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1. Położenie obiektu,  

 

Reduta nr 56, także dzieło 56, Reduta Wolska– teren dawnych umocnień obronnych 

znajdujący się w Warszawie w dzielnicy Wola przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Redutowej. 

 

2.Kwerenda archiwalna 

2.1. Ewolucja układu przestrzennego Reduty Wolskiej, jako elementu układu obronnego 

miasta 

 

Historia terenu dzisiejszej Reduty Wolskiej nierozerwalnie związana jest z kościołem pod 

wezwaniem św. Wawrzyńca. „…Początki kościoła na Woli nie są zbyt dobrze 

udokumentowane historyczne. Istnieją wzmianki, że kościół na Woli powstał w 1288 r. wraz z 

aktem nadawczym księcia Janusza Mazowieckiego. Inni mówią o czasach księcia Janusza 

Starszego 1381-1429…”.
1
  Pierwsze potwierdzone dokumenty sięgają XIV w., a pierwsza 

wzmianka o istnieniu kościoła we wsi Wielka Wola pochodzi z dokumentu antypapieża Jana 

XXIII z 1412. Do XVII w. kościół św. Wawrzyńca był kościołem filialnym parafii św. Jana.
2
 

11 lipca 1611 roku…”ks. biskup Andrzej Opaliński erygował samodzielną parafię pod 

wezwaniem świętych męczenników Wawrzyńca i Stanisława.”…
3
  

Świątynia zlokalizowana była przedpolach Warszawy, na skrzyżowaniu głównych szlaków 

komunikacyjnych prowadzących w kierunku zachodnim. Pierwotnie był to niewielki 

drewniany kościół. Jego znaczenie znacznie wzrosło w 1576 roku, kiedy to wyznaczono go na 

miejsce elekcyjne królów Polski. Pierwszym wybranym tu królem był Stefan Batory.  

…”W czasie potopu szwedzkiego w 1655 drewniany kościółek spłonął. Został odbudowany w 

1660 jako drewniany, lecz był skromny i brakowało w nim podstawowych sprzętów 

kościelnych. W 1695 z inicjatywy dziekana warszawskiego bp. Mikołaja Popławskiego 

rozpoczęto budowę murowanej świątyni pod wezwaniem świętych męczenników Wawrzyńca i 

Stanisława. Fundusze na ten cel ofiarowała królowa Marysieńka Sobieska. Po śmierci króla 

Jana III Sobieskiego prace zostały wstrzymane.”…
4
  

Prace dokończono z funduszy rodziny Brühl, dzięki staraniom Marii Anny Brühl, żony 

ministra Augusta III.
5
 Początkowo pracami kierował dyrektor królewskiego Urzędu 

Budowlanego Joachim Daniel von Jauch,
6
 który w 1753 roku zmienił orientację świątyni.

7
 Po 

śmierci Joachima Daniela von Jaucha w 1754 roku, prace kontynuował Johann Friedrich 

Knöbel. Budowę ukończono dopiero w 1755 roku. Powstał jednonawowy, późnobarokowy 

kościół na planie prostokąta z wielobocznie zamkniętym prezbiterium”…
8
 i …” włączono do 

wielkoprzestrzennego założenia Osi Stanisławowskiej, jako jej zachodnią dominantę”…
9
 

Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku kościół otoczono ziemnymi wałami i 

zamieniono na bastion obronny. Potwierdza to poniższa rycina. Podczas walk został 

częściowo zniszczony. W 1807 roku ponownie go odremontowano i konsekrowano w 1811 

roku.
10
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Plan nr 1. Plan oblężenia Warszawy w 1794 roku. Biblioteka Narodowa, sygn.. ZZK 1 230. https://polona.pl/ 

 

 
Mapa nr 1. West Gallicien (1801-1804) First Military Survey. Mapy przechowywane w Archiwum Wojennym w 

Wiedniu. www.mapire.eu 

https://polona.pl/search/?filters=source:Biblioteka_Narodowa


W 1831 roku powstała Reduta 56 zwana również, jako Reduta Wolska, jako główne ogniwo 

podwójnego łańcucha umocnień obronnych wokół Warszawy przed nacierającymi wojskami 

rosyjskimi w czasie powstania listopadowego. Reduta powstała w miejscu wcześniejszych 

fortyfikacji pochodzących z okresu insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. i zapewne bazuje 

na szańcach Tadeusza Kościuszki.  

…”Warszawa umocniona była trzema liniami umocnień, gdzie pierwsza linia najbliżej miasta 

pokrywała się z linią rogatek miejskich (mniej więcej zarys okopów Lubomirskiego). Wał ten 

nazywany wałem Newachowicza o wysokości około 3 metrów wzmocniony był szeregiem 

umocnień stałych. Druga linia wysunięta była na zewnątrz miasta o około 400–600 metrów 

od pierwszej i składała się z fortów, z których najsilniej umocnione osłaniały szosę kaliską. 

Najbardziej wysunięta linia polskiej obrony biegła od Szop przez Rakowiec, Wolę, Parysów 

aż do Wisły. Najsilniej umocnionym punktem było dzieło nr 56 na Woli obejmujące swoją 

zamkniętą ze wszystkich stron redutą kościół św. Wawrzyńca i przyległy ogród. Reduta ta od 

czoła była osłonięta lunetą nr 57, a od południa dziełami nr 54 i 55.”…
11

 

 
Mapa nr 2. Rozkład umocnień zewnętrznych i okolice Warszawy po lewym brzegu Wisły 1851.  

Sygn.. ZZK 1 855, Skala 1:30 000. Biblioteka Narodowa, https://polona.pl/ 

…”Reduta Wolska, czyli dzieło nr 56, miało wał ziemny wysokości około 3,5 metra otoczony 

głęboką fosą. Obsadzone zostało przez 2 bataliony z 8 Pułku Piechoty Liniowej pod 

dowództwem podpułkownika Jana Wodzyńskiego oraz 200–300 ludzi z batalionu zapasowego  
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podpu%C5%82kownik


14 Pułku Piechoty Liniowej pod dowództwem majora Dobrogoyskiego. Dowódcą reduty 

wolskiej został gen. bryg. Józef Sowiński, komendant Szkoły Aplikacyjnej.”…
12

  

 

Plan nr 2. Hiszpańskojęzyczny opis zdobycia Warszawy w 1831 r. przez wojska rosyjskie autorstwa dowódcy 

marszałka polnego Iwana Paskiewicza – Ivan Fedorovitch Paskevitch – Rapport adressé a Sa Majesté 

l’Empereur Nicolas premier par le Commendant en chef de l’Armée active, Feld-Maréchal, Prince de Varsovie, 

Comte Paskévitch d’Érivan (1832) (Detalles sobre la toma de Varsovia por el Ejército ruso al mando del Feld-

Mariscal Conde Paskévitch de Érivan, Príncipe de Varsovia. Biblioteca National de Espana sygn. 1994. 

