
armiach podczas II wojny światowej. Znalazły się w nim przykłady amunicji produkowanej
i wykorzystywanej zarówno przez państwa Osi jak i alianckie. Procentowy oraz liczbowy udział
poszczególnych typów amunicji w obrębie poszczególnych sondaży, jak i na całym stanowisku,
przedstawiają poszczególne diagramy i tabela (diagram 1, 2, 3; tab. 1). Zwraca uwagę dominacja
amunicji kal. 7,92 x 57 mm, 8 x 50,5 mm i 6,5 x 52 mm nad pozostałymi rodzajami. Widoczne jest także
zróżnicowanie w obrębie poszczególnych sondaży. W latrynie N przeważa amunicja proweniencji
niemieckiej oraz włoskiej, natomiast w latrynie S na pierwsze miejsce wysuwa się amunicja francuska
i

włoska.

Taki

udział

procentowy

poszczególnych

typów,

wg

autora,

świadczy

o nieprzypadkowym i jednorazowym zdeponowaniu gross odnalezionej amunicji. Koresponduje to
z typami broni palnej odkrytymi w obu szambach, które odpowiadają dominującym rodzajom
amunicji. Wyjątkiem są naboje systemu Mauser, w przypadku których nie natrafiono na odpowiadającą
im broń. Jednak obecność pobliskich składów amunicji, które znajdowały się zaraz za zachodnim
ogrodzeniem obozu w pełni uzasadnia występowanie tej kategorii zabytku. Znamienne, że naboje kal.
7,92 x 57 mm dominują tylko w szambie N, za to w drugiej latrynie ustępują znacznie egzemplarzom
amunicji włoskiej i francuskiej. Potwierdza to teorię o jednoczasowości depozycji tych artefaktów.
W przeciwnym wypadku częstotliwość występowania tych nabojów byłaby bardziej równomierna.

Diagram 1. Udział procentowy poszczególnych rodzajów amunicji odnalezionej w obu sondażach. Widoczna
wyraźna przewaga występowania amunicji włoskiej, niemieckiej i francuskiej (oprac. P. Zawadzki).
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Diagram 2. Udział procentowy poszczególnych rodzajów amunicji odnalezionej w latrynie S. Widoczna wyraźna
przewaga występowania amunicji kal. 6,5 x 52 mm i 8 x 50,5 mm przy znacznie mniejszej liczbie nabojów
Mausera (oprac. P. Zawadzki).

Diagram 3. Udział procentowy poszczególnych rodzajów amunicji odnalezionej w latrynie N. Widoczna zmiana
przewagi występowania amunicji na korzyść amunicji Mausera (oprac. P. Zawadzki).
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Typ amunicji

„Latryna S”

„Latryna N”

Ogółem

Nabój 5,6 mm sportowy
Nabój 6,5x52 mm Mannlicher-Carcano

6
25

0
19

6
44

Nabój 6,5x53,5 mm Mannlicher

6

0

6

Nabój 7,92x57 mm Mauser

12

28

40

Nabój 8x50,5 mm Lebel

29

2

31

Nabój 7,62x54 mm Mosin

11

1

0

Nabój 10.4x20 mm

1

0

1

Amunicja wszystkich typów łącznie

89

50

139

Tab. 1. Zestawienie ilościowe odkrytej amunicji z podziałem na sondaże i typy (oprac. P. Zawadzki).

3.1.2. Broń
Wśród przedmiotów odkrytych podczas eksploracji znalazły się także przykłady broni palnej oraz broni
białej. Na tego typu artefakty natrafiono zarówno w szambie N jak i S. Przedmioty spoczywały w
warstwie użytkowej szamba (j.s. 5) jednak w obu przypadkach ich lokalizacja w obrębie zbiornika była
charakterystyczna. Wszystkie egzemplarze odkrytej broni znajdowały się w części najdalej położonej
od otworu rewizyjnego. Takie zdeponowanie przedmiotów wskazuje na chęć ich ukrycia oraz
zabezpieczenia

przed

przypadkowym

znalezieniem.

Trudno

wyobrazić

sobie,

aby którykolwiek z jeńców trafił do obozu wraz z bronią. Obecność tego typu przedmiotów można
wytłumaczyć rozbrajaniem się na terenie obozu jednostek niemieckich, co mogło nastąpić w maju 1945
roku. Początkowo zakładano, że odkryta broń należała do straży obozowej. Obecnie jednak wykluczono
tę

możliwość.

Straż

Stalagu

opuściła

obóz

wraz

z

jeńcami

podczas

ewakuacji,

z oczywistych względów musiała więc zabierać ze sobą broń. Innym wyjaśnieniem okoliczności ukrycia
broni jest czyszczenie obozu po zakończeniu wojny. Za najbardziej prawdopodobne należy jednak
uznać, że jest to ślad po rozbrajających się jednostkach Volkssturmu, które mogły tu przebywać między
6 a 8 maja 1945 r. (Lusek, Goetze 2011 s. 45). Przemawia za tym eklektyczność zbioru oraz archaiczność
modeli w nim występujących, co w pełni wpasowuje się w charakterystykę uzbrojenia tej formacji
(Mammach 1981 s. 58-70).

3.1.2.1. Broń biała
Broń biała reprezentowana jest przez dwa egzemplarze bagnetów-noży znalezionych
w szambie S (nr inw. 147, 148/19; il. 32-33). Pierwszym zabytkiem jest nóż M35 używany przez
członków organizacji paramilitarnej - Hitlerjugend. Rękojeść wyłożona została ebonitowymi
karbowanymi okładzinami w kolorze czarnym. Na jednej z nich, centralnie umieszczony został romb
z podziałem na cztery pola w kolorach białym i czerwonym. Na środku rombu widnieje symbol swastyki.
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Głowica noża została uformowana w kształt przypominający głowę orła, co jest charakterystycznym
zabiegiem stylistycznym dla noży i bagnetów niemieckich z 1 poł. XX wieku. Nóż znaleziono wraz
ze stalową pochwą lakierowaną na czarno i z przytwierdzoną skórzaną żabką umożliwiającą
mocowanie do pasa oraz zabezpieczającą głownię przed wysunięciem. Na głowni noża często
umieszczany był napis „Blut und Ehre”, jednak znane są egzemplarze wyprodukowane w trakcie
trwania wojny bez tego napisu (Härtung 2001 s. 52). Należy wykluczyć, aby przedmiot tego typu znalazł
się w posiadaniu jeńca Stalagu. Znalezisko to przemawia za teorią o rozbrajaniu się na terenie obozu
formacji Volkssturmu, ponieważ w szeregach tej formacji służyli również członkowie organizacji
Hitlerjugend.
Drugim zabytkiem z tej kategorii jest nóż z rogowymi okładzinami (nr inw. 148/19). Z pewnością
nóż jest proweniencji niemieckiej i wykonany został w 1 połowie XX wieku, o czym świadczy
wspomniana już stylizacja głowicy. Jest to bardzo ciekawy egzemplarz, ze względu na swoją
nieregulaminową formę, nie posiadającą analogii wśród znanych modeli noży dla formacji wojskowych
i paramilitarnych z okresu III Rzeszy. Kształt i rozmiary rękojeści są bardzo zbliżone do omawianego
noża M35, nie są jednak identyczne. Zwracają uwagę rogowe okładziny (zamiast bakelitowych lub
drewnianych) oraz mocno zarysowany koniec głowicy formujący się w „dziób” o wiele wyraźniej niż
jest to widoczne w przypadku noża M35. Różny jest także kształt jelca, którego wąs w omawianym
egzemplarzu jest krótszy i mniej wywinięty niż w nożu M35. Najprawdopodobniej przedmiot ten
stanowi konwersję regulaminowego noża, wykonany został na zamówienie lub w bardzo małej serii
np. przez lokalnego wytwórcę. Możliwe, że po konserwacji widoczne będą sygnatury, które pomogłyby
zidentyfikować producenta i rok powstania przedmiotu. Nie da się wykluczyć, że jest to przykład noża
myśliwskiego, lub skrócony bagnet Hirschfänger wz. 1865 lub 1871 (Królikiewicz 2014 s. 274).
W domach aukcyjnych oraz w zbiorach kolekcjonerów znajdują się egzemplarze bagnetów niemieckich
do karabinu Mauser poddanych podobnej konwersji polegającej na wymianie okładzin na rogowe
i niekiedy skróceniu głowni broni. Niektóre z takich przedmiotów określane są mianem „noży
okopowych”, a więc broni przeznaczonej do walki wręcz, która wykonywana była na indywidualne
zamówienie żołnierza. W omawianym przypadku możemy być jednak pewni, że nie jest to konwersja
bagnetu, czego dowodzą rozmiary rękojeści, inaczej uformowana głownia (m.in. brak zbrocza)
oraz brak pazy umożliwiającej mocowanie bagnetu do karabinu. Nóż zdeponowany został razem ze
stalową pochwą, która niemal w całości uległa rozkładowi. Do pochwy przytwierdzona była skórzana
żabka umożliwiająca mocowanie noża na pasie. Żabka posiadała dodatkowe zapięcie obejmujące
rękojeść noża, podobne jak w nożu M35, jednak umieszczone niżej. Podobnie jak w przypadku
omawianego noża M35, należy uznać za nieprawdopodobne, aby taki przedmiot znajdował się w
posiadaniu jeńca Stalagu.
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Il. 33. Nóż M35 (nr inw. 147/19) używany przez członków Hitlerjugend, odkryty w szambie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 32. Nieznana konwersja niemieckiego bagnetu (nr inw. 148/19). Zabytek odkryty w szambie S
(fot. P. Zawadzki).
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3.1.2.2. Broń palna
Zarówno w zbiorniku na szambo latryny N, jak i latryny S odkryto egzemplarze broni palnej.
Łącznie było to 7 sztuk broni reprezentujących dwa główne modele karabinów powtarzalnych –
Mannlicher-Carcano i Berthier (nr inw. 76-79/18, 189-191/19; il. 33, 41). Spośród 7 egzemplarzy broni,
6 spoczywało na dnie szamba w miejscu najbardziej odległym od otworu rewizyjnego. W jednym
przypadku (karabinek Mannlicher-Carcano M91/38) broń była oparta pionowo w narożniku szamba,
co umożliwiło wydobycie karabinu przez otwór kloaczny (nie rewizyjny!). Broń odkryta w szambie N
zachowała się znacznie gorzej niż egzemplarze odkryte w szambie S. Dotyczy to przede wszystkim
elementów stalowych. Łoża w egzemplarzach z obu latryn zachowały się zaskakująco dobrze. Na
karabinach francuskich widoczne są fragmenty numerów seryjnych broni. Bezpośrednio nad
karabinami odkrytymi w szambie N zalegała warstwa papy, co pozwala doprecyzować moment
zdeponowania broni. Musiało to nastąpić po zakończeniu funkcjonowania obozu, ale przed
rozpoczęciem rozbiórki baraków. Daje to ramy czasowe pomiędzy majem 1945 roku, a przełomem lat
40. i 50.
Zbiór karabinów Mannlicher-Carcano składał się z 5 egzemplarzy: 3 karabiny powtarzalne
Mannlicher-Carcano M91 kal. 6,5 mm - odkryte w szambie N, oraz karabinek powtarzalny MannlicherCarcano M91/38 kal. 6,5 mm i karabinek kawaleryjski Moschetto-Carcano M91/38 kal. 6,5 mm, odkryte
w szambie S. Włoska konstrukcja karabinu Mannlicher-Carcano bazowała na rozwiązaniach karabinu
Mannlicher i opracowana została w 1891 roku. Broń systemu Mannlicher-Carcano (określana niekiedy
„Carcano”) była podstawowym regulaminowym uzbrojeniem strzeleckim armii włoskiej zarówno
podczas I, jak i II wojny światowej. W latach 30. i 40. powstało kilka konwersji, których przykładem są
odkryte karabinki M91/38.
Karabiny Carcano M91 zachowały się w stanie niedostatecznym. Elementy metalowe uległy
silnej korozji. Najlepiej zachowały się elementy organiczne, chociaż w jednym przypadku uszkodzona
została kolba. Co istotne, karabiny zdeponowane zostały bez zamków, co świadczy o tym, że osoba
umieszczająca broń w szambie robiła to bez myśli o jej ponownym podjęciu. Brak zamka czyni broń
palną bezużyteczną, dlatego też żołnierze ukrywający broń przed wrogiem często postępowali w ten
sposób. Motywacją dokonującego depozycji było zniszczenie broni a nie chęć jej ukrycia na jakiś czas.
W znacznie lepszym stanie zachowały się dwa karabinki Carcano odkryte w latrynie S. Karabinek
kawalerii Moschetto-Carcano M91/38 (ze składanym bagnetem) posiadał pas nośny oraz zamek.
W chwili depozycji zamek pozostawał w pozycji odryglowanej (otwartej). Dzięki konserwacji udało się
przywrócić sprawność poszczególnych mechanizmów. Na niektórych elementach broni i łoża
zachowały się także oznaczenia producenta oraz numery seryjne. W równie dobrym stanie zachował
się drugi z karabinków M91/38. Niestety egzemplarz ten nie posiadał zamka ani pasa nośnego.
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Il. 33. Karabiny Mannlicher-Carcano M.91 (nr inw. 77-79/18) oraz karabinek Carcano M.91/38 (drugi od dołu,
nr inw. 80/18) przed konserwacją. Zwraca uwagę brak zamków oraz daleko posunięta korozja karabinów M.91
(fot. P. Zawadzki).

Il. 34. Karabiny Mannlicher-Carcano M.91 (nr inw. 77-79/18) po konserwacji (fot. P. Zawadzki).

Il. 35. Karabinek Moschetto Carcano mod.91/38 po konserwacji (fot. P. Zawadzki).
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Il. 36. Karabinek Moschetto Carcano mod.91/38 (nr inw. 193/19) przed konserwacją. Zwraca uwagę zamek
w pozycji odryglowanej (fot. P. Zawadzki).

Il. 37. Karabinek Moschetto Carcano mod.91/38 (nr inw. 193/19) po konserwacji (fot. P. Zawadzki).

Il. 38. Karabin Berthier Mle 1907-15 (nr inw. 191/19) przed konserwacją. Zwraca uwagę zamek z pozycji
odryglowanej (fot. P. Zawadzki).
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Il. 39. Karabin Berthier Mle 1907-15 (nr inw. 191/19) po konserwacji (fot. P. Zawadzki).

Il. 40. Karabin Berthier Mle 1907-15 (nr inw. 192/19) przed konserwacją. Zwraca uwagę wygięty trzon zamka i
otwarta komora nabojowa (fot. P. Zawadzki).

Il. 41. Karabin Berthier Mle 1907-15 (nr inw. 192/19) po konserwacji (fot. P. Zawadzki).
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Drugim typem broni odkrytej na stanowisku były karabiny systemu Berthier produkcji
francuskiej. Podczas badań w szambie S odkryto dwa egzemplarze tej broni w wersji Mle 1907-15 kal.
8 mm. Podobnie jak karabinki Carcano, karabiny Berthier’a zachowały się w bardzo dobrym stanie.
W obu egzemplarzach znajdowały się zamki, które w chwili depozycji pozostawały otwarte. Pewnie
z tego powodu jeden z zamków był zgięty. Jednak dzięki zabiegom konserwatorskim udało się
wyprostować go i rozruszać pozostałe mechanizmy. Na komorach nabojowych obu karabinów widnieją
znaki producenta, co pozwala stwierdzić, że jeden z nich został z manufakturze St.-Etienne, drugi zaś z
zakładach Delaunay Belleville. Broń tego typu stanowiła regulaminowe wyposażenie armii francuskiej
podczas I i II wojny światowej. Na początku II wojny karabin ten był już jednak przestarzały. Jednym z
jego mankamentów była niewielka pojemność magazynka wynosząca zaledwie 3 naboje. Było to
stanowczo za mało jak na warunki ówczesnego pola bitwy.
Warto zwrócić uwagę, że omawiane karabiny zostały odnalezione wraz z zasilającymi je typami
amunicji. Natężenie występowania konkretnych rodzajów nabojów pokrywa się z miejscem odkrycia
poszczególnych modeli karabinów. Tak więc, w miejscu odkrycia karabinów Berthiera (latryna S)
dominuje amunicja francuska kal. 8 mm, zaś w Latrynie N, gdzie znajdowały się karabiny Carcano,
amunicja włoska stanowi po niemieckiej drugą co do wielkości grupę. Dowodzi to,
że amunicja została zdeponowana w tym samym czasie co broń. Trudno sobie wyobrazić, aby jeńcy
włoscy, bądź francuscy trafili do obozu z bronią a następnie ją ukrywali w szambie. Nie ulega więc
wątpliwości, że odnalezione karabiny należy wiązać z rozbrajającymi się w 1945 roku jednostkami
niemieckimi, o czym wspomniano przy omawianiu znalezisk broni białej. Karabiny Berthiera oraz
Mannlicher-Carcano M. 91 pod koniec II wojny światowej były już konstrukcjami przestarzałymi.
Jednak w obliczu wojny totalnej, Niemcy nie wahali się używać broni zdobycznej, nawet jeśli nie
dorównywała parametrami ich własnym konstrukcjom.

3.1.3. Ekwipunek wojskowy
W grupie przedmiotów określanych mianem militariów osobne miejsce zajmują artefakty
związane z ekwipunkiem wojskowym. Do kategorii tej zaliczono przedmioty związane z armią
niemiecką. Pierwszym z nich jest maselniczka ogólnowojskowa wzoru wprowadzonego w armii
niemieckiej na początku 1938 roku (nr inw. 154/19; il. 42). Znaleziony egzemplarz jest
zdekompletowany – brakuje zakręcanej pokrywki. Na spodzie pojemnika po zewnętrznej stronie
umieszczona została sygnatura „K 80”. Liczba oznacza zakodowaną nazwę producenta, zaś litera „K”
oznacza materiał, z którego wykonany został przedmiot. W tym przypadku jest to żywica mocznikowa
z wypełniaczem organicznym. Drugim przedmiotem jest trok skórzanych szelek bojowych
(Koppeltragegestell), służących do podtrzymywania pasa głównego oraz do troczenia ekwipunku
(nr inw. 186/19; il. 43). Szelki tego typu były powszechnie użytkowane w armii niemieckiej od końca
1939 roku. Odnaleziony element służył do podwieszania ładownicy. Do zbioru przedmiotów
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stanowiących ekwipunek wojskowy włączono także grupę składającą się z 4 podkówek obcasów
niemieckich butów wojskowych (nr inw. 100-103/19, il. 44). Podkówki posiadały wybite sygnatury
informujące o rozmiarze obuwia, do którego pasowały oraz o stronie – lewej lub prawej (Sàiz 2009 s.
74). Niestety stan zachowania odkrytych egzemplarzy uniemożliwił odczytanie tych oznaczeń.
Odkrycie omawianych przedmiotów tłumaczy się tym samym wydarzeniem, podczas którego
dokonano depozycji broni, czyli rozbrajaniem się na terenie Stalagu niezidentyfikowanej jednostki
armii niemieckiej. Różnorodność ekwipunku, jego archaiczne cechy i zróżnicowana proweniencja
wskazują, że mógł to być oddział Volkssturmu.
Z omawianego zbioru wyłączono elementy ekwipunku wojskowego, które mogły być używane
przez jeńców wojennych. Dotyczy to przede wszystkim zbioru menażek oraz innych drobnych
przedmiotów.

Il. 42. Maselniczka armii niemieckiej (nr inw. 154/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 43. Element niemieckich szelek nośnych (nr inw. 186/19) odkryty w szambie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 44. Podkówki niemieckich butów wojskowych (nr inw. 100-103/19) odkryte w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).
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3.2. Znaki tożsamości
Na stanowisku odkryto trzy znaki tożsamości – tzw. nieśmiertelniki (nr inw. 97-99/19, il. 45)
oraz przedmiot, który najprawdopodobniej związany jest z inwentaryzacją grobów (nr inw. 169/19;
il. 46). Wszystkie znajdowały się w wypełnisku latryny S w okolicach zagłębienia ułatwiającego
czyszczenie szamba. Nieśmiertelniki pełniły funkcję ewidencyjną i identyfikacyjną. Podczas II wojny
światowej większość armii posiadała swój system ewidencjonowania żołnierzy, któremu odpowiadała
oryginalna wersja nieśmiertelnika. W przypadku śmierci żołnierza, znaleziony przy zwłokach
nieśmiertelnik z danymi, miał umożliwić identyfikację poległego. Większość ówczesnych armii
stosowała znaki tożsamości dwudzielne lub podwójne. W obu przypadkach chodziło o zdublowanie
informacji, dzięki czemu możliwe było zostawienie połówki nieśmiertelnika przy zwłokach. Dzięki temu,
że znaki różniły się kształtem, a niekiedy nawet tworzywem, z którego zostały wykonane, często, nawet
jeśli dane na nieśmiertelniku są nieczytelne, możliwe jest określenie przynajmniej narodowości
poległego żołnierza. System ewidencji stosowały także obozy jenieckie. Żołnierze, którzy znaleźli się w
niemieckiej niewoli, obok znaków tożsamość swoich armii, dostawali nieśmiertelniki obozowe z wybitą
nazwą Stalagu oraz numerem, pod którym zostali umieszczeni w ewidencji obozowej. Numer ten był
indywidualny i nigdy nie ulegał powtórzeniu w obrębie tego samego obozu. Nieśmiertelniki obozowe
miały postać prostokątnych blaszek z perforacją prostopadłą do krótszego boku, dzielącą blaszkę na
dwie części. Zadaniem perforacji było ułatwienie przełamania nieśmiertelnika po śmierci właściciela.
Jak wspomniano, jedna część miała pozostać przy zwłokach, natomiast druga, z identycznymi danymi,
trafiała do archiwum (Reinhard, Keller, Nagel 2014 s. 75-77). Odkryte podczas badań znaki tożsamość
to przykłady typowych nieśmiertelników obozowych. Wszystkie zostały przełamane przed
zdeponowaniem w szambie. Dwa egzemplarze miałypo 2 otwory służące do przewlekania rzemyka
umożliwiającego noszenie identyfikatora na szyi. W jednym przypadku (nr inw. 98/15) nieśmiertelnik
posiadał jeden otwór. Odnalezione identyfikatory posiadały wybity tę samą nazwę i numer obozu:
„Stalag 338”. Pozwoliło to już na wstępie ustalić ponad wszelką wątpliwość, że należały one do
żołnierzy sowieckich, ponieważ do Stalagu 338 zlokalizowanego w Krzywym Rogu na Ukrainie trafiali
wyłącznie żołnierze wzięci do niewoli na froncie wschodnim. Wraz ze zmianą sytuacji militarnej na
wschodzie oraz wzrastającym zapotrzebowaniem na darmową siłę roboczą, wielu jeńców sowieckich
przetrzymywanych w obozach na okupowanych terenach ZSRR i Polski, zostało przetransportowanych
do obozów położonych na terenie III Rzeszy. Jeńcy ze Stalagu 338 trafili na teren VIII okręgu
wojskowego już pod koniec 1942 oku (Kobylarz-Buła 2015 s. 91). Na nieśmiertelnikach odczytano
numery indywidualne: 18790 (nr inw. 99/19), 20402 (nr inw. 97/19) oraz …5084 (nr inw. 98/19).
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Il. 45. Nieśmiertelniki obozowe (nr inw. 97-99/19) z oznaczeniami Stalag 338. Zwraca uwagę różnica
w umieszczeniu otworów do przewlekania rzemienia (fot. P. Zawadzki).

Il. 46. Znacznik grobowy (?) z wybitym oznaczeniem „R 1311”, nr inw. 169/19 (fot. P. Zawadzki).
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Cyfra na początku ostatniego numeru to prawdopodobnie „0”, jednak została ona odbita niewyraźnie.
Dzięki archiwalnym zasobom rosyjskim zamieszczonym na stronie https://obd-memorial.ru/html/
możliwe było ustalenie danych dwóch żołnierzy:
Nr obozowy 18790
Nazwisko: Isaichev; imię: Mikołaj
Nazwisko patronimiczne: Aleksiejewicz
Data urodzenia: 25/05/1919
Miejsce urodzenia: Mordowińska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Sowiecka, Meltsany
Stopień wojskowy w Armii Czerwonej: szeregowiec
Data wzięcia do niewoli: 24/06/1942
Miejsce niewoli: Stalag 338 (w tym wypadku oznacza to miejsce rejestracji)
Los: umarł w niewoli
Data śmierci: 10/12/1942; miejsce pochówku: Görlitz
Numer obozowy: 20402
Nazwisko: Ryltsov; imię: Ulyan
Nazwisko patronimiczne: Nikołajewicz
Data urodzenia: 15/06/1893
Miejsce urodzenia: Region Kursk, Verkhnyaya Polyana
Stopień wojskowy w Armii Czerwonej: szeregowiec
Data wzięcia do niewoli: 22/07/1942
Miejsce niewoli: Stalag 338 (w tym wypadku oznacza to miejsce rejestracji)
Los: umarł w niewoli
Data śmierci: 7/11/1942; miejsce pochówku: Görlitz

Niestety tożsamość i losy, żołnierza, do którego należał trzeci nieśmiertelnik pozostają w chwili obecnej
nieznane.

Na

uwagę

zasługuje

fakt

odnalezienia

przełamanych

nieśmiertelników,

które należały do żołnierzy zmarłych w relatywnie niewielkim odstępie czasu. Teoretycznie przedmioty
te powinny były spocząć ze zwłokami lub znajdować się w archiwum obozowym. Powód, dla którego
zostały odnalezione w szambie pozostaje niewyjaśniony. Czy zostały wyrzucone, bądź zgubione przez
jednego z jeńców, który z niewiadomych przyczyn zabrał je zmarłym kolegom? Na to pytanie w chwili
obecnej nie możemy udzielić odpowiedzi. Dokonanie kolejnych odkryć identyfikatorów w podobnym
kontekście mogłoby rzucić dodatkowe światło na to zagadnienie.
Wraz z omawianym zespołem nieśmiertelników odkryto okrągły znacznik o średnicy 4 cm z wybitą
sygnaturą „R 1311” oraz pojedynczym otworem do mocowania. Często tego typu znaleziska
identyfikowane są jako tzw. marki narzędziowe, jednak w tym przypadku kontekst odkrycia tego
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przedmiotu wraz z nieśmiertelnikami, może wskazywać na jego związek z systemem ewidencji grobów.
Znaczniki o identycznej średnicy, również cechowane numerem, znalezione zostały w 1969 r. podczas
prac ekshumacyjnych polskich żołnierzy poległych w bitwie Iłżeckiej. Z pewnością znacznikami w tej
formie posługiwały się niemieckie służby pogrzebowe (Kaszuba, Sadzikowski 2012 s. 114-115).

3.3. Guziki.
Zbór guzików odkrytych podczas badań można podzielić na dwie grupy – guziki wojskowe
odzieży wierzchniej oraz guziki bieliźniane. Do pierwszej kategorii zabytków zaliczyć można
13 egzemplarzy odkrytych w latrynie S (nr inw. 117-129/19; il. 47-53) oraz 3 egzemplarze odkryte
w latrynie N (nr inw. 50-52/18; il. 54, 55). Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych grup
przedstawia tab. 2.
Kraj

Awers

Rewers (sygn.)

Ø mm

Lokalizacja

Nr inw.

faktura „groszek”

„DH” „37”

20,5

Latryna S

117/19

faktura „groszek”

„M.O.S” „R.” „39”

20

Latryna S

118/19

faktura „groszek”

nieczytelne

19

Latryna S

119/19

faktura „groszek”

„HD”

19

Latryna S

120/19

faktura „groszek”

„[…]ra” „FEIN”

21

Latryna N

52/18

lew na dwóch łapach

„R.J. DEPOOSTER”„BRUXELLA”

25

Latryna S

122/19

lew na dwóch łapach

„R.J. DEPOOSTER”„BRUXELLA”

25

Latryna S

123/19

lew na dwóch łapach

„BRUXELLA”

25

Latryna S

124/19

gładki

„PARIS” „I” „w&w”

20

Latryna S

125/19

gładki

nieczytelne

20

Latryna N

51/18

kotwica

nieczytelne

24

Latryna N

50/18

2 skrzyżowane miecze

nieczytelne

21

Latryna S

126/19

2 skrzyżowane miecze

nieczytelne

Wielka Brytania

2 lwy i herb królestwa

„ED GILL” ”BIRMINGHAM”

25

Latryna S

127/19

Łotwa

3 lwy – herb Tallina,
wokół serca

„V” „F”

25

Latryna S

129/19

Polska

orzeł w koronie

„WARSZAWA” „S. [?] M.”

22

Latryna S

128/19

III Rzesza

Belgia

Francja

Czechosłowacja

bruk/sondaż
S

121/19

Tab. 2. Zestawienie typologiczne odkrytych guzików wojskowych (oprac. P. Zawadzki)

Na szczególną uwagę zasługuje kilka egzemplarzy guzików. Najciekawszym i niespodziewanym
znaleziskiem jest guzik, który zidentyfikowany został jako łotewski (nr inw. 129/19). Identyfikacji
dokonano na podstawie podobieństwa pomiędzy herbem Tallina, a wizerunkiem przedstawionym na
awersie guzika. Jedyną różnicą jest obecność serc otaczających lwy widoczne na guziku. Trudno jest
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Il. 47. Guziki armii niemieckiej (nr inw. 117-120/19) odnalezione w latrynie S (Fot. P. Zawadzki)

Il. 48. Guziki armii beglijskiej (nr inw. 122/124/19) odkryte w latrynie S (fot. P.Zawadzki).
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Il. 49. Francuski guzik ogólnowojskowy (nr inw. 125/19) odkryty w szambie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 50. Guzik armii czechosłowackiej (nr inw. 126/19) odkryty w szambie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 51. Guzik armii brytyjskiej (nr inw. 127/19) odkryty w szambie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 52. Guzik wz. 28 armii polskiej (nr inw. 128/19) odkryty w szambie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 53. Guzik łotewski (nr inw. 129/19) odkryty w szambie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 54. Guzik niemieckiej armii (nr inw. 52/18) odkryty w szambie N (fot. P. Zawadzki).