                                                 
12
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Aplikacyjna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan nr 3. Plan der Erstürmung von Warschau am 

6. Ten und 7.ten September 1831. Maasstab 1:21 

600.sygn. ZZK 20 687/1,2. Biblioteka Narodowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan nr 4. Plan reduty – oryginał zamieszczon,y 

jako dodatek do dziennika „Russkij Inwalid ili 

wojennyja wiedomosti” z dnia 15 września 1831 r. 

http://www.sppw1944.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan nr 5. Zum zweiten Tage der Erstürmung von 

Warschau: den 7.ten Septbr:1831. Maasstab 1:21 

600.Biblioteka Narodowa . ZZK 5 994 

 

http://www.sppw1944.org/


Powyżej zamieszczono plany Reduty, pochodzące z różnych źródeł. W ogólnym zarysie 

wszystkie pokrywają się. Natomiast plan zamieszczony w hiszpańskojęzycznym opisie Iwana 

Paskiewicza uzupełniony jest o przekrój przez obwałowania z zamieszczoną skalą, co 

pozwala na określenie wymiarów i proporcji wałów. 

Całkowita powierzchnia Reduty 56 wynosiła ok. 9 ha. W części centralnej przy kościele św. 

Wawrzyńca znajdował się śródszaniec, w północnej części w obrębie fortu przykościelny 

ogród, który zapewne był wykorzystywany, jako plac manewrowy. Całość otaczały ziemne 

wały z suchą fosą. Główna linia natarcia przewidywana była od zachodu i północy toteż od tej 

strony powstały bastiony dla stanowisk artylerii. W południowo-zachodnim narożniku 

zlokalizowany był bastion główny z potrójnym pasem wilczych dołów na przedpolu. Od 

północnej strony na osi reduty znajdował się duży bastion, a na narożnikach dwa boczne. W 

południowo-wschodnim narożniku dodatkowo był niewielki bastion boczny. Na teren reduty 

prowadziły trzy wejścia - od wschodu, południa i zachodu. Dwa pierwsze zabezpieczały 

obwałowania wewnątrz twierdzy zbudowane na planie litery „L”. Trzecie, od zachodu bronił 

bastion główny. Wewnątrz reduty znajdowały się pochylnie prowadzące na koronę wału. 

Były to ciągi komunikacyjne dla ludzi i sprzętu. Zlokalizowane były tylko wzdłuż zachodnich 

i północnych obwałowań. Po dwa na każdy bastion i dwa na linię wałów. 

Śródszaniec wewnątrz reduty – to element reduty stanowiący ostatni punkt oporu obrońców. 

Zajmował powierzchnię ok. 2 ha. Wewnątrz znajdowały się cztery budynki, kościół św. 

Wawrzyńca i schron. Na teren śródszańca prowadziły dwa wejścia – od północy i 

zachodniego bastionu. Północne wejście bronił dodatkowy wał ziemny, a zachodnie bastion 

główny. Były tu tylko trzy wejścia na wały. Dwa od zachodu i jedno od południa.   

 

Analiza historycznych map i współczesnej mapy zasadniczej pozwala na stwierdzenie, że 

Reduta nie była symetryczna. Centralny bastion północny był przesunięty o 16,5 m w 

kierunku zachodnim, co zapewne było podyktowane uwarunkowaniami obronnymi.  

 

Wały obronne  

Był to zasadniczy element osłony fortyfikacyjnej. Tworzył go nasyp ziemny o przekroju 

trapezowym, na koronie, którego usypywano dodatkowy wał ziemny od strony reduty 

(nadszaniec) stanowiący osłonę dla strzelców. Od strony nacierających wojsk była sucha fosa 

z linią palisady utrudniającej wejście na wały oraz wyniesienie terenu przedpola, co 

„pogłębiało” fosę. …”Z przeszkód najpowszechniej bywają używane ostropale (palissades). 

Są to pale 9-11 stóp długie, przynajmniej 6 cali grube, ostro zaciosane, wkopane rzędem, z 

dwucalowymi odstępami.”… 
13

 

Dodatkowo na wałach umieszczano kosze szańcowe stanowiące osłony dla kanonierów czy 

strzelców.  

Kosz miał okrągłe dno z desek z dziewięcioma, siedmioma lub pięcioma wycięciami, których 

liczba była uzależniona od wielkości kosza. Ściany kosza wyplatano z drobnych gałęzi.  

 

Zamieszczone poniżej obrazy i ryciny ukazują wygląd wałów Reduty 56 i wałów 

Newachowicza otaczających Warszawę.  Zapewne obydwie linie obwałowań wyglądały 

podobnie. 

 

Po przeprowadzeniu badań terenowych i analizie rysunków stwierdzono, że: 

Wysokość wałów od fosy do korony wału wraz z nadszańcem wynosiła ok. 5 m. Głębokość 

fosy od strony nacierających (wraz z wyniesieniem przedpola) – ok. 3 m. Szerokość fosy u 

podstawy ok. 2,0 m. Wysokość palisady w fosie – ok. 2,7 m. Uskok na wale zlokalizowany 
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 J. Prądzyński – Umocnienie polowe, Warszawa 1986 rok. Str. 119. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Newachowicz


był na wysokości ok. 2,2 m. Nadszaniec na koronie wału wyniesiony był na ok. 0,6 m. a 

wypłaszczenie dla obrońców reduty ok. 1,5-1,8 m.   

   

 

 

Podstawą do analiz był zachodni bastion, jako element reduty stosunkowo najmniej 

zniszczony. Do obliczania wymiarów wałów posiłkowano się powyższym planem. Do 

skalowania przyjęto wymiar stopy madryckiej 28,266 cm. wychodząc z założenia, że plan był 

zamieszczony w wydawnictwie hiszpańskim. 

Zamieszczonym poniżej obrazie widać sposób rozmieszczenia koszów szańcowych.  