47

Il. 55. Guziki armii francuskiej odkryte w szambie N. Po lewej guzik piechoty morskiej (nr inw.50/18), po prawej
guzik ogólnowojskowy (nr inw. 51/18) (fot. P. Zawadzki).

wyjaśnić obecność tego artefaktu na terenie Stalagu. Być może była to pamiątka jednego z jeńców
sowieckich związana z aneksją krajów nadbałtyckich. Możliwe także, że jest to ślad pobytu w obozie
Łotysza, który zmobilizowany został do Armii Czerwonej w 1941 roku. Drugim, zasługującym na
wyróżnienie guzikiem, jest polski guzik wojskowy wz. 28. Guzik sygnowany jest literami S. oraz M.
Rozpoznane dotychczas sygnowania guzików wz. 28 nie zawierają znaczeń S. M., tylko S. G. M.
(Boczkowski i inn. 1999 s. 100). Na odnalezionym guziku, pomiędzy oboma literami znajduje się duży
odstęp, w którym mogłaby mieścić się brakująca litera oznaczenia. Stan zachowania utrudnia jednak
ocenę czy litera „G” uległa zatarciu, czy też nie było jej tam w ogóle. Wyjątkowość omawianego
egzemplarza wynika z faktu, że podczas badań prowadzonych od 2014 roku znaleziono dotychczas
około 100 guzików wojskowych różnych narodowości, z czego zaledwie 2 polskie. Omawiany zabytek
jest trzecim guzikiem, który można łączyć z pobytem polskich żołnierzy na terenie Stalagu VIII A. Co
ciekawe, liczniej reprezentowane są guziki czechosłowackie, których odnaleziono 6. Znamienne,
że w strefie prowadzenia badań nie znaleziono dotychczas żadnego guzika Armii Czerwonej. Oprócz
wymienionych egzemplarzy możemy wyróżnić guziki ogólnowojskowe (typy powszechnie stosowane
w poszczególnych armiach) brytyjski, belgijskie, francuskie (w tym guzik piechoty morskiej lub wojsk
kolonialnych) oraz niemieckie. Większość guzików została odkryta w okolicy otworu rewizyjnego
i w zagłębieniu ułatwiającym czyszczenie szamba. Kontekst odkrycia pozwala zatem przypuszczać,
że guziki zostały zgubione przez jeńców, którzy czyścili szambo. Znamienne, że w zbiorze występują
praktycznie tylko guziki przypisywane jeńcom z „zachodniej” strefy obozu. Trzeba jednocześnie
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podkreślić, że w przypadku obozów jenieckich, zbyt pochopne identyfikowanie guzika z narodowością
żołnierza, który go zgubił, może prowadzić do całkowicie błędnych wniosków. W warunkach
obozowych często dokonywano różnego rodzaju wymian i transakcji – kwitł „czarny rynek”. Obiektem
handlu stawała się także odzież. Zwłaszcza w przypadku jeńców sowieckich, których mundury były
często

całkowicie

zniszczone

w

wyniku

przebytych

trudów

i

warunków

panujących

w obozie, noszenie przez nich uniformów innych armii nie musiało być niczym niezwykłym.
Do drugiej grupy należą guziki bieliźniane. Część z nich ma najprawdopodobniej proweniencję
wojskową na co wskazują kolory tworzyw, z których zostały wykonane (oliwkowy i granatowy).
Ze względu na mnogość wzorów, wytwórców, a jednocześnie podobieństwo form wynikające
z przeznaczenia, niemożliwe jest w większości przypadków określenie pochodzenia danego guzika
ze 100% pewnością. Znamienny jest także brak literatury fachowej na ten temat. Wyróżniona grupa
liczy 12 sztuk (nr inw. 64-66/18, 130-135/19; il. XXX). Wśród nich znajdują się guziki, które mogą
pochodzić od koszul wojskowych: trzy granatowe guziki oraz jeden w kolorze khaki o średnicy 12 mm
z czterema dziurkami (nr inw. 64-65/19). Za niemieckie guziki do spodni uznano dwa guziki o średnicy
17 mm (nr inw. 64/18, 135/19). Oczywiście określenie funkcji jest czysto umowne – uniwersalność
wzoru pozwalała na stosowanie takiego wzoru zarówno w elementach odzieży, jak i w niektórych
częściach ekwipunku wojskowego. Ze względu na kolor za guziki bieliźniane sensu stricto uznano formy
wykonane z białego tworzywa sztucznego o średnicy 14 mm i 16 mm oraz 4 dziurkach (nr inw. 63/18,
65-66/18,134/19). Jeden guzik o proweniencji cywilnej wyróżniał się błękitnym kolorem
oraz dwoma dziurkami do mocowania (nr inw. 133/19).

3.4. Przedmioty osobiste
Życie jeńców w warunkach obozowych ilustruje grupa przedmiotów osobistych. W jej skład
zaliczono przedmioty związane z higieną osobistą, takie jak przybory do golenia i kosmetyki, pamiątki
(ozdoby) oraz przedmioty codziennego użytku – sztućce i naczynia. Zespół ten jest mieszanką
przedmiotów o proweniencji wojskowej oraz wyrobów przeznaczonych na rynek cywilny.

3.4.1. Higiena osobista
Pomimo trudnych warunków, jeńcy starali się zachować podstawowe formy higieny.
Potwierdzają to odnalezione w latrynie S przedmioty wykorzystywane do golenia zarostu i włosów.
Są to trzy egzemplarze maszynek do golenia (nr inw. 110-111/19, 180/19; il. 56, 57). Jedna forma
zachowała się w całości i była to typowa dla I poł. XX wieku maszynka z wymienną żyletką.
W pozostałych dwóch przypadkach zachowały się jedynie uchwyty. Z tą samą czynnością związana jest
brzytwa w metalowej oprawie odkryta w szambie S (nr inw. 145/19; il. 58) oraz pędzel do golenia
(nr inw. 157/19; il. 59) odkryty w sondażu N. Pomocne przy goleniu na pewno było lusterko,
którego fragment także odkryto w latrynie S (nr inw. 162/19; il. 60). Łączącym się z tym zagadnieniem
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jest także element ręcznej maszynki do strzyżenia włosów (nr inw. 179/19; il. 61), znaleziony
w sondażu S. Przedmioty te nie posiadają żadnych sygnowań, które mogłyby powiedzieć więcej na
temat kraju pochodzenia lub użytkownikach tych przedmiotów. Z zabiegami higieny jamy ustnej
związane są znaleziska 2 szczoteczek do zębów odkrytych w szambie N i S (nr inw. 43/18, 150/19; il.
62, 63) wykonane z tworzywa sztucznego. Szczoteczka uległa silnej deformacji w wyniku procesów
podepozycyjnych. W tym samym miejscu odkryto także tubkę anyżowej pasty do zębów
(z zawartością) produkcji francuskiej (nr inw. 112/19; il. 64). Należy przypuszczać, że trafiła ona do
strefy sowieckiej w ramach wymiany wewnątrzobozowej. Jeńcy armii zachodnich otrzymywali paczki
za pośrednictwem Czerwonego Krzyża, w których oprócz żywności znajdowały się rożnego rodzaju
niezbędne przedmioty, jednak żołnierze sowieccy byli takiego wsparcia pozbawieni.
Z dbałością o wygląd zewnętrzny wiąże się znalezisko 2 grzebieni (ponownie po jednym
egzemplarzu w każdym z szamb), niestety egzemplarz zachowany w całości nie był w żaden sposób
cechowany (nr inw. 46/18; il. 65), natomiast grzebień znaleziony w szambie S przełamany był
w połowie, co uniemożliwia odczytanie pełnej nazwy producenta (nr inw. 155/19; il. 66).
Na przedmiotach tych nie stwierdzono obecności indywidualnych oznaczeń naniesionych przez
właścicieli. Z przedmiotem do pielęgnacji związana była zapewne oprawa, znaleziona w szambie
N (nr inw. 78/18; il. 67). Być może jest to relikt składanego grzebienia lub brzytwy.
Podczas badań natrafiono także na 2 opakowania po kosmetykach – najprawdopodobniej różnego
rodzaju kremach i maściach. Niestety nie udało się stwierdzić z całą pewnością, jakiego rodzaju
specyfiki znajdowały się pierwotnie w środku (nr inw. 45/18, 113/19; il. 68, 69).

3.4.2. Naprawa odzieży
Ważnym elementem życia obozowego było nie tylko dbanie o higienę osobistą,
ale także o stan odzieży. Warunki w jakich przebywali jeńcy, zwłaszcza w strefie sowiecko-włoskiej,
sprawiały, że ubrania niszczyły się bardzo szybko. Żołnierze nie mogli liczyć na otrzymanie nowej
odzieży, tym większego znaczenia nabierały więc wszelkie zabiegi reparacyjne. Na pewno z tym
aspektem rzeczywistości obozowej związane są znaleziska nożyczek oraz naparstka (nr inw. 151/19;
160/19; il. 70, 71) pochodzące z szamba S.
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Il. 56. Maszynki do golenia (nr inw. 110-111/19) odkryte w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 57. Uchwyt maszynki do golenia (nr inw. 180/19) odkryty w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 58. Brzytwa (nr inw. 145/19) odnaleziona w szambie S (P. Zawadzki)

Il. 59. Drewniana oprawa pędzla do golenia (nr inw. 157/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 60. Fragment lusterka (nr inw. 162/19) odkryty w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 61. Fragment maszynki do strzyżenia włosów (nr inw. 179/19) znaleziony w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 62. Szczoteczka do zębów (nr inw. 43/18) znaleziona w szambie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 63. Szczoteczka do zębów (nr inw. 150/19) znaleziona w szambie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 64. Tubka anyżowej pasty do zębów (nr inw. 112/19) znaleziona w szambie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 65. Grzebień (nr inw. 46/18) znaleziony w szambie N (fot. P. Zawadzki).
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Il. 66. Grzebień (nr inw. 155/19) znaleziony w szambie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 67. Oprawa składanego narzędzia (nr inw. 78/18) znaleziona w szambie N (fot. P. Zawadzki).
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Il. 67. Pudełko na krem (nr inw. 45/18) znalezione w szambie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 68. Pudełko na krem (nr inw. 113/19) znalezione w szambie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 69. Nożyczki biurowe (nr inw. 151/19) znalezione w szambie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 70. Naparstek (nr inw. 160/19) znaleziony w szambie S (fot. P. Zawadzki).
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3.4.3. Sztućce
Sztućce w warunkach niewoli stanowiły jeden z najważniejszych przedmiotów jaki posiadali
jeńcy. Nie istniał żaden wzór sztućców obozowych. Posługiwano się takimi, które udało się przemycić
do obozu albo zdobyć drogą wymiany z załogą lub jeńcami. W obozie znalazły się więc zarówno
niezbędniki wojskowe, jak i różnego rodzaju sztućce cywilne. Pozyskany podczas badań zbiór jest dość
bogaty i składa się z łyżek oraz noży. Zwraca uwagę całkowity brak widelców. Szczególnie licznie
w omawianej grupie reprezentowane są łyżki – 10 sztuk (nr inw. 44/18, 87-95/19; il. 71, 72). Zwraca
uwagę fakt, że większość odkrytych egzemplarzy jest uszkodzona. Wskazuje to na pozbywanie się łyżek
dopiero w przypadku, kiedy nie nadawały się już do użytku, co dowodzi ich znaczenia. Oprócz łyżeczek
do

herbaty,

o

pewnej

cywilnej

proweniencji,

nie

jesteśmy

w

stanie

określić,

które z odkrytych łyżek stanowią wzory wojskowe, a które cywilne. Można przypuszczać, że dwie
zachowane w całości łyżki stołowe (nr inw. 92-93/19) to wzory cywilne. Aż 9 łyżek odkrytych zostało
w latrynie S, a tylko jeden egzemplarz (uszkodzony) w latrynie N. Nieco skromniejszym zbiorem są
noże. Pośród tej kategorii wyróżniono 6 zabytków, w tym tylko jeden znaleziony w latrynie N (nr inw.
72/18, 142-144/19, 146/19, 188/19; il. 73-78). Jeden egzemplarz to nóż kuchenny w drewnianej
oprawie (nr inw. 142/19). Kolejnym przykładem noża kuchennego lub stołowego jest zabytek nr inw.
72/18, wykonany ze stali nierdzewnej. Noże nr inw. 143/19 i 146/19 to prawdopodobnie noże
wojskowe. Pierwszy z nich to rodzaj noża okopowego, natomiast drugi wykonany został z głowni
bagnetu (nr inw. 146/19). Zwracają uwagę ślady intensywnego ostrzenia obu stron głowni. Do tej grupy
zaliczyć można także scyzoryk w drewnianej oprawie, odkryty w latrynie S (nr inw. 149/19; il. 79). Na
żadnym z omawianych przedmiotów nie zauważono sygnowań właścicieli.

3.4.4. Naczynia
W skrajnych warunkach „stalagowej” rzeczywistości posiadanie naczynia było równie ważne,
jak posiadanie sztućców. Jeniec nieposiadający naczynia nie miał szansy na przygotowanie czy spożycie
posiłku. Wśród odkrytych przedmiotów, znalazło się kilka przykładów naczyń obozowych. Wyróżniają
się spośród nich szczególnie dwa egzemplarze – menażka sowiecka M35 (nr inw. 41/18; il. 80) odkryta
w latrynie N oraz kociołek wojskowy (nr inw. 81/19; il. 81) odkryty w latrynie S. Menażka M35 była
elementem regulaminowego wyposażenia żołnierza Armii Czerwonej. Odkryty egzemplarz jest
zdekompletowany – brakuje patelni/pokrywki oraz kabłąka uchwytu. Zewnętrzna strona menażki
posiada wyryte napisy w języku rosyjskim oraz symbole gwiazdy pięcioramiennej. Jest to jedyny
z odnalezionych podczas badań przedmiotów posiadający indywidualne oznaczenia. Niestety nie udało
się odczytać pełnego brzmienia napisów ze względu na zatarcie ich fragmentów, jednak
przypuszczalnie jest to imię i nazwisko właściciela. Nie mniej ciekawy jest kociołek wojskowy,
który wstępnie zidentyfikowano jako austro-węgierską menażkę wojskową M1899 lub jej późniejsze
naśladownictwo czechosłowackie. Podobniej, jak w przypadku menażki M35, także i ten egzemplarz
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jest zdekompletowany – brakuje talerza, który pełnił jednocześnie rolę pokrywki oraz składanego
kabłąka, zabezpieczającego talerz przed wysunięciem. Należy zaznaczyć, że menażki tego typu
(zarówno oryginalne form ja i ich naśladownictwa) wykorzystywane były w wielu armiach europejskich
w I połowie XX wieku: m.in. w Polsce, Czechosłowacji, Grecji czy Jugosławii. Całkowitą pewność co do
trafności identyfikacji będzie można uzyskać dopiero po przeprowadzeniu pełnej konserwacji
i odczytaniu sygnatur producenta. Wśród naczyń obozowych znalazły się także relikty
niezidentyfikowanej menażki wojskowej wraz z talerzem (nr inw. 163/19, 177/19; il. 82, 83). Oba
elementy odnaleziono oddzielnie, ale pokryte zostały takim samym ornamentem geometrycznym, co
wskazuje, że jest to komplet. Także i w tym egzemplarzu brakuje patelni/pokrywki oraz kabłąka. Zły
stan zachowania przedmiotu uniemożliwia wyjście poza sferę hipotez. Gdyby nie obecność talerza
można by domniemywać, że jest to kolejny egzemplarz sowieckiej menażki M35, polskiej wz. 23/31,
czy też niemieckiej M31. Jednak, żaden z wymienionych przykładów nie posiadał fabrycznie talerza
w takim kształcie jak zabytek nr inw. 83. Na szczególną uwagę zasługuje polonicum odkryte w latrynie
S. Jest to menażka stalowa wz. 1923/31 (nr inw. 194/19, il. 84). Jako jedyny z omawianych egzemplarzy
jest kompletna. Niestety jej stan zachowania jest bardzo zły. Pomimo polskiej proweniencji
przedmiotu, fakt, że została znaleziona oryginalnie zamknięta, może oznaczać, że została zdeponowana
w szambie w momencie wrzucania broni i ekwipunku Volkssturmu. Pozostałe przykłady wydobytych
naczyń to emaliowana miska w kolorze brązowym (nr inw. 82/19; il. 85), aluminiowa miska/talerz
wojskowy niezidentyfikowanego wzoru (nr inw. 80/19; il. 86), emaliowany kubek z uchem bez sygnatur
(nr inw. 164/19; il. 87), cywilny szklany kubek (73/18; il. 88). Przedmioty te nie posiadały żadnych cech
ani oznaczeń umożliwiających bliższą identyfikację.

3.4.5. Przedmioty wartościowe
Wśród pozyskanych artefaktów znajdują się trzy przykłady szczególne, które zdecydowano się
zaklasyfikować jako przedmioty „wartościowe”. Na pewno za taki zabytek można uznać zegarek
kieszonkowy odkryty w latrynie N (nr inw. 42/18; il. 89). W omawianym egzemplarzu brakuje
wskazówek oraz szkła chroniącego cyferblat. Koperta została wykonana z mosiądzu. Na zewnętrznej
stronie nie ma żadnych oznaczeń wytwórcy. Trudno jest określić miejsce i czas powstania tego
przedmiotu. Kontekst odkrycia pozwala jedynie stwierdzić, że jest to zegarek z I połowy XX wieku.
Niemożliwe jest określenie dokładnych okoliczności zdeponowania zabytku. Nie można odpowiedzieć
na pytanie czy został on wyrzucony, ponieważ uległ uszkodzeniu, czy też został po prostu zgubiony
podczas korzystania z ustępu. Drugim przedmiotem, który uwzględniony został w tej kategorii, jest
srebrna aplikacja w kształcie serca (nr inw. 153/19; il. 90). Brak widocznych mocowań,
które pozwoliłyby powiedzieć więcej na temat funkcji tego przedmiotu. Niewykluczone, że jest to
materialny ślad pobytu w tym miejscu jednej z Polek, które po upadku Powstania Warszawskiego, także
mogły znaleźć się w obozie. Do wyjątkowych przedmiotów należy także zaliczyć pudełeczko.
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Il. 71. Łyżka (nr inw. 44/18) odkryte w latrynie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 72. Różne typy łyżek (nr inw. 87-95/19) odkryte w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 73. Fragment noża ze stali nierdzewnej (nr inw. 72/18) odkryty w latrynie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 74. Nóż kuchenny z drewnianą rękojeścią (nr inw. 142/19) odkryty w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 75. Nóż okopowy (scyzoryk?), nr inw. 143/19 odkryty w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 76. Nóż stołowy (nr inw. 144/19) odkryty w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 77. Głownia noża/bagnetu (nr inw. 146/19) odkryta w latrynie S. Widoczne ślady intensywnego ostrzenia
(fot. P. Zawadzki).

Il. 78. Oprawa noża (nr inw. 188/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 79. Scyzoryk (nr inw. 149/19) odkryty w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 80. Menażka M35 (nr inw. 41/18) odkryta w latrynie N. Widoczne napisy wykonane przez właściciela
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 81. Menażka M1899 armii austro-węgierskiej (nr inw. 81/19) odkryta w latrynie S. (fot. P. Zawadzki).

Il. 82. Talerz menażki (nr inw. 163/19) odkryty w latrynie S. Widoczna karbowana powierzchnia wewnętrzna
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 83. Niezidentyfikowana menażka wojskowa (nr inw. 177/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 84. Polska menażka wojskowa wz. 1923/31 (nr inw. 194/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 85. Emaliowana miska wojskowa (nr inw. 82/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 86. Aluminiowa miska wojskowa (nr inw. 80/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 87. Emaliowany kubek (nr inw. 1642/19) odkryty w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 88. Kubek szklany (nr inw. 73/18) odkryty w latrynie N (fot. P. Zawadzki).
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Il. 89. Zegarek kieszonkowy (nr inw. 42/18) odkryty w latrynie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 90. Ozdoba ze srebra (nr inw. 153/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 91. Pudełeczko ozdobne (nr inw. 86/19) odkryte w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

mosiężne lub pozłacane (nr inw. 86/19; il. 91) o formie przypominającej puderniczkę. Niestety nie
udało się ustalić przeznaczenia tego przedmiotu. Równie problematyczne jest drugie pudełko
zachowane fragmentarycznie (nr inw. 175/19; il. 92). Na pokrytej licznymi produktami korozji
powierzchni widoczny jest częściowo ornament roślinny, co świadczy o ozdobnym charakterze
przedmiotu. Rozmiary mogą wskazywać, że jest to pozostałość wizytownika lub papierośnicy. Ostatnim
przedmiotem w tej kategorii są uszkodzone okulary w drucianej oprawie (nr inw. 105/19; il. 93)
znalezione w latrynie S.

3.4.6. Obuwie
W wypełnisku szamba S odkryto fragment obuwia (nr inw. 178/19; il. 94). Prawdopodobnie
jest to drewniana podeszwa chodaka lub niemieckiego buta wartowniczego M42. Brak widocznych
cechowań po obu stronach podeszwy.

3.5. Pojemniki i opakowania do przechowywania produktów spożywczych
Regulamin życia obozowego przewidywał otrzymywanie posiłku z kuchni obozowej. Ponieważ
zapewniane racje były wręcz głodowe, jeńcy zmuszeni byli uzupełniać dietę potrawami gotowanymi
na własną rękę w barakach. Największym problemem stawało się zdobycie produktów. Jak już
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wspomniano jeńcy ze strefy „zachodniej” mogli liczyć na paczki żywnościowe z Czerwonego Krzyża.
Jeńcy sowieccy nie mieli tej możliwości. Jednak odnalezione podczas badań opakowania po żywności
wskazują, że udawało się dostarczyć do tej strefy obozu także produkty, które bez wątpienia musiały
pochodzić z zasobów jeńców zachodnich. Przykładem tego jest puszka po mleku w proszku firmy
„Dean’s” (nr inw. 172/19; il. 95). Na puszce zachowała się instrukcja użycia w języku angielskim.
Co ciekawe, opakowanie nosi także ślady przestrzelin, najprawdopodobniej kal. 7,92 mm
(odpowiadającemu broni niemieckiej). Drugim opakowaniem po mleku w proszku jest puszka z logiem
kanadyjskiej firmy „Klim” (nr inw. 85/19; il. 96). Również w tym przypadku zachowała się
instrukcja/przepis. Z krajami anglojęzycznymi wiąże się fragment puszki po płatkach owsianych
(nr inw. 185/19; il. 97). Na zachowanym fragmencie widnieje napis „White Oat”. Kolejnym
opakowaniem, jest puszka po sardynkach z napisem na pokrywce: ARDINES PORTUGAISES, A' L' HUILE
D'OLIVE (nr inw. 173/19; il. 98). Do prawidłowego otwarcia puszki służył specjalny rodzaj otwieracza,
który rolował pokrywkę. Zapewne ze względu na brak takiego urządzenia, opakowanie zostało otwarte
poprzez wybicie w pokrywce prostokątnego otworu, dzięki czemu zachował się oryginalny system
otwierania. Ostatnim tego typu znaleziskiem jest pokrywka puszki po racji żywnościowej (tuszonce?)
odkryta w latrynie S (nr inw. 83/19; il. 99). Powyższe przykłady dowodzą wymiany handlowej i
wsparcia, które pomimo restrykcji, jeńcy sowieccy otrzymywali ze strony żołnierzy krajów zachodnich.

Il. 92. Ozdobne pudełko - papierośnica (nr inw. 175/19) odkryte w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 93. Uszkodzone okulary w drucianej oprawie (nr inw. 105/19) odkryte w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 94. Drewniana podeszwa buta – relikt chodaka lub niemieckiego buta wartowniczego M42
(nr inw. 178/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 95. Puszka po mleku w proszku firmy „Dean’s”(nr inw. 172/19) odkryta w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 96. Puszka po mleku w proszku firmy „Klim” (nr inw. 85/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 97. Fragment puszki po płatkach owsianych (nr inw. 185/19) odkryty w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 98. Puszka po sardynkach produkcji portugalskiej (nr inw. 173/19) odkryta w latrynie S.
Zwraca uwagę otwór wybity w wieczku (fot. P. Zawadzki).
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Il. 99. Fragment puszki po tuszonce (nr inw. 83/19) odkryty w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Osobną kategorię opakowań spożywczych stanowią opakowania szklane. W obu latrynach odkryto
butelki oraz słoiki różnych pojemności. W latrynie N odkryto 4 butelki: 2 o pojemności ok. 0,75 l, jedną
o pojemności 0,35 l i jedną o pojemności 0,33 l (nr inw. 53-56/18; il. 99-102). Butelki wykonano
z różnych odcieni szkła. Wszystkie zamykane były korkiem i służyły do przechowywania alkoholu.
W tym samym sondażu odkryto dwa słoiki, cztery pokrywki szklane oraz gumową uszczelkę (nr inw.
57-58/18, 67-70/18; il. 103-105). Na dwóch pokrywkach umieszczone były sygnatury huty szkła
w Penzig (Pieńsk). Na trzeciej pokrywce znajdował się jedynie napis „WECK”. Podczas eksploracji
latryny S natrafiano także na butelki oraz słoiki, jednak ich liczba była zdecydowanie większa. W zbiorze
butelek znalazły się butelka po occie na co wskazywał umieszczony na brzuścu napis ESSIG ESSENZ ( nr
inw. 239/19; il. 106), wykonana z brązowego szkła fakturowanego butelka po napoju jabłkowym
„Opekta” (nr inw. 237/19; il. 107), butelka po napoju bezalkoholowym „Sinalco” (nr inw. 242/19;
il. 108) oraz 4 butelki po alkoholu, najprawdopodobniej winie, na co wskazuje pojemność i sposób
zamykania korkiem (nr inw. 243-246; il. 109-112). Znaleziska butelek po alkoholu są dość zaskakujące
biorąc pod uwagę rygor panujący w tej części obozu. Najprostszym wytłumaczeniem ich pojawienia się
jest efekt wymiany, podobnie jak miało to miejsce ze wszystkimi innymi produktami. Obecność
niemieckiego piwa wśród tych produktów może stanowić dowód, że w handlu tym uczestniczyli także
członkowie załogi obozu.
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Il. 99. Butelka (nr inw. 53/18) odkryta w latrynie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 100. Butelka (nr inw. 54/18) odkryta w latrynie N (fot. P. Zawadzki).
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Il. 101. Butelka poj. 0,35 l (nr inw. 55/18) odkryta w latrynie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 102. Butelka poj. 0,33 l (nr inw. 56/18) odkryta w latrynie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 103. Słoik (nr inw. 57/18) odkryty w latrynie N (fot. P. Zawadzki).
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Il. 104. Słoik (nr inw. 58/18) odkryty w latrynie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 105. Pokrywki słoików wyprodukowane przez hutę szkła w Pieńsku (nr inw. 67-70/18) odkryte w latrynie N
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 106. Korki od piwa (nr inw. 136-137/18) odkryte w latrynie S. Widoczne oznaczenia browaru
w Jaworze i Görlitz (fot. P. Zawadzki).

Il. 106. Butelka po occie (nr inw. 239/19). Na brzuścu napis brzuścu napis ESSIG ESSENZ. Znaleziona w szambie S
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 107. Butelka po napoju „Opekta” (nr inw. 237/19) znaleziona w szambie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 108. Butelka po napoju bezalkoholowym Sinalco (nr inw. 242/19). Na brzuścu wizerunek krzyża z wpisaną
nazwą napoju. Na górnym ramieniu wizerunek korony a na dolnym litery FH (fot. P. Zawadzki).

Il. 109. Butelka po winie (nr inw. 243/19) odkryta w szambie S. Na brzuścu napis: M. KÖNIG G. m. b. H. BERLIN i
logo producenta: inicjały MK i kieliszek (fot. P. Zawadzki).
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Il. 110. Butelka po winie lub innym alkoholu (nr inw. 244/19). Odkryta w szambie S. Na dnie sygnatura: 0,7 l
(fot. P. Zawadzki).

Il. 111. Butelka po winie lub innym alkoholu (nr inw. 245/19). Poj. około 0,7 l, pozbawiona sygnatur
(fot. P. Zawadzki).

Il. 112. Butelka po alkoholu lub innym alkoholu (nr inw. 246/19). Poj. około 0,7 l, pozbawiona sygnatur
(fot. P. Zawadzki).
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W wypełnisku szamba odkryto również imponujący zbiór słoików tzw. „weków” (19 sztuk w tym
18 całych) oraz 23 pokrywki (nr inw. 196-236; il. 113-147). Fakt zachowania się licznych całych form
wskazuje, że do ich depozycji dochodziło stopniowo w czasie funkcjonowania szamba. Wszystkie
egzemplarze są produkcji niemieckiej o czym świadczy sygnatura DIN (Deutschen Industrie-Normen),
co pozwala określić czas powstania form między 1917 a 1945 rokiem. Zwraca uwagę znaczna
reprezentacja słoików i pokrywek wykonanych w Pieńskich hutach szkła: Adler i Phönix. Słoiki stanowią
pozostałość po przetworach, które, zapewne jak w przypadku alkoholu, drogą wymiany trafiły do tej
części obozu. W obliczu braku podstawowych środków umożliwiających przetrwanie pośród jeńców
sowieckiej strefy, wydaje się dość prawdopodobne, że puste słoiki były wtórnie wykorzystywane przez
długi czas jako pojemniki.

Il. 113. Słoik (nr inw. 195/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura „DIN” - Deutschen Industrie-Normen,
późniejszy Deutsche Institut für Normung (fot. P. Zawadzki).
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Il. 114. Słoik (nr inw. 196/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura patentowa, pojemność i standard DIN:
„D. R. P. u. D. R. G. M. angm”,. „1L”, „54 DIN” (fot. P. Zawadzki).

Il. 115. Słoik (nr inw. 197/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura oznaczająca typ słoika oraz pojemność :
„RILLENGLASS”, „1L”, „GH 54” (fot. P.Zawadzki).
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Il. 116. Słoik (nr inw. 198/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura oznaczająca typ słoika: „RILLENGLASS”
(fot. P. Zawadzki).

Il. 117. Słoik (nr inw. 199/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura: „WELT-REFORM”, „D.R.P”, „1L”, „29 DIN”
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 118. Słoik (nr inw. 200/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura informująca o typie słoika i pojemności:
„RILLENGLASS” „1L” „GH 54” (fot. P. Zawadzki).

Il. 119. Słoik (nr inw. 201/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura standardu: „DIN” „54” (fot. P. Zawadzki).
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Il. 120. Słoik (nr inw. 202/19) odnaleziony w szambie S. Na dnie sygnatura informująca o pojemności i
standardzie: „1l” „85” „DIN” (fot. P. Zawadzki).

Il. 121. Słoik (nr inw. 203/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura patentowa, pojemność i nazwa
producenta (huta w Pieńsku): „DRP 281889” „1 ½ L” „ADLER PROGRESS” (fot. P. Zawadzki)
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Il. 122. Słoik (nr inw. 204/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura informująca o pojemności: „1 ½ L”
(fot. P. Zawadzki).

Il. 123. Słoiki (nr inw. 205-206/19) odkryte w sondażu S. Na dnie identyczne sygnatury informujące o patencie,
pojemności i wytwórcy: „DRP 261889”, „1 L”, „ADLER PROGRESS” (fot. P. Zawadzki).
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Il. 124. Słoik (nr inw. 207/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura informująca o pojemności: „1Ltr”
(fot. P. Zawadzki).

Il. 125. Słoik (nr inw. 208/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura informująca o pojemności: „¾ L". Blisko
wylewu wykonane zostały dwa zagłębienia palcowe ułatwiające odkręcanie (fot. P. Zawadzki).
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Il. 126. Słoik (nr inw. 209/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatura informująca o pojemności: „½”
(fot. P. Zawadzki).

Il. 127. Słoik (nr inw. 210/19) odkryty w szambie S. Na dnie sygnatury informujące o producencie, rodzaju słoika
i patencie: „Gerrix-Wunder”, „Rillen-Einkochglas”, „D.R.G.M”, „1L”, „D.R.P. ang” (fot. P. Zawadzki).
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Il. 128. Słoik (nr inw. 211/19) odkryty w szambie S. Słoik przypominający obecne, wykonany został ze szkła
grubości 6 mm co wyklucza jego współczesną proweniencję. Brak sygnatur (fot. P. Zawadzki).

Il. 129. Słoik (nr inw. 212/19) odkryty w szambie S. Na dnie informacja o zastosowaniu: „Nur für
Nahrungsmittel” – tylko dla środków spożywczych (fot. P. Zawadzki).
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Il. 130. Pokrywki słoików śr. 11,2 cm (nr inw. 213-2016/19) odkryte w szambie S. Sygnatury informują
o wytwórcy, patencie rodzaju słoika i standardzie: „PHÖNIX PENZIG-SCHLESIEN”, „RILLE”, „D.R.P.”, „DIN 85”.
Dwa egzemplarze posiadają inaczej umieszczone wersje „din” (fot. P. Zawadzki).

Il. 131. Pokrywka słoika śr. 12,4 cm (nr inw. 217-218/19). Sygn. „ADLER PROGRESS”, „CONSERVENGLAS”,
w środku znak huty - orzeł i napis „Adler Hutten”, pod spodem litera M (fot. P. Zawadzki).
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Il. 132. Pokrywki słoików sr. 11 cm (nr inw. 219-220/19) odkryte w szambie S. Sygnatury informują o typie
słoika producencie i normie: „RILLENGLAS”, „PH’O’NIX-PENZIG-SCHLESIEN”, „G.H.”, „85” (fot. P. Zawadzki).

Il. 133. Pokrywka słoika śr. 9,6 cm (nr inw. 221/19). Sygnatura producenta, typ słoika i system norm: „ADLER
PROGRESS” „CONSERVENGLAS”, „DIN” w środku znak huty (fot. P. Zawadzki).
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Il. 134. Pokrywka słoika śr. 11 cm (nr inw. 222/19). Sygnatura informuje o wytwórcy, typie słoika i standardzie:
„RILLENGLAS”, „PENZIG-SCHLESIEN” w środku logo producenta – nakładające się litery AGH (Adler Glashutte?),
fot. P. Zawadzki.