 
Obraz nr 1. "Generał Sowiński na szańcach Woli", pł., ol. wym.: 200 x 376 cm, 1923 r. Wojciech Kossak. 

http://www.muzeumwp.pl 

 

http://www.muzeumwp.pl/


 
Rycina nr 1. Widok na Redutę 56  od strony północno-wschodniej. http://www.sppw1944.org/ 

 

 
Rycina nr 2. Umocnienia Warszawy z 1831 rok – prawdopodobnie widok na wały 

Newachowicza.Wacław Tokarz (1930) Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 (Wyd. 1), Warszawa: 

Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, s. 588. 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Warszawy_(1831) 

 

Na mapach i litografiach z I połowy XIX wieku widać, że teren wokół Reduty 56 tzw. 

przedpole był wolny od zabudowy. Istniały niczym niezakłócone powiązania widokowe 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Newachowicz
http://pbc.biaman.pl/Content/8857/wojna+polsko+rosyjska+1830-1831.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/pl:Warszawa


pomiędzy poszczególnymi punktami fortyfikacji otaczających Warszawę, a szczególnie z 

lunetą 57, a od południa Redutami nr 54 (Redutą Ordona) i 55. 

Po upadku powstania listopadowego nastąpiło nasilenie działań rusyfikacyjnych i znaczny 

wzrost liczby żyjących w mieście wyznawców Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, czego 

konsekwencją była potrzeba budowy cmentarza. 

…”W 1834 roku na mocy carskiego ukazu została skasowana rzymskokatolicka parafia św. 

Wawrzyńca w Warszawie, zaś jej świątynia zaadaptowana na cerkiew Włodzimierskiej Ikony 

Matki Bożej.”…
14

 …”Całe wyposażenie świątyni zostało usunięte i zniszczone, a wnętrze 

dostosowane do liturgii prawosławnej” …
15

. Wokół cerkwi powstał cmentarz prawosławny. 

Działkę pod cmentarz, wielkości 10 ha, zakupiono od rodziny Poraj-Biernackich, w której 

posiadaniu znajdowała się większość terenów na Woli.
16

 

Istniejące wały ziemne z 1831 roku stanowiły naturalną granicę cmentarza. Wewnątrz 

splantowano teren, wyznaczono aleje i wytyczono kwatery. Oś główną stanowiła aleja 

biegnąca z południa na północ przez środek cmentarza, a po jej obydwu stronach 

zlokalizowano regularne kwatery.  

W kwaterach…” planowano chować zmarłych w zależności od ich pozycji społecznej. W 

południowo-zachodnim, położonym najbliżej cerkwi Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej, 

wyznaczono miejsce na nagrobki duchownych, oficerów, wyższych urzędników oraz 

odznaczonych Orderem św. Jerzego. Pozostałe oddziały przeznaczone były odpowiednio dla 

kupców, niższych oficerów i urzędników, mieszczan i żołnierzy, wreszcie dla najuboższych. 

Najmniej prestiżową częścią cmentarza była część północna, najbardziej oddalona od 

cerkwi.”…
 17 

 

„…Pierwsze pochówki przypadły na początek lat 30-tych XIX w. Wówczas, wokół kościoła-

cerkwi spoczęli żołnierze rosyjscy polegli w czasie szturmu Warszawy.”…
 18

 Tern pochówku 

wyznaczały wały ziemne dawnego śródszańca.   

 

Układ kwater cmentarza wolskiego obrazuje plan Warszawy z 1862 roku. Mapa jest jednak 

źle datowana. Pomylono się o 10 lat. Przedstawiona sytuacja dotyczy okresu sprzed 

rozbudowy cmentarza, która to nastąpiła w drugiej połowie lat 50-tych.  

 

Na rosyjskiej mapie z 1838 roku zaznaczono obwałowania reduty oraz pozostałości linii 

obrony Warszawy - Reduty 54 i 55 oraz lunetę 57. Na mapie nie ma dzieł 58 i 59. Zapewne 

zostały zniszczone.  

W tym okresie teren wokół reduty jest jeszcze niezabudowany. Niewątpliwie istnieją jeszcze 

powiązania widokowe pomiędzy poszczególnymi punktami linii obrony. Zabudowa rozwija 

się wzdłuż traktów komunikacyjnych. 
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Plan nr 6. ПЛАН ГОРОДА ВАРШАВЫ И ОКРЕСТНОСТЕЙ PLAN MIASTA WARSZAWY I OKOLIC. 1862 

Sztab Generalny Wojska Polskiego, płk. Kalikst Witkowski. Skala 1:16 800. Archiwum Państwowe m.st. 

Warszawy. www. mapster.pl 

 

 

 
Mapa nr 3. Новая Топографическая Карта Западной России - ark. łączone z 1838 roku  skala 1:84 000. 

http://igrek.amzp.pl/ 
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…”Poświęcenia nekropolii dokonano jednak dopiero w czerwcu 1836 r., na kilka dni przed 

pogrzebem gen. Nikity Pankratiewa….oficjalne otwarcie nekropolii i cerkwi Matki Boskiej 

Włodzimierskiej odbyło się z wielką pompą w dziesiątą rocznicę zwycięstwa wojsk carskich 

pod Redutą Wolską, czyli w 1841 r.”…
19

 

 

W I połowie XIX wieku w ściany cerkwi wmurowano 12 luf armatnich z kulami, a w 1845 

roku 6 tablic z inskrypcjami, upamiętniających uczestników szturmu na Redutę 56  oraz jego 

przebieg. Tablice zachowały się i są przechowywane w parafii. (obecnie wypożyczone 

do muzeum historycznego).
20

 

 

 Częste epidemie cholery nawiedzające Warszawę spowodowały, że „…Już ok. 1850 

wyznaczony początkowo teren cmentarza okazał się niewystarczający. W październiku 1855 

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego postanowiła w związku z tym wywłaszczyć 

przyległe do niego tereny, poszerzając tym samym obszar metropolii do 18 ha.”…
21

  

Nową część cmentarza otoczono wałem z fosą, nawiązując do oryginalnego obrysu reduty. W 

miejscu połączenia obydwu części od wschodu i zachodu powstały dodatkowe bastiony.  Poza 

niewielkimi odchyleniami dobudowana część jest kopią oryginalnego kształtu reduty z 1831 

roku. Różnice dotyczą wielkości bastionu północnego-dobudowany ma inny kształt. Także o 

jeden stopień w kierunku wschodnim odchylono oryginalną oś reduty w konsekwencji, czego 

nowodobudowany bastion odsunięty jest od osi o ok. 5 m. Wynika to zapewne z 

niedokładności pomiarów. Przedstawiono to graficznie na rys. nr 2 – analizy historyczne. 

Dotychczasowy północny wał z 1831 roku zamykający fortyfikacje podzielił cmentarz na 

dwie połowy. Starsza i nowsza część nekropolii była rozdzielona wałem z rowem. Na osi 

wyznaczono wąskie przejście. Analizując mapy i plany wydaje się, że na teren całego 

cmentarza prowadziło tylko jedno wejście od strony ulicy Wolskiej. Natomiast na połączenie 

terenu otaczającego cerkiew z cmentarzem zaadaptowano dawne wejście na teren śródszańca 

z 1831 roku. Wynika z tego, ze kompozycję kwater wokół cerkwi podporządkowano 

istniejącemu już wcześniej układowi. Teren głównego bastionu od strony zachodniej w tym 

okresie nadal był oddzielony historycznym wałem ziemnym i pozostawał 

niezagospodarowany. Prawdopodobnie taki stan podyktowany był polityką zaborcy. 

Na planach Warszawy z 1860 i 1900 roku widać, że teren przedpola reduty jeszcze nie został 

zabudowany. 

W 1887 roku na zachód od reduty powstał niewielki cmentarz karaimski. …”Działka pod 

cmentarz o powierzchni 550 m
2
 została nabyta – po uzyskaniu zezwolenia warszawskiego 

generał-gubernatora – od parafii prawosławnej przy cerkwi Włodzimierskiej Ikony Matki 

Bożej na Woli. Aktu zakupu dokonało siedmiu Karaimów, spośród których tylko jeden nie 

pochodził z Krymu. Pierwszego pochówku na cmentarzu dokonano w czerwcu 1890 (zmarłym 

był Józef Kobecki, miesięczne niemowlę). Następne cztery pochówki odbyły się kolejno: w 

1892 (trzyletnia dziewczynka Helena Abkowicz), w 1895 (Saduk Osipowicz Kefeli z Kaffy, 

jeden z fundatorów cmentarza; jego nagrobek jest najstarszym z nieanonimowych nagrobków 

zachowanych na terenie nekropolii), w 1898 (kupiec Saduk Kefeli) i w 1899 roku (kupiec 

Gelel Babadżan)”…
22
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Mapa nr 4. КАРТА ОКРЕСТНОСТЕЙ ВАРШАВЫ [5] (MAPA OKOLIC WARSZAWY) Arkusz 5 1836 - 1860, 

rok wydania 1860, skala 1:16 800. Archiwum Map WIG. www. mapster.pl 

 

 
Mapa nr 5. Rosyjska mapa topograficzna z 1874 roku, Okolice miasta Warszawy, skala 1:42 000. 

http://igrek.amzp.pl/   

http://www.mapywig.org/
http://igrek.amzp.pl/


  
Plan nr 7. План города Варшавы. Съёмка под руководством Главного Инженера В.Г. Линдлея 

[Plan miasta Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya], 1900 rok, skala 1:10 

000. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. www. mapster.pl 

 

…”W 1903 prawosławny arcybiskup warszawski Hieronim zakupił działkę przylegającą do 

cmentarza od wschodu w celu wzniesienia na niej drugiej świątyni cmentarnej, pomocniczej 

względem parafialnej cerkwi Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej. Budynek miał upamiętniać 

zmarłego syna arcybiskupa.(Chodzi o działkę leżącą na terenie śródszańca przy. autorki). W 

1905 sam fundator poświęcił cerkiew św. Jana Klimaka, wzniesioną w stylu rusko-

bizantyjskim według projektu Władimira Pokrowskiego…Po zakupie wymienionej działki 

powierzchnia cmentarza osiągnęła 19 ha”…
23

. 

Pierwotnie cerkiew była pod wezwaniem św. Jana Lestwiczanina.
24

 

Dokupiona działka położona była na terenie dawnego śródszańca. Budowa cerkwi 

pociągnęła za sobą usunięcie wałów śródszańca, niwelację i nowe zagospodarowanie terenu. 

W tym okresie usunięto także część obwałowań od strony ulicy Wolskiej i zastąpiono je 

kutym ogrodzeniem.  

Na przestrzeni lat następuje dynamiczny rozwój osadnictwa wokół cmentarza. Na terenach 

dawnego przedpola reduty, szczególnie od strony północnej powstają gospodarstwa 

otoczone sadami i ogrodami. Pojawiają się nowe drogi i ulice. Na planie Warszawy z 1918 

roku, po zachodniej stronie cmentarza istnieją już ulice Sowińskiego-dzisiejsza Redutowa i 

Pustola. Stopniowo zatarciu ulegają powiązania widokowe pomiędzy poszczególnymi 

punktami linii obrony miasta z 1831 roku., chociaż nadal czytelny jest zarys lunety 57. 
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Zdj. nr 1. Cmentarz Prawosławny na Woli - teren wokół kościoła św. Wawrzyńca.-zachodnie wały. "Tygodnik 

Ilustrowany" 1906, nr 48. http://cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze/ 

 

W 1915 r. w wyniku niepomyślnej sytuacji na froncie ewakuowano duchowieństwo 

prawosławne do Rosji. 
 

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku dotychczasowa cerkiew Włodzimierskiej Ikony 

Matki Bożej ponownie stała się własnością parafii rzymskokatolickiej. 

…”1 listopada 1923 roku ks. Kardynał Aleksander Kakowski eryguje na nowo parafię św. 

Wawrzyńca.”… W tym samym czasie następuje przebudowa kościoła, w której nawiązano 

do XVII wiecznego, oryginalnego wyglądu świątyni. Główny korpus został nieco 

przedłużony w oparciu o projekty inż. architekta Oskara Sosnowskiego.
25

 a w1928 roku w 

południową ścianę kościoła wmurowano tablicę upamiętniającą gen. Sowińskiego. 