Il. 135. Pokrywka słoika śr. 10 cm (nr inw. 223/19). Widoczna sygnatura producenta: „ORTEL'S RECORD-GLAS”
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 136. Pokrywka słoika śr. 12,4 cm (nr inw. 224/19). Sygnatura producenta, typu słoika i znaku patentowego:
„Gerrix-Wunder”, „Rillen-Einkochglas”, „D.R.G.M”, „110”, „D.R.P. ang” (fot. P. Zawadzki).

Il. 137. Pokrywka słoika śr. 10,8 cm (nr inw. 225/19). Sygnatura informuje o typie słoika, producencie i
standardzie: „RILLENGLAS”, „GARANT”, „KOHLFURT”, „GPK”, „1/SCHLESIEN”, „-GH-”, „31” (fot. P. Zawadzki).
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Il. 138. Pokrywka słoika śr. 10,8 cm (nr inw. 226/19) znaleziona w szambie S. Brak sygnatur (fot. P. Zawadzki).

Il. 139. Pokrywka słoika śr. 10,5 cm (nr inw. 227/19). Obecna sygnatura producenta i typu słoika: „ANKER”,
„KONSERVENGLAS” (fot. P. Zawadzki).
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Il. 140. Pokrywka słoika śr. 9,8 cm (nr inw. 228/19). Obecna sygnatura producenta i typu słoika: „FRAUENLOB”,
„CONSERVENGLAS”, napisy rozdziela motyw komety (fot. P. Zawadzki).

Il. 141. Pokrywki słoików śr. 8,5 cm (nr inw. 229-230/19). Widoczna sygnatura producenta (?) i typu słoika:
„WELT”, „COSERVENGLAS”, po środku motyw florystyczny (fot. P. Zawadzki).
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Il. 142. Pokrywka słoika śr. 8,8 cm (nr inw. 231/19 ). Sygnatura zawiera slogan (?) i typ słoika:
„QUALITÄTS”, „EINKOCHGLAS” (fot. P. Zawadzki).

Il. 143. Pokrywka słoika śr. 9,7 cm (nr inw. 232/19). Sygnatura producenta (?) i typu słoika: „TRIUMF”,
„CONSERVENGLAS” (fot. P. Zawadzki).
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Il. 144. Pokrywka słoika śr. 10,6 cm (nr inw. 233/19). Brak sygnatur (fot. P. zawadzki).

Il. 145. Pokrywka słoika śr. 10,8 cm (nr inw. 234/19). Sygnowany „92” (fot. P. Zawadzki).
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Il. 146. Pokrywka słoika śr. 12,6 cm (nr inw. 235/19). Obecna sygnatura producenta i typu słoika: „MARIA”,
„CONSERVENGLAS” (fot. P. Zawadzki).

Il. 147. Dno słoika (nr inw. 236/19). Widoczna sygnatura producenta, pojemność i numer patentu: „DRP
261889”, „2L”, „ADLER PROGRESS” (fot. P. Zawadzki).
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3.6. Medykamenty
Wśród odkrytych zabytków znalazła się także niewielka liczba przedmiotów związanych
z medycyną. Są to opakowania po lekarstwach: ampułki szklane (nr inw. 59-60/18, 161/19, 247/19;
il. 148-150) oraz butelki szklane zamykane ebonitowymi zakrętkami (nr inw. 74/18, 183/19; il. 151,
152). Na ampułce nr inw. 59/18 widnieje spis: „VALEAS S.A. MILANO”, co dowodzi, że jest to produkt
włoski. Butelka nr inw. 183/19 posiada na denku sygnatury: „MLG 100 M”. Liczba oznacza pojemność
w mililitrach, natomiast kod literowy, producenta, który pozostaje nieznany. W szambie S,
odnaleziono ponadto butelkę po środku zwalczającym ból stawów (nr inw. 241/19; il. 153), butelkę
aptekarską o poj. 0,5l na niezidentyfikowany środek (nr inw. 240/19; il. 154) oraz małą buteleczkę
z gwintem na szyjce, która ze względu na rozmiary, również uznano za opakowanie po środkach
medycznych (nr inw. 238/19; il. 155). Niestety na obecnym etapie badań nie udało się zidentyfikować
lekarstw, które były w nich przechowywane oprócz wspomnianej maści na stawy.

3.7. Numizmaty
Podczas badań odkryto niewielki zbiór numizmatów liczący łącznie 6 egzemplarzy (nr inw. 47/18,
48/18, 49/18, 114/19, 115/19, 116/19; il. 156-159). W szambie S znajdowały się dwa fenigi
o nominałach 1 (1937 r.) i 5 (1940 r.) oraz korona czechosłowacka z 1922 roku. W szambie N odkryto
włoskiego lira (nie było możliwe określenie nominału i daty emisji ze względu na bardzo nieczytelną
legendę), 5 fenigów z okresu III Rzeszy (brak możliwości odczytania daty emisji) oraz monetę 5
markową Rzeszy Niemieckiej wybitą w 1913 roku. Na awersie widoczny fragment legendy: [WILH]ELM
II DEUTS[CHER] KAISE[R KÖN]IG [VON PREUSSE]N. Na rewersie znajduje się wizerunek godła
państwowego Rzeszy Niemieckiej oraz legenda: DEUTSCHES REICH 1913. Stan zachowania, zwłaszcza
tej ostatniej, jest bardzo zły. Wszystkie odnalezione monety zostały z pewnością zgubione podczas
funkcjonowania obozu. Zwraca uwagę obecność monety czechosłowackiej, co jest kolejną przesłanką,
obok odkrytych guzików armii czechosłowackiej, o przetrzymywaniu w tym miejscu albo jeńców
czeskich (jeszcze z początku wojny), albo powstańców słowackich wziętych do niewoli w 1944 roku.
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Il. 148. Ampułki po lekarstwach (nr inw. 59-60/18) odkryte w latrynie N (fot. P. Zawadzki).

Il. 149. Ampułka po lekarstwie (nr inw. 161/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 150. Ampułka po niezidentyfikowanym lekarstwie (nr inw. 247/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 151. Butelka po lekarstwie (nr inw. 74/18) odkryta w latrynie N (fot. P. Zawadzki).
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Il. 152. Butelka po lekarstwie (nr inw. 183/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 153. Butelka po środku zwalczającym bóle stawów (nr inw. 241/19). Napis na brzuścu: „SLOAN’S LINIMENT”
(fot. P. zawadzki).
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Il. 154. Butelka po medykamencie poj. 0,5 l (nr inw. 240/19) znaleziona w szambie S
(for. P. Zawadzki).

Il. 155. Butelka (nr inw. 238/19) odnaleziona w szambie S. Brak sygnatur, jednak rozmiar wskazuje, że
mogła mieć przeznaczenie farmaceutyczne (fot. P. Zawadzki).
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Il. 156. Monety odkryte w latrynie N (nr inw. 47-49/18). Lir włoski (na górze po lewej), 5 fenigów (na dole po
lewej), 5 marek z 1913 r. (po prawej). Fot. P. Zawadzki

Il. 157. Korona czechosłowacka z 1922 r. (nr inw. 114/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 158. Moneta - 5 fenigów z 1937 roku (nr inw. 115/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 159. Moneta - 1 fenig z 1940 r. (nr inw. 116/19) odkryty w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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3.8. Elementy konstrukcji i wyposażenia baraku
Wśród artefaktów odkrytych w obu latrynach, znalazły się także przedmioty, które bez
wątpienia należy uznać za wyposażenie baraku. Najwięcej elementów związanych jest z instalacją
elektryczną. Są to m.in. kostki ceramiczne (nr inw. 138-141/19; il. 160), gniazdo żarówki (61/18; il. 161),
żarówka (nr inw. 62/18; il. 162), włącznik światła (nr inw. 152/19; il. 163), 2 oprawy włącznika światła
(nr win. 166-167/19; il. 164), rozdzielnik instalacji elektrycznej - tzw. puszka (nr inw. 171/19; il. 165),
wtyczka urządzenia elektrycznego (nr inw. 159/19; il. 166). Przedmioty te są cechowane oznaczeniami
producentów. Dzięki danym zawartym na stronie internetowej muzeum wtyczek i gniazdek
(https://www.plugsocketmuseum.nl) możliwe było zidentyfikowanie niektórych z nich. Co ciekawe,
kontekst odkrycia omawianej grupy przedmiotów pozwolił zweryfikować w jednym przypadku dane
posiadane przez muzeum. Wtyczka urządzenia elektrycznego została wykonana przez firmę Weisse &
Co. Fabrik elektotechnischer Artikel w Gräfenthal w Turyngii. Obie oprawy włącznika światła wykonano
z żywicy fenolowej z wypełniaczem do drewna (bakelit) przez firmę Busch-Jaeger Elektro GmbH
w Schalksmühle. Ta sama firma wykonała włącznik światła (nr inw. 152/19). Określenie wytwórców
poszczególnych elementów instalacji elektrycznych może rzucić nowe światło na proces budowy nie
tylko Stalagu VIII A, ale powstawania obozów jenieckich na terenie Rzeszy w ogóle. Obecność tego typu
artefaktów umożliwia także podjęcie próby odtworzenia ogólnego schematu i wyglądu instalacji
elektrycznej montowanej w barakach. Pozostałe przedmioty związane są z wyposażeniem baraku.
W grupie tej znalazły się m.in. fragment żeliwnych drzwiczek pieca (nr inw. 156/19; il. 167) –
najprawdopodobniej pozostałość oryginalnego systemu grzewczego wnętrza baraku, klamka od drzwi
(nr inw. 170/19; il. 168), druciana osłona lampy (187/19; il. 169) oraz zestaw kluczy do szuflad (nr inw.
107-109/19; il. 170). Za element wyposażenia baraku (choć z pewnością nie przewidziany
regulaminem) uznano relikty zegara wolnostojącego-budzika (nr inw. 86/19; il. 171). Zegar był
produkcji niemieckiej, o czym świadczą sygnatury znajdujące się na odwrocie: „Niederschl. Provinzial Lebensverschinerungastalt BRESLAU 16” oraz numer seryjny: „7096”. Osobną kategorię zabytku
stanowi fragment drutu kolczastego odkryty w latrynie S (nr inw. 158/19; il. 172). W pobliżu baraku
znajdowało się ogrodzenie rozdzielające strefę dla jeńców sowieckich i włoskich od pozostałych
narodowości. Także znajdujący się vis a vis badanego obiektu, barak karny, ogrodzony był podwójnym
ogrodzeniem z drutu kolczastego. Trudno jest niestety stwierdzić, z którego z tych miejsc może
pochodzić odkryty fragment.
Warto zwrócić uwagę, że przedmioty te, traktowane niejednokrotnie podczas badań jako
„śmieci”, w istocie są często jedyną szansą, aby móc odtworzyć niektóre z aspektów technicznych
dotyczących funkcjonowania poszczególnych baraków, czy też obozu jako takiego. Stanowią one także
bodziec do stawiania i rozwijania kolejnych hipotez badawczych.

108

Il. 160. Złączki ceramiczne do instalacji elektrycznej (nr inw. 138-141/19) odkryte w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 161. Ceramiczne gniazdo żarówki (nr inw. 61/18) odkryte w latrynie N (fot. P. Zawadzki).
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Il. 162. Relikt żarówki (nr inw. 62/18) odkryty w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 163. Włącznik światła z gniazdem (nr inw. 152/19) odkryty w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 164. Oprawy włączników instalacji elektrycznej (nr inw. 166-167/19) odkryte w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 165. Puszka z elementami instalacji elektrycznej (nr inw. 171/19) odkryta w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 166. Wtyczka elektryczna (nr inw. 159/19) odkryta w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 167. Fragment drzwiczek pieca (nr inw. 156/19) odkryty w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 168. Klamka (nr inw. 170/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 169. Osłona (klosz) żarówki (nr inw. 187/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 170. Różne rodzaje kluczy (nr inw. 107-109/19) odkryte w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 171. Zegar - budzik (nr inw. 86/19) odkryty w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 172. Fragment drutu kolczastego (nr inw. 158/19) odkryty w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

3.9. Przedmioty niesklasyfikowane
Kilka z odkrytych przedmiotów było trudnych do jednoznacznego sklasyfikowania w którejś
z omówionych już kategorii. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów niezidentyfikowanych. W grupie tej
znalazł się przedmiot odkryty w szambie N (nr inw. 71/18; il. 173). Ma on postać kostki wykonanej
z tworzywa sztucznego, wewnątrz której umieszczony został metal (ołów?). Nie określono
przeznaczenia i proweniencji tego przedmiotu. Pozostałe przedmioty nieujęte w powyższych
kategoriach znalezione zostały w szambie S. Są to: puszka z reliktami czerwonej farby (nr inw. 165/19;
il. 174), drewniana pokrywka etui (nr inw. 190/19; il. 175), uchwyty aluminiowego naczynia
(nr inw. 189/19; il. 176), dwa pojemniki z towotem (nr inw. 184/19; il. 177), butelka po perfumach
(nr inw. 182/19; il. 178), drewniana szpatułka do miodu, (nr inw. 181; il. 179), dzwonek od roweru
wyprodukowany przez firmę E. & P. Stricker z Bielefeld (nr inw. 79/19; il. 180), pojemnik
niewyjaśnionego przeznaczenia (nr inw. 106/19; il. 181), pokrywka ebonitowa pojemnika na zapalnik
(nr inw. 104/19; il. 182) oraz soczewka latarki wojskowej lub światełka rowerowego (nr inw. 174/19;
il. 183). Soczewka od latarki oraz pojemniki z towotem mogą być łączone z momentem ukrywania broni
w zbiornikach. Jednak nie uda się wyjść w tym przypadku poza przypuszczenia.
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Il. 173. Przedmiot niezidentyfikowany (nr inw. 71/18) odkryty w latrynie N
(fot. P. Zawadzki).

Il. 174. Puszka z resztkami czerwonej farby wewnątrz (nr inw. 165/19) odkryta w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 175. Drewniana pokrywka etui (nr inw. 190/19) odkryta w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 176. Uchwyty naczynia (nr inw. 189/19) odkryte w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 177. Szklane pojemniki z towotem (nr inw. 184/19) odkryte w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 178. Buteleczka prawdopodobnie po perfumach (nr inw. 182/19) odkryta w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 179. Szpatułka do miodu? (nr inw. 181/19) odkryta w latrynie S (fot. P. Zawadzki).

Il. 180. Dzwonek rowerowy firmy E. & P. Stricker z Bielefeld (nr inw. 79/19) odkryty w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).
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Il. 181. Przedmiot niezidentyfikowany (nr inw. 106/19) odkryty w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

Il. 182. Przedmiot niezidentyfikowany (nr inw. 104/19) – pokrywa pojemnika transportowego na zapalnik?
Odkryty w latrynie S (fot. P. Zawadzki).
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Il. 183. Soczewka latarki elektrycznej lub światełka rowerowego (nr inw. 174/19) odkryty w latrynie S
(fot. P. Zawadzki).

4. Podsumowanie i wnioski konserwatorskie
Prace archeologiczne objęły dwa wejścia do jednego z baraków przeznaczonego dla jeńców
sowieckich. Efektem eksploracji jest uzyskana wiedza na temat konstrukcji przedsionków,
a także samych baraków. Dotychczas brakowało danych na temat szczegółów dotyczących kształtu
i sposobu wykonania wejść do baraków. Badania wykazały, że korytarze wyłożone były posadzką
ceglaną. Wyraźnie odcinała się w konstrukcji toaleta nocna, oddzielona od korytarza ścianą działową
z otworem drzwiowym. Zaskoczeniem okazało się ustalenie, że część szamba z otworem rewizyjnym,
znajdowała się na zewnątrz ganku. W dotychczas prezentowanych rekonstrukcjach baraków, a także
w dostępnym archiwalnym materiale fotograficznym, szczegół ten nie był widoczny. Analogie
pomiędzy oboma wejściami dowodzą, że wznoszone były wg tego samego projektu. Znamienne są
jednak różnice metryczne pomiędzy nimi. Oddaje to przymusowy charakter i pośpiech prowadzonych
prac oraz brak wystarczających kwalifikacji wykonawców. Wykonana dokumentacja zbiorników na
szambo

pozwoliła

stwierdzić,

dzięki

porównaniu

z

wynikami

prac

przeprowadzonych

w 2014 r. (Nowaczyk 2014 s. 7) w obrębie baraku karnego, że istniały co najmniej dwa typy szamb
różniących

się

rozwiązaniami

konstrukcyjnymi.