 

 
Mapa nr 6. Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie Warschau D XXIV(alt. 3166)  z 1911 roku, 

skala 1:75 000. http://igrek.amzp.pl/ 
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Plan nr 8. Plan miasta Warszawy z 1920 roku, skala 1: 20 000. Archiwum Map WIG. www. mapster.pl 

 

 

…”Brak ochrony ze strony nielicznej grupy Rosjan pozostałych w Warszawie, lecz przede 

wszytkim przyzwolenie ze strony niektórych kręgów społeczeństwa polskiego, przyczyniły 

się do postępującej dewastacji Cmentarza Prawosławnego. W 1921 r. do redakcji 

"Robotnika" napisał oburzony i zszokowany czytelnik, donosząc: "Większość sklepionych 

grobów ma albo wyłamane zamki drzwiczek albo też płyty marmurowe są rozbite i 

poniewierają się obok grobów. Wnętrza zaś grobów przedstawiają obraz takiego 

zniszczenia, jakiego nie spotykałem nawet na cmentarzach przyfrontowych, podległych 

bombardowaniu. Trumny metalowe siłą pootwierane, leżą przewrócone często do góry 

spodem, nagie szkielety obdarte ręką świętokradczą wołają o pomstę za naruszony 

"wieczny" spoczynek.”….
26

 

Dla zatrzymania dalszej dewastacji w 1921 między terenem kościoła a cmentarzem 

prawosławnym wzniesiono ogrodzenie, a na przełomie lat 20 tych i 30-tych …” z 

inicjatywy ks. Kowalenki teren cmentarza został otoczony betonowo-żeliwnym płotem, który 

zaprojektował inż. Anatol Kowalenko. Współfinansowało go Ministerstwo Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego. ”…
27

 …”Udało się jednak ogrodzić tylko dłuższe boki 

nekropolii, resztę ukończono już po II wojnie światowej.
28

 … 
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Zdj. nr 2. Cmentarz Wolski. Rozkopywanie grobów prawosławnych. Data wydarzenia: 1931-04, Autor: 

Jarumski Leon.  Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, Sygnatura: 1-U-7327-2 

 

 
 Mapa nr 7. Rosyjska mapa N-34-138-Б (alt. N-34-138-B) Влохы 1929 rok, skala 1:50 000 (Генеральный 

Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии). http://igrek.amzp.pl/ 

 

…” w 1932 władze Warszawy zgodziły się na ekshumację 50 spośród grobów położonych w 

najbliższym sąsiedztwie kościoła. Szczątki i nagrobki zostały następnie przeniesione na 

cmentarz prawosławny. Ekshumowane groby były w momencie dokonywania pochówków 

zlokalizowane w najbardziej prestiżowej części cmentarza; ich przeniesienie zaburzyło 

dotychczasowy układ nagrobków (dziewiętnastowieczne grobowce znalazły się między 

nagrobkami z XX stulecia, reprezentującymi zupełnie inny styl architektoniczny). Wśród 

przeniesionych grobów był nagrobek rosyjskiego generała i p.o. prezydenta Warszawy 

Sokratesa Starynkiewicza.…Te nagrobki, które nie zostały przeniesione z terenu parafii 

katolickiej, nie przetrwały dwudziestolecia międzywojennego.”…
 29
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Zdj. nr 3. Fragment uroczystości. Widoczni m.in.: płk Leon Dunin-Wolski (przemawia), gen. Kordian Zamorski 

(1. z prawej na drugim planie) i gen. Czesław Jarnuszkiewicz (2. z prawej na drugim planie). Data wydarzenia: 

1935-11-11. Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, Sygnatura: 1-P-3095-2 

Na drugim zdjęciach z I połowy XIX wieku wyraźnie widać, że wały są pozbawione zieleni -  

rosną na nich tylko pojedyncze drzewa. Potwierdza to także analiza wiekowa drzewostanu 

(rys. nr 2 – analizy historyczne).  

 

Zdjęcie nr 4. Pocztówka. Widok na kościół św. Wawrzyńca od strony ul. Wolskiej. Przypuszczalnie lata 35-40  

XX wieku. https://archiwum.allegro.pl/oferta/warszawa-kosciol-sw-wawrzynca-format-a4-3156-

7201278098.html 

 

Przed II wojną światową, a także bezpośrednio po niej teren wokół cmentarza był stosunkowo 

słabo zabudowany. Do północno-wschodniego narożnika przylegały sady, a pomiędzy ulicą 

https://audiovis.nac.gov.pl/zespol/1/
https://archiwum.allegro.pl/oferta/warszawa-kosciol-sw-wawrzynca-format-a4-3156-7201278098.html
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Redutową i wałami istniało gospodarstwo otoczone ogrodami. Istniał też niewielki Cmentarz 

Karaimski. Od wschodniej strony cmentarz otaczały cegielnie i glinianki. 

…”W okresie międzywojennym istniał projekt całkowitej likwidacji cmentarza lub też 

przeniesienia go do innej dzielnicy Warszawy. Było to związane z projektem Towarzystwa 

Przyjaciół Woli, zakładającym stworzenie na jego terenie Parku Wolności im. gen. 

Sowińskiego. Towarzystwo to przeciwstawiało się inicjatywom tworzenia w dzielnicy 

kolejnych cmentarzy, powoływano się także na plany regulacyjne Warszawy z lat 30. XX w., 

które zakładały założenie we wszystkich obszarach miasta publicznych terenów 

zielonych.”…
30

  W rezultacie powstał Park im. Gen Józefa Sowińskiego. Zlokalizowano go 

częściowo na terenie glinianek i cegielni Merenholca. W jego obręb włączono także 

fragmenty dawnych wałów obronnych...”Park powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 

Woli według projektu Zygmunta Hellwiga i Kazimierza Kozłowskiego, na polecenie 

prezydenta m.st. Warszawy, Stefana Starzyńskiego….Park został otwarty dla publiczności 3 

sierpnia 1936 roku, poświęcenia dokonał ksiądz Wacław Murawski. Był to pierwszy publiczny 

park na robotniczej Woli. Powstał też plac zabaw dla dzieci i boiska.”…
31

 Budowa parku 

przebiegała etapowo. Na mapach z 1944 roku jeszcze zaznaczone są zabudowania fabryczne i 

glinianki. Istnieje także wschodnie obwałowanie reduty.  

Wydaje się, że jeszcze przed II wojną światową wytyczono kolejny odcinek ulicy Pustola -

wzdłuż północnej granicy cmentarza. W tym okresie wschodni i zachodni odcinek ulicy nie 

miały połączenia. Powstała także ulica Garbińskiego, która miała połączenie ze wschodnią 

częścią Pustola i Górczewską. Obydwie istnieją też na planach z 1941, 1944 i 1945 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa nr 8. (WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/) P40 S32 A (alt. 4032 A) WARSZAWA-WOLA ±1932  

ska1a 1:25 000. http://igrek.amzp.pl/  
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Mapa nr 9. WIG - Mapa Szczegółowa Polski (alt. WIG: GSGS 4435) Warszawa 1944, skala 1:25 000. 

http://igrek.amzp.pl/ 

 

We wrześniu 1939 roku Reduta Wolska stanowiła część składową systemu obrony 

Warszawy. Tego odcinka broniła 8 kompania 40 pułku piechoty strzelców lwowskich "Dzieci 

Lwowskie", dowodzona przez pułkownika Zdzisława Pacaka-Kuźmirskiego….” We wrześniu 

1939 Reduta poddała się dopiero 27 września wraz z kapitulacją Warszawy.”…
 32

 

…”W czasie bombardowania Warszawy cmentarz prawosławny nie poniósł strat, chociaż 

znajdował się na nim punkt opatrunkowy. Był natomiast areną masowych egzekucji ludności 

cywilnej w czasie rzezi Woli. Na cmentarzu miało miejsce rozstrzelanie 60 mieszkańców 

okolic ul. Wolskiej oraz mord na ponad setce dzieci zamieszkujących przytułek św. Jana przy 

prawosławnej parafii św. Jana Klimaka. Zginął również personel przytułku oraz kapłani 

pracujący w cerkwi razem z rodzinami.”…
33

 Na terenie Reduty Wolskiej i Parku im. Gen 

Józefa Sowińskiego powstały mogiły warszawiaków wymordowanych w czasie II wojny 

światowej. 

W trakcie kampanii wrześniowej zniszczeniu natomiast uległ cmentarz karaimski. 

…”częściowemu zniszczeniu uległy wówczas prawdopodobnie zarówno mur, jak i niektóre 

groby. Dewastacji dopełniło bombardowanie ulicy Wolskiej podczas powstania 

warszawskiego…W latach 1946−47 na istniejącym fundamencie posadowiono nowe 

metalowe ogrodzenie. Pierwszego pogrzebu dokonano już po uporządkowaniu cmentarza i 

uzyskaniu oficjalnej zgody na pochówki”…
34

 Pod koniec XX wieku powiększono teren 

cmentarza. …”Umowę przekazania nieruchomości o powierzchni 1122 m² sporządzono 12 

kwietnia 1994 roku. W roku 1996 zakończono wykonywanie ogrodzenia powiększonego 

cmentarza”…
35
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
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Plan nr 9. STADTPLAN VON WARSCHAU PLAN MIASTA WARSZAWY z 1941. www.mapster.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa nr 10. MAPA MIASTA W SKALI 1:20 000 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ ZNISZCZEŃ POPEŁNIONYCH 

PRZEZ NIEMCÓW W LATACH 1939 – 1945 Źródła ze zdjęć lotniczych wykonanych w 1945 r. przez lotników 

radzieckich dla Biura Odbudowy Stolicy. www.mapster.pl 

 

Po II wojnie światowej cmentarz …”był w znacznym stopniu zdewastowany, liczne nagrobki 

padły ofiarą aktów wandalizmu lub kradzieży. W celu zdobycia funduszy na remont równie 

zniszczonej cerkwi św. Jana Klimaka zarząd nekropolii, w porozumieniu z konserwatorem 

Warszawy, przeznaczył na początku lat 60. XX w. ok. 200 nagrobków na materiał 

kamieniarski. Po raz kolejny zmieniono również układ alei na cmentarzu, wytyczając nowe 

drogi boczne, co łączyło się z nową serią przenosin zabytkowych pomników. W 1965 cmentarz 

został wpisany do rejestru zabytków. 

 

Od 1977 zarząd cmentarza, również ze względów finansowych, dopuścił dokonywanie na nim 

pochówków katolickich, w najbardziej wysuniętej na północ części cmentarza. 

 

W 1988, z okazji tysiąclecia chrztu Rusi, na cmentarzu wzniesiono nową dzwonnicę, 

zaprojektowaną przez Michała i Wiktora Sandowiczów. Znalazła się ona w sąsiedztwie cerkwi 

św. Jana Klimaka. Starsza, drewniana konstrukcja tego typu została przeniesiona w okolice 

kaplicy Mieszczerskich. 

 

W 2005 w czasie silnej wichury spadające gałęzie i padające drzewa zniszczyły kilkadziesiąt 

http://www.mapster.pl/
http://www.mapster.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest_Rusi


nagrobków, które odnowiło następnie Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. ”…
36

 

Po II wojnie światowej przy kościele św. Wawrzyńca, na terenie zachodniego bastionu 

umieszczono groby i tablice pamiątkowe. 

Pomnik upamiętniający miejsce, gdzie 6 września 1831 roku, podczas Powstania 

Listopadowego, poległ bohaterską śmiercią w obronie Warszawy gen. Józef Longin 

Sowiński. (Postawiono go prawdopodobnie w dwudziestoleciu międzywojennym, 

jednak dokładna historia obiektu nie jest znana.)
37

 

Groby żołnierzy 7 i 8 Pułku Piechoty Królestwa Polskiego poległych w 1831 roku 

Zbiorową mogiłę żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. (1 listopada 1963 r. na 

uroczystości przekazania zagospodarowanej reduty Woli, znicz rozpalił gen. Dywizji 

Juluisz Römel, dowódca obrony Warszawy w 1939 r.)  

Zbiorową mogiłę mieszkańców Woli zamordowanych przez niemieckie oddziały 

Reinefahrta w czasie Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 r. (Ku ich czci 

wmurowano tablice przy wejściu na redutę od ulicy Wolskiej z napisem: "MIEJSCE 

UŚWIĘCONE KRWIĄ POLAKÓW POLEGŁYCH ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY".) 