Być

może

dalsze

badania

pozwoliłyby

na zidentyfikowanie większej liczby typów zbiorników oraz uchwycenie relacji chronologicznej
pomiędzy nimi, co z kolei dałoby możliwość odtworzenia poszczególnych etapów budowy obozu.
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Zaskakujące okazały się znaczące różnice w poziomach użytkowych obu wejść wynoszące blisko 0,7 m,
co z pewnością wpłynęło na technikę wykonania posadzki baraku. Badania części fundamentowej ścian
kalenicowych baraku pozwoliłyby uzyskać odpowiedź na pytanie, czy budowniczowie obiektu przyjęli
za punkt odniesienia poziom gruntu, czy też stosowano narzędzia pomiarów niwelacji. Stan
zachowania reliktów wejść potwierdza, że baraki uległy niemal całkowitej destrukcji w wyniku
powojennej rozbiórki.
Niezwykle interesujący okazał się zbiór mobiliów pozyskany z obu toalet. Ich nieulegający
wątpliwości potencjał badawczy sprawia, że powinny one stać się tematem oddzielnego obszernego
opracowania,

uwzględniającego

cały

pozyskany

dotąd

materiał

ruchomy

związany

z funkcjonowaniem obozu. Odkryte militaria pozwoliły rzucić więcej światła na nieznany dotychczas
epizod związany z wydarzeniami z końca funkcjonowania obozu i walkami w maju 1945 roku. Cenne są
przedmioty związane z życiem codziennym jeńców. Przykłady sztuki obozowej i przedmioty osobiste
stanowią szczególnie wartościowy element dziedzictwa, pokazujący sposoby, w jakie jeńcy radzili sobie
w skrajnie trudnej rzeczywistości.
Z etycznego punktu widzenia, najcenniejszym efektem wykonanej pracy okazało się
zidentyfikowanie dwóch jeńców, którzy zmarli na terenie Stalagu VIII. Bardzo możliwe, że odkryte
nieśmiertelniki są jedynymi przedmiotami związanymi z ich losami, które przetrwały do chwili obecnej.
Liczba informacji oraz zabytków pozyskanych z relatywnie niewielkiego obszaru badań,
pokazuje w sposób dobitny potencjał naukowy tego miejsca. Zbiór mobiliów jest nie tylko materiałem,
którego poznanie pozwoli przybliżyć wybrane aspekty funkcjonowania Stalagu VIII A, ale stanowi także
bogate źródło do badań nad historią czasów najnowszych w ogóle. Dokonane odkrycie uzasadnia
przypuszczenie, że wiele tego typu obiektów na terenie obozu, może być miejscem depozycji substancji
zabytkowej. Ponadto, zachowane elementy oryginalnej infrastruktury obozowej są w tym momencie
bezcennym, bo jedynym źródłem materialnym umożliwiającym odtworzenie pierwotnego wyglądu
obozu, a także uzyskanie informacji na temat sposobu i czasu rozbudowy jego poszczególnych części.
Niestety zarówno wspomniane obiekty jak i materiał ruchomy narażone są na bezpośrednie
zniszczenie. Należy odnotować, że podczas wizji lokalnej natrafiono na liczne ślady nielegalnych
poszukiwań zabytków, które w niektórych miejscach przybrały rozmiary katastrofalne. W Internecie
można znaleźć informacje udzielane przez samych „poszukiwaczy” o dokonywanych przez nich
odkryciach. Fakty te przemawiają za objęciem obszaru dawnego obozu Stalag VIII A ścisłą ochroną
konserwatorską, poprzez wpisanie go do rejestru stanowisk archeologicznych oraz wymaganie
prowadzenia badań wyprzedzających, w pełnym wymiarze.
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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. Kolor czerwony – wykopy z sezonu 2016, kolor zielony – wykopy sondażowe
z sezonów 2018-19
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Załącznik 2. Inwentarz fotografii
Nr
inwentarza/fotografii
1-3
/18
4-6
/18
7-8
/18
9-10
/18
11-13
/18
14-17
/18
18-20
/18
21
/18
22
/18
23-27
/18
28-41
/18
42-45
/18
46-47
/18
48
/18
49
/18
50-51
/18
52-54
/18
55-60
/18
61
/18
62-63
/18
64
/18
65-67
/18
68-69
/18
70-71
/18
72-73
/18
74-75
/18
76-77
/18
78-81
/18
82-84
/18

Lokalizacja
Sondaż
Latryna S
Latryna N
Latryna S
Latryna N
Latryna N
Latryna S
Latryna N
Latryna S
Latryna S
Latryna N
Latryna N
Latryna N
Latryna N
Latryna N
Latryna N
Latryna N
Latryna N
Latryna N
Latryna N
Latryna N
Latryna N
Latryna S
Latryna N
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S

Temat fotografii

Autor fotografii

Data

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

18.07.2018
18.07.2018
18.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
19.07.2018
19.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
23.07.2018
23.07.2018
23.07.2018
23.07.2018
23.07.2018
23.07.2018
23.07.2018
23.07.2018

P. Zawadzki

23.07.2018

P. Zawadzki
P. Zawadzki
P. Zawadzki

23.07.2018
23.07.2018
23.07.2018

P. Zawadzki

23.07.2018

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

27.07.2018
27.07.2018
31.07.2019
31.07.2019
02.08.2019
06.08.2019
06.08.2019

95-96

/18

Latryna S

97-100
101-104
1-6
7-8
9-10
11-12
13-16

/18
/18
/19
/19
/19
/19
/19

Latryna S
Latryna N
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S

zdjęcia poglądowe - sondaż przed rozpoczęciem eksploracji
zdjęcia poglądowe - sondaż przed rozpoczęciem eksploracji
zdjęcia poglądowe - oczyszczanie sondażu
zdjęcia poglądowe - eksploracja
zdjęcia poglądowe - eksploracja
zdjęcie poglądowe z prac terenowych
eksploracja sondażu
ogólny widok sondażu
prace sondażowe
sondaż po zakończeniu odhumusowania - widok od strony SW
sondaż po zakończeniu odhumusowania - widok od strony E
sondaż po zakończeniu odhumusowania - widok od strony S
otwór kloaczny
posadzka ganku
fragment zniszcoznej posadzki oraz wkop fundamentowy ściany N ganku (j.s.
Łęk fundamnetowy ściany W ganku
Fundament ściany N ganku
otwór techniczny szamba - widoczne wewnątrz gruzowisko przed eksploracją
sondaż od strony SW
Fundament ściany S ganku i ściany szczytowej baraku
cegła z sygnaturą producenta odnaleziona w gruzowisku
wykop przed rozpoczęciem dokumentacji rysunkowej
wykop przed rozpoczęciem dokumentacji rysunkowej
widok sondażu od strony N
widok sondażu od strony E
poziom użytkowy toalety
posadzka ganku
otwór techniczny szamba - widoczna wewnątrz warstwa gruzowiska
otwór kloaczny
fundament ścianki działowej pomiędzy toaletą a korytarzem - widoczne
miejsce osadzenia odrzwi
otwór techniczny oraz framgnet fundamentu filarowo-łękowego ściany
Zachodnia krawędź przykrycia szamba oraz warstwa destrukcij baraku (j.s.1)
Fundamnet ściany południowej ganku/przedsionka
Otwór w miejscu łączenia betonowego przykrycia szamba z łekiem
fundamnetu. Gniazdo dla osadzenia belki?
Sondaż po zakończeniu prac w sezoenie 2018
Sondaż po zakończeniu prac w sezoenie 2019
Sondaż przed rozpoczęciem prac
Zabezpieczanie sondażu przed deszczem
Stan sondażu przed rozpoczęciem prac
Widok ogółny sondażu po zakończeniu eksploracji
Posadzka ganku/przedsionka baraku

17

/19

Latryna S

Posadzka ganku/przedsionka baraku. Widoczny fundament ściany południowej

P. Zawadzki

06.08.2019

18
19
20-22
23
24-25

/19
/19
/19
/19
/19

Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S

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

06.08.2019
06.08.2019
06.08.2019
06.08.2019
06.08.2019

26

/19

Latryna S

P. Zawadzki

06.08.2019

27
28-29
30
31
32-33
34
35
36
37
38-40
41-43

/19
/19
/19
/19
/19
/19
/19
/19
/19
/19
/19

Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S
Latryna S

Posadzka w toalecie nocnej
Otwór rewizyjny zbiornika na szambo
Widok sondażu od strony zachodniej - przykrycie zbiornika na szambo
Otwór rewizyjny zbiornika na szambo
Przykrycie szamba - widoczny łęk fundamentowy dzielący je na dwie części
Wnętrze szamba widoczne przez otwór rewizyjny. Na dnie zagłębienie
ułatwiające opróżnianie szamba
Sondaż po zakończeniu eksploracji. Widoczna głębokość szamba
Otwór kloaczny
Fundamnet ściany działowej - widoczne miejsce osadzenia odrzwi
Fundament ściany południowej ganku
Łęk fundamnetowy ściany zamykającej ganek od strony W
Relikty fundamnetu ściany szczytowej baraku (?)
Przygotowywanie sondarzu do wykonania dokumentacji rysunkowej
Wykonywanie dokumentacji rysunkowej
Zakończenie prac - zdjęcie poglądowe
Wnętrze zbiornika na szambo po zakończeniu eksploracji
Guzik nr inw. 121/19 in situ

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

06.08.2019
06.08.2019
06.08.2019
06.08.2019
06.08.2019
06.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019
07.08.2019

85-87

/18

Latryna S

88
89-91
92-94

/18
/18
/18

Latryna S
Latryna S
Latryna S
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Załącznik 3. Inwentarz jednostek stratygraficznych

nr j.s.
1
2
3
4
5

SONDAŻ LATRYNA S
opis
gruz ceglany z fragmentami zaprawy przemieszany z
próchnicą

uwagi
warstwa rozbiórkowa

fragmenty warstwy budowlanej (?) ściany
ganku i/lub posadzki
szara przepiaszczona próchnica z fragmentami gruzu wkop pod ścianę szczytową baraku (?)
jasnobrązowa glina z pomarańczowymi soczewkami
skała macierzysta
czarno szary szlam
poziom użytkowy szamba
szara przepiaszczona próchnica

SONDAŻ LATRYNA N
1
2
3
4
5

gruz ceglany z fragmentami zaprawy przemieszany z
próchnicą
szara przepiaszczona próchnia z licznymi
fragmentami cegieł i zaprawy
szara przepiaszczona próchnica z grudkami zaprawy
cementowej
jasnobrązowa glina z pomarańczowymi soczewkami
czarno szary szlam
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warstwa rozbiórkowa
wkop pod ścianę szczytową baraku (?)
wkop pod ścianę ganku
skała macierzysta
poziom użytkowy szamba

Załącznik 4. Inwentarz zabytków

Nr
inw./2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Lokalizacja Warstwa
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N

j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5

34

latryna N

j.s. 5

35
36
37
38

latryna N
latryna N
latryna N
latryna N

j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5

39

latryna N

j.s. 5

40

latryna N

j.s. 5

41

latryna N

j.s. 5

42

latryna N

j.s. 5

43

latryna N

j.s. 5

Rodzaj zabytku

Uwagi

Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
brak pocisku
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
brak pocisku
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
brak pocisku
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
brak pocisku
Łódki wraz z nabojami 7,92 × 57 mm
3 łódki spojone razem w wyniku
Mauser - Niemcy
korozji
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Łuska naboju 7,62 × 54 mm R - ZSRR
zbita spłonka
Nabój pistoletowy 10.4 x 20 mm
Włochy? Szwajcaria?
Ładownik na amunicję 7,92 x 57 mm
pusty
Mauser - Niemcy
Łudka na amunicję 7,92 x 57 mm Mauser pusty
Niemcy
Widoczne liczne grawerunki Menażka M35 - ZSRR
podpis właściciela(?) oraz
pięcioramienna gwiazda
brak sygnatur na awersie
Zegarek kieszonkowy
koperty, brak szkła oraz
wskazówek
Szczoteczka do zębów
brak widocznych sygnatur
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Data
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.

25.07.2018 r.
25.07.2018 r.

43
44
45

latryna N
latryna N
latryna N

j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5

Szczoteczka do zębów
Łyżka stołowa - wojskowa(?) - fragment
Pokrywka pudełka po kremie (?)

46

latryna N

j.s. 5

Grzebień do włosów

47
48
49
50

latryna N
latryna N
latryna N
latryna N

j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5

Moneta - lir Włochy
Moneta - 5 pfennigów Niemcy
Moneta 5 Marek - Niemcy
Guzik Marynarki Wojennej - Francja

51

latryna N

j.s. 5

Guzik wojskowy - Francja

52
53
54
55
56

latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N

j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5

Guzik wojskowy - Niemcy
Butelka z białego szkła
Butelka po winie z zielonego szkła
Butelka z białego szkła
Butelka z białego szkła

57

latryna N

j.s. 5

Słoik z białego szkła

58

latryna N

j.s. 5

Słoik z białego szkła

59
60
61
62
63
64
65
66

latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N

j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5

Ampułka po lekarstwie
Ampułka po lekarstwie
Gniazdo żarówki
Żarówka
Guzik bieliźniany biały
Guzik bieliźniany
Guzik bieliźniany
Guzik bieliźniany

67

latryna N

j.s. 5

Pokrywka słoika

68

latryna N

j.s. 5

Pokrywka słoika

69
70

latryna N
latryna N

j.s. 5
j.s. 5

Pokrywka słoika
Pokrywka słoika

71

latryna N

j.s. 5

Przedmiot niezidentyfikowany

25.07.2018 r.

72
73
74
75
76
77
78
79

latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N
latryna N

j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5
j.s. 5

Fragment noża
Kubek
Butelka po lekartstwie
Oprawa brzytwy
Uszczelka słoika
Karabin Mannlicher Carcano M. 91
Karabin Mannlicher Carcano M. 91
Karabin Mannlicher Carcano M. 91

25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.

80

latryna S

j.s. 5

Karabinek Mannlicher Carcano M.91/38
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brak widocznych sygnatur
brak uchwytu
wyidoczny wytoczony napis
brak niektórych zębow, brak
widocznych sygnatur

silnie skorodowany
uszkodzony - awers i rewers
odspoiły się
pierwotnie zamykana korkiem
pierwotnie zamykana korkiem
poj. 0,35 l
poj. 0,33 l
pierwotnie zamykany szklaną
pokrywką
pierwotnie zamykany szklaną
pokrywką
brak szyjki
brak szyjki
uszkodzone
zbita
4 dziurki; śr. 16 mm
4 dziurki
4 dziurki; śr. 14 mm
4 dziurki; śr. 14 mm
producent: huta szkła w Penzig
(Pieńsk)
producent: huta szkła w Penzig
(Pieńsk)
widoczny napis "WECK"

zamykana ebonitową nakrętką

brak kolby
kolba uszkodzona
Na komorze nabojowej
sygnatura A 6047, na łożu
widoczny fragment numeru
…785

25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.
25.07.2018 r.

25.07.2018 r.

Nr
Lokalizacja Warstwa
inw./2019

Rodzaj zabytku

Uwagi

Data

1

latryna S

j. s. 5

Nabój 6,5 × 53,5 mm Mannlicher - Holandia/Niemcy

sygnatura producenta AI

07.08.19 r.

2

latryna S

j. s. 5

Nabój 6,5 × 53,5 mm Mannlicher - Holandia/Niemcy

sygnatura producenta BS

07.08.19 r.

3

latryna S

j. s. 5

Nabój 6,5 × 53,5 mm Mannlicher - Holandia/Niemcy

sygnatura producenta BS

07.08.19 r.

4

latryna S

j. s. 5

Nabój 6,5 × 53,5 mm Mannlicher - Holandia/Niemcy

sygnatura producenta BS

07.08.19 r.

5

latryna S

j. s. 5

Nabój 6,5 × 53,5 mm Mannlicher - Holandia/Niemcy

sygnatura producenta BS

07.08.19 r.