Na przestrzeni lat zmianom ulegało także otoczenie cmentarza. W 1955 roku wzdłuż 

północnej granicy cmentarza wytyczono ulicę Pustola, a ulicami Wolską, Redutową i 

Garbińskiego poprowadzono miejską komunikację autobusowa. Być może w tym okresie 

posadzono aleję klonów srebrzystych wzdłuż północno-wschodniego odcinka obwałowań.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan nr 10. PLAN DZIELNIC CENTRALNYCH M.ST. WARSZAWY Z 1955 roku. Państwowe Przedsiębiorstwo 

Wydawnictw Kartograficznych. www.mapster.pl 
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Mapa nr 11. Warszawa (ВАРШАВА ЛИСТ 3) z 1980 roku. www.mapster.pl 

Największe zmiany wokół Cmentarza Wolskiego następują w latach 1960-1980. 

Prawdopodobnie w tym okresie rozebrano południowo-wschodnią część obwałowań Reduty 

Wolskiej. Zlikwidowano ulice Pustola i Grabińskiego, a na północnym przedpolu Reduty 

Wolskiej zbudowano osiedle mieszkaniowe. Wraz z budową osiedla wałom otaczającym cały 

cmentarz nadano charakter parkowy budując na ich koronie ścieżkę i od północnej strony 

cztery biegi schodów doprowadzających, co wiązało się z częściowym zasypaniem fosy. Na 

północnym przedpolu Wzdłuż zachodnich obwałowań powstały ogródki działkowe, a w 

późniejszym czasie zabudowania, w których obecnie ma siedzibę Zarząd Dróg Miejskich. Na 

początku XXI wieku dobudowano stację obsługi samochodów. W obrębie gospodarstwa 

sąsiadującego z Cmentarzem Karaimskim powstało zaplecze gospodarcze,a na początku XXI 

wieku parking strzeżony. 

Trudno dzisiaj jednoznacznie określić, kiedy powstało obecne betonowe ogrodzenie 

Cmentarza Prawosławnego. Prawdopodobnie postawiono je na przełomie lat 70 i 80 XX 

wieku. Oryginalne ogrodzenie prawie w całości uległo zniszczeniu podczas wojny. 

Pojedyncze odcinki zachowały się jedynie w południowej części.  

  

http://www.mapster.pl/


1.2. Wykaz map i planów 

 

Plany 

1. Plan nr 1. Plan oblężenia Warszawy w 1794 roku. Biblioteka Narodowa, sygn.. ZZK 

1 230. https://polona.pl/ 

2. Plan nr 2. Hiszpańskojęzyczny opis zdobycia Warszawy w 1831 r. przez wojska 

rosyjskie autorstwa dowódcy marszałka polnego Iwana Paskiewicza – Ivan 

Fedorovitch Paskevitch – Rapport adressé a Sa Majesté l’Empereur Nicolas premier 

par le Commendant en chef de l’Armée active, Feld-Maréchal, Prince de Varsovie, 

Comte Paskévitch d’Érivan (1832) (Detalles sobre la toma de Varsovia por el Ejército 

ruso al mando del Feld-Mariscal Conde Paskévitch de Érivan, Príncipe de Varsovia. 

Biblioteca National de Espana sygn. 1994. 

3. Plan nr 3. Plan der Erstürmung von Warschau am 6. Ten und 7.ten September 1831. 

Maasstab 1:21 600.sygn. ZZK 20 687/1,2. Biblioteka Narodowa, https://polona.pl/ 

4. Plan nr 4. Plan reduty – oryginał zamieszczon,y jako dodatek do dziennika „Russkij 

Inwalid ili wojennyja wiedomosti” z dnia 15 września 1831 r. 

http://www.sppw1944.org 

5. Plan nr 5. Zum zweiten Tage der Erstürmung von Warschau: den 7.ten Septbr:1831. 

Maasstab 1:21 600.Biblioteka Narodowa . ZZK 5 994, https://polona.pl/ 

6. Plan nr 6. ПЛАН ГОРОДА ВАРШАВЫ И ОКРЕСТНОСТЕЙ PLAN MIASTA 

WARSZAWY I OKOLIC. 1862 

Sztab Generalny Wojska Polskiego, płk. Kalikst Witkowski. Skala 1:16 800. 

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. www. mapster.pl 

7. Plan nr 7. План города Варшавы. Съёмка под руководством Главного Инженера 

В.Г. Линдлея [Plan miasta Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera 

W.H. Lindleya], 1900 rok, skala 1:10 000. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. 

www. mapster.pl 

8. Plan nr 8. Plan miasta Warszawy z 1920 roku, skala 1: 20 000. Archiwum Map WIG. 

www. mapster.pl 

9. Plan nr 9. STADTPLAN VON WARSCHAU PLAN MIASTA WARSZAWY z 1941. 

www.mapster.pl 

10. Plan nr 10. PLAN DZIELNIC CENTRALNYCH M.ST. WARSZAWY Z 1955 roku. 

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. www.mapster.pl 

 

Mapy 

1. Mapa nr 1. West Gallicien (1801-1804) First Military Survey. Mapy przechowywane 

w Archiwum Wojennym w Wiedniu. www.mapire.eu 

2. Mapa nr 2. Rozkład umocnień zewnętrznych i okolice Warszawy po lewym brzegu 

Wisły 1851. Sygn.. ZZK 1 855, Skala 1:30 000. Biblioteka Narodowa, 

https://polona.pl/ 

3. Mapa nr 3. Новая Топографическая Карта Западной России - ark. łączone z 1838 

roku  skala 1:84 000. http://igrek.amzp.pl/ 

4. Mapa nr 4. КАРТА ОКРЕСТНОСТЕЙ ВАРШАВЫ [5] (MAPA OKOLIC 

WARSZAWY) Arkusz 5 1836 - 1860, rok wydania 1860, skala 1:16 800. Archiwum 

Map WIG. www. mapster.pl 

5. Mapa nr 5. Rosyjska mapa topograficzna z 1874 roku, Okolice miasta Warszawy, 

skala 1:42 000. http://igrek.amzp.pl/ 

6. Mapa nr 6. Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie Warschau D 

XXIV(alt. 3166)  z 1911 roku, skala 1:75 000. http://igrek.amzp.pl/ 

https://polona.pl/search/?filters=source:Biblioteka_Narodowa
http://www.sppw1944.org/
http://www.warszawa.ap.gov.pl/
http://www.warszawa.ap.gov.pl/
http://www.mapywig.org/
http://www.mapster.pl/
http://www.mapster.pl/
https://polona.pl/search/?filters=source:Biblioteka_Narodowa
http://igrek.amzp.pl/
http://www.mapywig.org/
http://www.mapywig.org/
http://igrek.amzp.pl/
http://igrek.amzp.pl/