6

latryna S

j. s. 5

Nabój 6,5 × 53,5 mm Mannlicher - Holandia/Niemcy

sygnatura producenta BS

07.08.19 r.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Nabój 6,5 × 52 mm Carcano - Włochy
Ładownik do karabinu Carcano - Włochy
Ładownik do karabinu Carcano - Włochy
Ładownik do karabinu Carcano - Włochy
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja
Nabój 8 × 50,5 mm R Lebel - Francja

45

latryna S

j. s. 5

Ładownik do karabinu Berthier - Francja

46

latryna S

j. s. 5

Ładownik do karabinu Berthier - Francja

47

latryna S

j. s. 5

Ładownik do karabinu Berthier - Francja

48

latryna S

j. s. 5

Ładownik do karabinu Berthier - Francja

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR
Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR
Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR
Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR
Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR
Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR
Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR
Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR
Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR
Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR
Nabój 7,62 × 54 mm R - ZSRR

130

fragment ładownika z 4 nabojami
fragment ładownika z 1 nabojem
fragment ładownika z 2 nabojami

ładownik z 3 nabojami 8 x 50,5 mm R
Lebel
ładownik z 3 nabojami 8 x 50,5 mm R
Lebel
ładownik z 3 nabojami 8 x 50,5 mm R
Lebel
ładownik z 3 nabojami 8 x 50,5 mm R
Lebel

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Łuska naboju 7,92 × 57 mm Mauser - Niemcy
Łódka na amunicję 7,92 x 57 mm Mauser - Niemcy
Nabój .22 Long Rifle (5,6 mm KBKS)
Nabój .22 Long Rifle (5,6 mm KBKS)
Nabój .22 Long Rifle (5,6 mm KBKS)
Nabój .22 Long Rifle (5,6 mm KBKS)
Nabój .22 Long Rifle (5,6 mm KBKS)
Nabój .22 Long Rifle (5,6 mm KBKS)

79

latryna S

j. s. 5

Dzwonek rowerowy firmy E. & P. Stricker - Niemcy

80
81

latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5

Miska wojskowa
Menażka wojskowa (kociołek) M1899 Austro-Węgry

82

latryna S

j. s. 5

Miska wojskowa(?) - emalowana

emalia w kolorze brązowym

07.08.19 r.

83

latryna S

j. s. 5

Dno puszki na racje żywnościową

puszka po tuszonce?

07.08.19 r.

na odworcie tabliczka znamionowa z
napisem: Niederschl. Provinzial Lebensverschinerungastalt BRESLAU 16 i
numer seryjny: 7096

07.08.19 r.

84

latryna S

j. s. 5

Zegar - budzik Niemcy

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Puszka po mleku w proszku firmy KLIM - Kanada
Puzderko
Łyżka stołowa (wojskowa?) - fragment
Łyżka stołowa (wojskowa?) - fragment
Łyżka stołowa (wojskowa?) - fragment
Łyżka stołowa (wojskowa?) - fragment
Łyżka stołowa (wojskowa?) - fragment
Łyżka stołowa
Łyżka stołowa (wojskowa?)
Łuyżka stołowa - fragment
Łyżeczka do cherbaty
Łyżeczka do cherbaty

97

latryna S

j. s. 5

Nieśmiertelnik jeniecki - Stalag 338

98

latryna S

j. s. 5

Nieśmiertelnik jeniecki - Stalag 338

99

latryna S

j. s. 5

Nieśmiertelnik jeniecki - Stalag 338

100
101
102

latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Podkówka buta wojskowego
Podkówka buta wojskowego
Podkówka buta wojskowego

103

latryna S

j. s. 5

Podkówka buta wojskowego

104
105
106
107
108

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Nakrętka ebonitowa (pokrywka zapalnika?)
Okulary w drucianej oprawce - fragment
Pojemnik nieokreślonego przeznaczenia (lampka?)
Klucz do szuflady
Klucz do szuflady lub drzwi

131

na spodzie widoczna sygnatura: "P"
sygn. "R" na denku
sygn. "R" na denku
sygn. "R" na denku
sygn. "R" na denku
sygn. "R" na denku
sygn. "R" na denku
zachowała się obudowa dzwonka z
nazwiskiem producenta i herbem miasta
Bielefeld

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

brak uchwytu, czerpak uszkodzony
brak uchwytu
brak uchwytu
brak uchwytu
brak uchwytu
na uchwycie widoczny ornament
ułamany uchwyt

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

połówka nieśmiertelnika jeńca
sowieckiego. Widoczny nr stalagu 338 oraz 07.08.19 r.
nr osobisty jeńca: 20402
połówka nieśmiertelnika jeńca
sowieckiego. Widoczny nr stalagu 338 oraz
07.08.19 r.
fragmentarycznie zachowany nr osobisty
jeńca: ….5084
połówka nieśmiertelnika jeńca
sowieckiego. Widoczny nr stalagu 338 oraz 07.08.19 r.
nr osobisty jeńca: 18790
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
zachowane cztery gwoździe mocujące
07.08.19 r.
podkówkę z obcasa
07.08.19 r.
brak jednego okularu i zausznika
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

109
110
111
112
113
114

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Klucz do szuflady lub drzwi
Maszynka do golenia - wojskowa
Maszynka do golenia - uchwyt
Tubka anyżowej pasty do zębów produkcji francuskiej
Okrągły pojemnik kosmetyczny - po kremie?
Moneta - 1 korona Czechosłowacja

rok 1922

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

115

latryna S

j. s. 5

Moneta - 1 pfennig Niemcy

rok 1937

07.08.19 r.

116

latryna S

j. s. 5

Moneta - 5 pfennigów Niemcy

07.08.19 r.

117

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Niemcy

118

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Niemcy

119

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Niemcy

120

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Niemcy

rok 1940
awers z fakturą "groszka" na rewersie
widoczna sygnatura "HD" "37"
awers z fakturą "groszka" na rewersie
widoczna sygnatura "M.O.S" "R." "39"
awers z fakturą "groszka"
awers z fakturą "groszka" na rewersie
widoczna sygnatura "HD"

121

latryna S

bruk

Guzik wojskowy - Czechosłowacja

122

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Belgia

123

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Belgia

124

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Belgia

125

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Francja

126

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Czechosłowacja

127

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - UK

128

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Polska

129

latryna S

j. s. 5

Guzik wojskowy - Łotwa

130

latryna S

j. s. 5

Guziki koszuli wojskowej - 3 sztuki

131

latryna S

j. s. 5

Guzik koszuli wojskowej

132

latryna S

j. s. 5

Guzik ogólnowojskowy wojskowy

133

latryna S

j. s. 5

Guzik bieliźniany

134

latryna S

j. s. 5

Guzik bieliźniany

135

latryna S

j. s. 5

Guzik od spodni - Niemcy

136

latryna S

j. s. 5

Kapsel od piwa

137

latryna S

j. s. 5

Kapsel od piwa

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

148

latryna S

j. s. 5

149
150
151
152

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Kostka instalacij elektrycznej
Kostka instalacij elektrycznej
Kostka instalacij elektrycznej
Kostka instalacij elektrycznej
Nóż z drewnianą rękojeścią
Nóż okopowy (?)
Nóż stołowy
Brzytwa w metalowej oprawie
Nóz wojskowy (bagnet?)
Nóż (kordzik) formacji Hitlerjugend M 35 w pochwie
Konwersja noża lub bagnetu z rogowymi okładzinami Niemcy
Scyzoryk w drewnianej oprawie
Szczoteczka do zębów
Nożyczki biurowe
Przełącznik światła ściennej instalacji elektrycznej

153

latryna S

j. s. 5

Aplikacja (zawieszka ?) w kształcie serca

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

Guzik znaleziony w spoinie posadzki wejścia
07.08.19 r.
do baraku
awers z wizerunkiem lwa zwróconego w
lewą stronę; na rewersie sygnatura
"BRUXELLA"
awers z wizerunkiem lwa zwróconego w
lewą stronę; na rewersie sygnatura
"BRUXELLA"
awers z wizerunkiem lwa zwróconego w
lewą stronę; na rewersie sygnatura
"BRUXELLA"
tzw. "grzybek", na rewersie sygnatura

07.08.19 r.

07.08.19 r.

07.08.19 r.
07.08.19 r.

awers z wizerunkiem dwóch skrzyżowanych
07.08.19 r.
mieczy na szrafurowanym tle
awers z wizerunkiem dwóch lwów
trzymajacych tarczę herbową UK; rewers z
sygnaturą producenta: "ED GILL"
"BIRMINGHAM"
awers z wizeunkiem orła w koronie uszkodzone miejsce lutowania uszka
awers z wizerunkiem trzech wilków
zwróconych w lewą stronę
guziki z niebieskiego tworzywa sztucznego cztery dziurki
guzik z tworzywa sztucznego w kolorze
khaki - cztery dziurki
guzik z czarnego tworzywa sztucznego cztery dziurki
guzik z błekitnego tworzywa sztucznego dwie dziurki
guzik z białego tworzywa sztucznego cztery dziurki

cztery dziurki
na górze kapsla widoczna sygnatura
producenta: "HERMANN HENNIG" oraz
miejsce produkcji "JAUER". Zachowane
druciane mocowanie
na górze kapsla widoczna sygnatura
producenta: "OSKAR HERMANN" oraz
miejsce produkcji "GÖRLITZ". Kapsel z
gumową uszczelką

132

07.08.19 r.

na awersie sygnatura producenta

brak rękojeści
ostrze ułamane w połowie długości
brak rękojeści

07.08.19 r.

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

07.08.19 r.

07.08.19 r.

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

154

latryna S

j. s. 5

155

latryna S

j. s. 5

Grzebień - fragment

156

latryna S

j. s. 5

Drzwiczki pieca - fragment

brak pokrywki, na dnie sygnatura
producenta
ułamany w połowie długości. Widoczny
fragment nazwy producenta
zdobioione ornamentem roślinnym.

157

latryna S

j. s. 5

Pędzel do golenia

brak włosia, oprawa drewniana

158

latryna S

j. s. 5

Drut kolczasty - fragment

Maselniczka wojskowa - Niemcy

159

latryna S

j. s. 5

Wtyczka urządzenia elektrycznego 250 V - Niemcy

160

latryna S

j. s. 5

Naparstek

161

latryna S

j. s. 5

Fiolka po lekarstwie

162

latryna S

j. s. 5

Lusterko - fragment

163

latryna S

j. s. 5

Talerz menażki wojskowej

164

latryna S

j. s. 5

kubek z uchem - emaliowany

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

od wewnętrznej strony sygnatury i logo
producenta "D.R.G.M" litera "W" w okręgu
07.08.19 r.
oraz litery "D V F" wpisane w trókat.
Ponadto oznaczenia użytkowe: 6A 250 V
brak denka
widoczny nazwa medykamentu i napis
producenta: "VALEAS S A"

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

od strony wewnętrznej westępuje
karbowanie na całej powierzchni

07.08.19 r.
07.08.19 r.

wewątrz puszki widoczne ślady czerwonej
farby

165

latryna S

j. s. 5

Puszka po czerwonej farbie

166

latryna S

j. s. 5

Oprawa włacznika światła (?) - Niemcy

167

latryna S

j. s. 5

Oprawa włacznika światła (?) - Niemcy

168

latryna S

j. s. 5

Korki od butelek

169

latryna S

j. s. 5

Numerator grobu (?)

170

latryna S

j. s. 5

Klamka od drzwi

07.08.19 r.

171

latryna S

j. s. 5

Rozdzielnik instalacji elektrycznej

07.08.19 r.

172

latryna S

j. s. 5

Puszka po mleku w proszku firmy Dean's

173

latryna S

j. s. 5

Puszka po sardynkach - Portugalia

174

latryna S

j. s. 5

Soczewka elektrycznej latarki wojskowej - Niemcy

175

latryna S

j. s. 5

Pudełko stalowe (wizytownik?)

na wieku widoczne fragmenty ornamentu
roślinnego

07.08.19 r.

176

latryna S

j. s. 5

Tarcza wskaźnika (zegara)

okrągła blaszka z otworem na wskazówkę
oraz dwom a otworami do mocowania. W
kilku miejscach zachowany fragment
malowanej podziałki

07.08.19 r.

177

latryna S

j. s. 5

Menażka wojskowa

178
179
180

latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Podeszwa buta wrtowniczego (chodaka?)
Element maszynki do strzyrzenia włosów
Maszynka do golenia - sam uchwyt

181

latryna S

j. s. 5

Łyżka do miodu???

182
183

latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5

Butelka po lekartwie/perfumach ?
Butelka po lekarstwie

184

latryna S

j. s. 5

Pojemniki z towotem

185

latryna S

j. s. 5

Puszka po żywności z napisem "White Oat" - fragment

133

07.08.19 r.

od wewnętrznej strony widoczne sygnetury
07.08.19 r.
producenta i oznaczenie serii: "L-27771"
od wewnętrznej strony widoczne sygnetury
producenta i oznaczenie serii: "L07.08.19 r.
P7760/302"
3 sztuki
07.08.19 r.
okrągła blaszka z otworem do mocowania.
07.08.19 r.
Na awersie wybite oznaczenia "R" "1311"

zachował się opis składu i sposobu
przygotowania w języku angielskim.
Widoczne ślady po przestrzelinach
pocisków małego kalibru (7,92 mm?)
na wieku wizeruek smoka i napis
"SARDINES PORTUGAISES, A' L' HUILE
D'OLIVE". Na odwrocie wytłoczone
informacje o miejscu produkcji i
pakowania. Zachowało się oryginalne
zamknięcie puszki

07.08.19 r.

07.08.19 r.

07.08.19 r.

ścianki od strony zewnętrznej ozdobione na
całej powierzchni ornamentem
07.08.19 r.
goeometrycznym
podeszewa gładka
07.08.19 r.
07.08.19 r.
zdobiony ornamentem
07.08.19 r.
wewntrz wydrążony otwór przez całą
07.08.19 r.
długość przedmiotu
zamykana metalową nakrętką
07.08.19 r.
zamykana ebonitową nakrętką
07.08.19 r.
2 szt.; szklane pojemniki wypełnione
07.08.19 r.
smarem
07.08.19 r.

przy troku zachowana sprzączka
aluminiowa
kosz wypleciony z drutu

186

latryna S

j. s. 5

Trok szelek bojowych - Niemcy

187
188
189
190

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Osłona lampy oświetleniowej
Osłona rękojeści noża
Uchwyty naczynia
Pokrywka pudełka

191

latryna S

j. s. 5

Karabin Berthier Mle 1907/15

z boku komory zamkowej widoczna
sygnatura manufaktury: St-Etienne

07.08.19 r.

192

latryna S

j. s. 5

Karabin Berthier Mle 1907/15

z boku komory zamkowej widoczna
sygnatura producenta: Delaunay Belleville

07.08.19 r.

193

latryna S

j. s. 5

194
195

latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5

Karabinek Carcano Moschetto 91/38 wersja
kawaleryjska
Menażka wz. 23/31
Słoik 1l

196

latryna S

j. s. 5

Słoik 1l

197
198

latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5

Słoik 1l
Słoik 1l

199

latryna S

j. s. 5

Słoik 1l

200
201
202

latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Słoik 1l
Słoik 1l
Słoik 1l

203

latryna S

j. s. 5

Słoik 1 1/2 l

204

latryna S

j. s. 5

Słoik 1 1/2 l

205

latryna S

j. s. 5

Słoik 1l

206

latryna S

j. s. 5

Słoik 1l

207
208
209

latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Słoik 1l
Słoik 3/4l
Słoik 1/2l

210

latryna S

j. s. 5

Słokik 1l

211
212

latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5

Słoik 1/2l ?
Słoki

213

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 11,2 cm

214

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 11,2 cm

215

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 11,2 cm

216

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 11,2 cm

217

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 12,4 cm

218

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 12,4 cm

219

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 11 cm

220

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 11 cm

221

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika 9,6 cm

222

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 11 cm

223

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 10 cm

224

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 12,4 cm

225

latryna S

j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 11 cm

134

uchwyty naczynia z drewnianymi rączkami

z boku komory nabojowej widoczna
sygnatura: XRC 5720
oryginalnie zamknięta
na dnie tylko oznaczenie DIN
Na dnie sygn. D. R. P. u. D. R. G. M. angm.
1l 54 DIN
Na dnie sygn. RILLENGLASS
Na dnie sygn. RILLENGLASS 1L GH 54
Na dnie sygn. WELT-REFORM D.R.P 1L 29
DIN
Na dnie sygn. RILLENGLASS 1L GH 54
Na dnie sygn. DIN 54
Na dnie sygn. 1l 85 DIN
Na dnie sygn. DRP 261889 1 1/2 L ADLER
PROGRESS
Na dnie sygn. 1 1/2 L
Na dnie sygn. DRP 261889 1 L ADLER
PROGRESS
Na dnie sygn. DRP 261889 1 L ADLER
PROGRESS
Na dnie sygn. 1Ltr
Na dnie sygn. 2 ¾ L.
Na dnie sygn. 1/2
Na dnie sygn. Gerrix-Wunder RillenEinkochglas D.R.G.M 1L D.R.P. ang
brak sygnatur
Na dnie sygn. Nur fur Nahrungsmittel
Sygn. PHÖNIX PENZIG-SCHLESIEN RILLE
D.R.P. DIN 85
Sygn. PHÖNIX PENZIG-SCHLESIEN RILLE
D.R.P. DIN 85 / śr. 11,5 cm
Sygn. PHÖNIX PENZIG-SCHLESIEN RILLE
D.R.P. DIN 85 / śr. 11,5 cm
Sygn. PHÖNIX PENZIG-SCHLESIEN RILLE
D.R.P. DIN 85 / śr. 11,5 cm
Sygn. ADLER PROGRESS CONSERVENGLAS,
w środku znak huty - orzeł i napis Adler
Hutten, pod spodem litera M
Sygn. ADLER PROGRESS CONSERVENGLAS,
w środku znak huty - orzeł i napis Adler
Hutten, pod spodem litera M
sygn. RILLENGLAS PH’O’NIX-PENZIGSCHLESIEN G.H. 85
sygn. RILLENGLAS PH’O’NIX-PENZIGSCHLESIEN G.H. 85
Sygn. ADLER PROGRESS CONSERVENGLAS,
w środku znak huty - orzeł i napis Adler
Hutten, pod spodem sygn. DIN i litera B
RILLENGLAS PENZIG-SCHLESIEN w środku
logo producenta – nakładające się litery
AGH (Adler Glashutte?) i litery G.H. 54
sygn. ORTEL'S RECORD-GLAS
sygn. Gerrix-Wunder Rillen-Einkochglas
D.R.G.M 110 D.R.P. ang
sygn. RILLENGLAS GARANT KOHLFURT GPK
1/SCHLESIEN -GH- 31

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Pokrywka słoika śr. 10,8 cm
Pokrywka słoika śr. 10,5 cm
Pokrywka słoika śr. 9,7 cm
Pokrywka słoika śr. 8,5 cm
Pokrywka słoika śr. 8,5 cm
Pokrywka słoika śr. 8,8 cm
Pokrywka słoika śr. 9,7 cm
Pokrywka słoika śr. 10,6 cm
Pokrywka słoika śr. 12,6 cm
Pokrywka słoika śr. 10,8 cm
Dno słoika

237

latryna S

j. s. 5

Butelka po napoju OPEKTA

238
239
240
241

latryna S
latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

242

latryna S

j. s. 5

Butelka po napoju Sinalco

243

latryna S

j. s. 5

Butelka po winie

244
245
246

latryna S
latryna S
latryna S

j. s. 5
j. s. 5
j. s. 5

Butelka z gwintem
Butelka po occie
Budelka po medykamncie poj. 0,5 l
Butelka po środku zwalczającym bóle stawów

Butelka po winie
Butelka z zielonego szkła poj. ok. 0,7 l
Butelka z białego szkła poj. ok. 0,7 l

brak sygn. Ozdoba na środku
sygn. ANKER KONSERVENGLAS
sygn. FRAUENLOB CONSERVENGLAS
sygn. WELT COSERVENGLAS
sygn. WELT COSERVENGLAS
sygn. QUALITÄTS EINKOCHGLAS
sygn. TRIUMF CONSERVENGLAS
brak sygnatur
sygn. 92
sygn. MARIA CONSERVENGLAS
sygn. DRP 261889 2 L ADLER PROGRESS
napis na brzuściu OPEKTA, szkło
fakturowane
brak sygnatur
napis na brzuścu ESSIG ESSENZ
sygn. na dnie: 500
na brzuścu napis: SLOAN'S LINIMENT
Na brzuścu wizerunek krzyża z wpisaną
nazwą napoju. Na górnym ramieniu
wizerunek korony a na dolnym litery FH.
Na brzuścu napis: M. KÖNIG G. m. b. H.
BERLIN i logo producenta: inicjały MK i
kieliszek
sygn. na dnie: 0,7 l
brak sygnatur
brak sygnatur

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.
07.08.19 r.

Załącznik 5. Inwentarz rysunków.

Nr
inwenta
1
2
3

Lokalizacja
Sondaż
Latryna S
Latryna N
Latryna N

Temat (tytuł) rysunku

Skala

Data

rzut wykopu
rzut wykopu
wnętrze szamba

1:20
1:20
1:20

24.07.2018
08.08.2019
08.08.2019
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Załącznik 6. Dziennik badań

Dawny niemiecki obóz jeniecki STALAG VIII A Görlitz-Moys,
gm. koźlice, woj. dolnośląskie
Badania sondażowe
Dziennik badań, sezon I – 2018 rok

Data: 18.07.2018 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 15:30
Pogoda: przelotne opady deszczu, temperatura ok 19 °C
Liczba osób: 12 (1 archeolog, 11 wolontariuszy)
Opis prac: Dokonano wizji lokalnej części dawnego Stalagu przeznaczonej dla jeńców
sowieckich i włoskich. Wprowadzono wolontariuszy w zagadnienia i specyfikę badań
związanych z obiektem dawnego obozu. Następnie przystąpiono do wytypowania miejsc
przyszłych sondaży. Jako obszar badań wybrano toaletę nocną północną i południową.
Sondażom nadano odpowiednie oznaczenia: „Latryna S” oraz „Latryna N” Dokonano podziału
na dwie grupy, które jednocześnie przystąpiły do prac przy wyznaczonych sondażach.

Data: 19.07.2018 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 15:00
Pogoda: pochmurnie, temperatura ok 19°C
Liczba osób: 12 (1 archeolog 11 wolontariuszy)
Opis prac: Rozpoczęto prace polegające na odhumusowaniu powierzchni sondażu „Latryna N”
oraz „Latryna S”. W obu sondażach odkryto ceglaną posadzkę stykającą się ze stropem
szamba. W obrębie sondaży uchwycono trzy krawędzie posadzek – zachodnią, północną i
południową. Krawędź zachodnia w obu sondażach znajdowała się poza granicą wykopu.
Data: 20.07.2018 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 15:30
Pogoda: niebo bezchmurne, temperatura ok 25°C
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Liczba osób: 12 (1 archeolog 11 wolontariuszy)
Opis prac: Kontynuowano prace w porządku z poprzedniego dnia. W sondażu „latryna N”
przystąpiono do czyszczenia odkrytych elementów konstrukcji baraku a następnie wykonano
dokumentację fotograficzną. W sondażu „Latryna S” zakończono eksplorację i przystąpiono do
czyszczenia elementów konstrukcji w celu wykonania dokumentacji fotograficznej i
rysunkowej.
Data: 23.07.2018 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 15:15
Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 28°C
Liczba osób: 11 (1 archeolog 10 wolontariuszy)
Opis prac: W sondażu „Latryna N” rozpoczęto wykonywanie dokumentacji rysunkowej.
Jednocześnie przystąpiono do eksploracji wnętrza zbiornika na szambo. Wypełnisko zbiornika
tworzyła warstwa gruzu rozbiórkowego i śmieci z przełomu XX i XXI wieku, dlatego podjęto
decyzję o eksploracji warstwami mechanicznymi o miąższości ok. 0,25 m. Urobek był
wydobywany na zewnątrz przez prostokątny otwór w sklepieniu pierwotnie służący do
oczyszczania szamba. W sondażu „Latryna S” zakończono czyszczenie powierzchni sondażu i
wykonano dokumentację fotograficzną. Następnie rozpoczęto, podobniej jak w przypadku
sondażu „Latryna N”, usuwanie wypełniska szamba.
Data: 24.07.2018 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 15:30
Pogoda: słonecznie, temperatura ok 27°C
Liczba osób: 11 (1 archeolog 10 wolontariuszy)
Opis prac: kontynuowano prace wg porządku z poprzedniego dnia. W obu sondażach
kontynuowano eksplorację wypełniska szamba. W sondażu „Latryna S” wobec
niewystarczającej liczby osób, ograniczono się do wybrania wierzchniej warstwy gruzowiska o
miąższości ok. 0,4 m i na tym poziomie zakończono eksplorację. Rozpoczęto dokumentację
rysunkową sondażu „Latryna S”. W sondażu „Latryna N” zakończono dokumentację
rysunkową.
Data: 25.07.2018 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 15:45
Pogoda: słonecznie, temperatura ok 27°C
Liczba osób: 11 (1 archeolog 10 wolontariuszy)
Opis prac: Kontynuowano eksplorację wypełniska szamba w sondażu „Latryna N”. Po
usunięciu warstwy gruzu natrafiono na warstwę użytkową o miąższości ok. 20 cm. Podczas
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eksploracji tej warstwy natrafiono na liczne artefakty związane z okresem funkcjonowania
obozu: drobne przedmioty codziennego użytku, menażkę, butelki szklane oraz 3 karabiny
Mannlicher Carcano mod. 91. W sondażu „Latryna S” zakończono dokumentację rysunkową.
Podczas prac w tym sondażu dokonano przypadkowego odkrycia karabinka Mannlicher
Carcano mod. 91/38. Karabin stał opary w koncie zbiornika na szambo i wyciągnięty został
przez otwór kloaczny. Prace w obrębie sondażu „Latryna N” zostały zakończone.
Data: 26.07.2018 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 15:20
Pogoda: słonecznie, temperatura ok 28°C
Liczba osób: 11 (1 archeolog 10 wolontariuszy)
Opis prac: Kontynuowano pracę w sondażu „Latryna N”. Zakończono eksplorację poziomu
użytkowego szamba. Ze względu na koniec czasu przewidzianego na warsztaty nie udało się
usunąć całkowicie warstwy gruzowiska w okolicy otworu do czyszczenia szamba. Prace
terenowe zakończono zabezpieczając oba sondaże czerwono-białą taśmą ostrzegawczą.

Dawny niemiecki obóz jeniecki STALAG VIII A Görlitz-Moys,
gm. koźlice, woj. dolnośląskie
Badania sondażowe
Dziennik badań, sezon II – 2019 rok

Data: 31.07.2019 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 15:30
Pogoda: przelotne opady deszczu, temperatura ok 21 °C
Liczba osób: 8 (1 archeolog, 7 wolontariuszy)
Opis prac: Dokonano wizji lokalnej części dawnego Stalagu przeznaczonej dla jeńców
sowieckich i włoskich. Wprowadzono wolontariuszy w zagadnienia i specyfikę badań
związanych z obiektem dawnego obozu. Zwiedzono miejsca badań archeologicznych z lat
2016-2018. Następnie rozpoczęto przygotowania do eksploracji obszaru dawnego wejścia
południowego baraku dla jeńców sowieckich, którego badania rozpoczęły się w 2018 roku.
Wykonano dokumentację fotograficzną miejsca przed rozpoczęciem praz ziemnych. Zbiornik
szamba, które miało być eksplorowane wypełniony był wodą opadową. Rozpoczęto ręczne
usuwanie wody przy pomocy wiadra.

Data: 01.08.2019 r.
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Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 14:00
Pogoda: słonecznie, temperatura ok 23°C
Liczba osób: 8 (1 archeolog 7 wolontariuszy)
Opis prac: Prace rozpoczęto od podziału wolontariuszy na dwie grupy. Zadaniem jednej grupy
była eksploracja obszaru wejścia do baraku, a druga grupa przeszukiwała hałdę z wykopu w
celu odnalezienia artefaktów. Podczas pracy używano detektora metali oraz magnesu
neodymowego, aby zminimalizować ryzyko przeoczenia zabytków metalowych. Obszar
eksploracji w stosunku do granicy z roku 2018 przedłużono w kierunku wschodnim.
Ostatecznie wykop uzyskał wymiar 5 x 3 m. Kontynuowano usuwanie wody z wnętrza
zbiornika szamba. Po zakończeniu tej czynności rozpoczęto usuwanie nawarstwień z wnętrza
zbiornika. Podczas eksploracji odkryto m.in. guziki wojskowe – brytyjski, belgijski, niemiecki i
czechosłowacki.

Data: 02.08.2019 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 15:30
Pogoda: częściowe zachmurzenie, temperatura ok 23°C
Liczba osób: 8 (1 archeolog 7 wolontariuszy)
Opis prac: Kontynuowano prace w porządku z poprzedniego dnia. Prowadzono eksplorację w
nowo poszerzonej części wykopu, odkrywając relikty ceglanej posadzki wyjścia do baraku.
Usuwano warstwy wypełniska zbiornika szamba. Odnaleziono naboje karabinowe, klucze do
drzwi, dwa nieśmiertelniki obozowe, maszynkę do golenia oraz aplikację (zawieszkę) w
kształcie serca. Wykonano zdjęcia poglądowe z prac.

Data: 05.08.2019 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 11:30
Godzina zakończenia pracy: 15:40
Pogoda: przelotne zachmurzenie, temperatura ok 24°C
Liczba osób: 8 (1 archeolog 7 wolontariuszy)
Opis prac: Kontynuowano pracę w porządku z dnia 02.08. Podczas eksploracji prowadzonej
we wnętrzu zbiornika szamba znaleziono nieśmiertelnik, okulary, amunicję karabinową oraz 3
karabiny Mannlicher-Carcano. Zakończono eksplorację w obrębie wytyczonego wykopu.
Doczyszczono poziom eksploracji do dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
Data: 06.08.2019 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 11:30
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Godzina zakończenia pracy: 15:30
Pogoda: słonecznie, temperatura ok 27°C
Liczba osób: 8 (1 archeolog 7 wolontariuszy)
Opis prac: zakończono przeszukiwanie hałdy oraz eksplorację wewnątrz latryny. Podczas prac
odkryto amunicję karabinową, guziki do koszuli wojskowej, niemieckie guziki mundurowe,
dwa dzwonki do roweru oraz bagnet niemiecki (kordzik Hitlerjugend). Wykonano
dokumentację fotograficzną poziomu zakończenia eksploracji. Rozpoczęto wykonywanie
dokumentacji rysunkowej. W pobliżu budynku Centrum Fundacji Pamięć Kultura..
przygotowano stanowisko do wstępnego zabezpieczenia artefaktów. Następnie rozpoczęto
tam proces czyszczenia artefaktów.

Data: 07.08.2019 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:45
Godzina zakończenia pracy: 17:45
Pogoda: słonecznie, temperatura ok 19°C
Liczba osób: 8 (1 archeolog 7 wolontariuszy)
Opis prac: Kontynuowano sporządzenie dokumentacji rysunkowej na stanowisku.
Jednocześnie trwały prace związane z inwentaryzacją oraz czyszczeniem artefaktów. Podczas
wykonywania pomiarów do dokumentacji rysunkowej odkryto w spoinie pomiędzy cegłami
tworzącymi posadzkę, guziki, najprawdopodobniej armii belgijskiej.
Data: 08.08.2019 r.
Godzina rozpoczęcia pracy: 09:30
Godzina zakończenia pracy: 17:45
Pogoda: słonecznie, temperatura ok 24°C
Liczba osób: 8 (1 archeolog 7 wolontariuszy)
Opis prac: Zakończono wykonywanie dokumentacji rysunkowej stanowiska. Zakończono
czyszczenie i inwentaryzowanie odkrytych artefaktów. Wykonano dokumentację
fotograficzną zabytków. Powierzchnia wykopu pozostała otwarta ze względu na obecność
reliktów oryginalnej infrastruktury obozowej, które mają istotny walor ekspozycyjny. Decyzję
o pozostawieniu wykopu niezasypanego uzgodniono z właścicielem terenu. Etap prac
terenowych został zakończony.
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Załącznik 7. Dokumentacja rysunkowa
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