7. Mapa nr 7. Rosyjska mapa N-34-138-Б (alt. N-34-138-B) Влохы 1929 rok, skala 1:50 

000 (Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии).  

http://igrek.amzp.pl/ 

8. Mapa nr 8. (WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/) P40 S32 A (alt. 4032 A) 

WARSZAWA-WOLA ±1932  ska1a 1:25 000. http://igrek.amzp.pl/  

9. Mapa nr 9. WIG - Mapa Szczegółowa Polski (alt. WIG: GSGS 4435) Warszawa 1944, 

skala 1:25 000. http://igrek.amzp.pl/ 

10. Mapa nr 10. MAPA MIASTA W SKALI 1:20 000 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ 

ZNISZCZEŃ POPEŁNIONYCH PRZEZ NIEMCÓW W LATACH 1939 – 1945 

Źródła ze zdjęć lotniczych wykonanych w 1945 r. przez lotników radzieckich dla 

Biura Odbudowy Stolicy. www.mapster.pl 

11. Mapa nr 11. Warszawa (ВАРШАВА ЛИСТ 3) z 1980 roku. www.mapster.pl 

 

Obrazy 

Obraz nr 1. "Gen. Sowiński na szańcach Woli", malarstwa Wojciecha Kossaka. 

Muzeum Wojska Polskiego. http://www.muzeumwp.pl 

 

Ryciny 

1. Rycina nr 1. Widok na Redutę 56  od strony północno-wschodniej. 

  http://www.sppw1944.org/ 

2. Rycina nr 2. Umocnienia Warszawy z 1831 rok – prawdopodobnie widok na wały 

Newachowicza. Wacław Tokarz (1930) Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 (Wyd. 1), 

Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, ss. 588. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Warszawy_(1831). 

 

Zdjęcia 

1. Zdj. nr 1. Cmentarz Prawosławny na Woli - teren wokół kościoła św. Wawrzyńca.-

zachodnie wały. "Tygodnik Ilustrowany" 1906, nr 48. 

http://cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze/ 

2. Zdj. nr 2. Cmentarz Wolski. Rozkopywanie grobów prawosławnych. Data 

wydarzenia: 1931-04, Autor: Jarumski Leon.  Ilustrowany Kurier Codzienny - 

Archiwum Ilustracji, Sygnatura: 1-U-7327-2 

3. Zdj. nr 3. Fragment uroczystości. Widoczni m.in.: płk Leon Dunin-Wolski 

(przemawia), gen. Kordian Zamorski (1. z prawej na drugim planie) i gen. Czesław 

Jarnuszkiewicz (2. z prawej na drugim planie). Data wydarzenia: 1935-11-11. Zespół: 

Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, Sygnatura: 1-P-3095-2 

4. Zdjęcie nr 4. Pocztówka.Widok na kościół św. Wawrzyńca od strony ul. Wolskiej. 

Przypuszczalnie lata 35-40  XX wieku. https://archiwum.allegro.pl/oferta/warszawa-

kosciol-sw-wawrzynca-format-a4-3156-i7201278098.html 

 

Plany niezamieszczone 

Treść map pokrywa się z treścią map zamieszczonych w opracowaniu 

1. Marcin Klemensowski - Wacław Tokarz (1930) Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831: 

Atlas (Wyd. 1), Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, ss. 588 - Plan 

umocnień Warszawy z 1831 roku, 

2. 1831 map of Warsaw, Poland, zwany "Nicholson's Plan". Published under the 

superintendence of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Drawn by 

W.B. Clarke, archt. Engraved by T.E. Nicholson. Published by Baldwin & Cradock, 

47 Paternoster Row, Novr. 1, 1831. (London: Chapman & Hall, 1844). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Plan_Nicholsona.jpg 
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https://archiwum.allegro.pl/oferta/warszawa-kosciol-sw-wawrzynca-format-a4-3156-i7201278098.html
https://en.wikipedia.org/wiki/pl:Marcin_Klemensowski
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=8857&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=8857&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
https://en.wikipedia.org/wiki/pl:Warszawa
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Plan_Nicholsona.jpg
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_św._Wawrzyńca_w_Warszawie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_karaimski_w_Warszawie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._gen._Józefa_Sowinskiego_w_Warszawie 

http://www.wawrzyniec.waw.pl/historia-parafii  

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pomnik-poswiecony-gen-jozefowi-longinowi-

sowinskiemu 

http://www.funeralis.pl/artykuly/wiadomosci/Nekropolia:_Cmentarz_w_forcie
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030%20czerwca%202014/MAZ-WAR-rej.pdf
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030%20czerwca%202014/MAZ-WAR-rej.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_karaimski_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._gen._Józefa_Sowinskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_karaimski_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_im._gen._Józefa_Sowinskiego_w_Warszawie
http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pomnik-poswiecony-gen-jozefowi-longinowi-sowinskiemu
http://zabytki.um.warszawa.pl/content/pomnik-poswiecony-gen-jozefowi-longinowi-sowinskiemu


https://pl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Daniel_Jauch  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Warszawy_(1831) 

http://cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze 

http://www.sppw1944.org 

http://www.mapster.pl 

http://igrek.amzp.pl/ 

https://archiwum.allegro.pl/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Plan_Nicholsona.jpg 

http://www.stowarzyszeniebastion.com 

http://www.zamosconline.pl/ 

http://www.geocaching.com/geocache/GC5MA99_fort-sowinskiego 

 

Archiwa 

Archiwum Ilustracji 

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy. 

Archiwum Map WIG.   

Archiwum Wojennym w Wiedniu. www.mapire.eu 

Biblioteka Narodowa, https://polona.pl/ 

Biblioteca National de Espana  

Muzeum Wojska Polskiego. http://www.muzeumwp.pl 

 

Materiały WKZ  

Dec. MWKZ nr 804/03 z 20 sierpnia 2003 r.  

 

Wystawy 

„Oto dni krwi i chwały” Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego. Realizacja 

wystawy: Zespół Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.  

Ekspozycja czasowa w Muzeum im. Kazimierza Puławskiego w Warce. 

 

Wyniki badań terenowych  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Warszawy_(1831)
http://cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze
http://www.sppw1944.org/
http://www.mapster.pl/
http://igrek.amzp.pl/
https://archiwum.allegro.pl/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Plan_Nicholsona.jpg
http://www.zamosconline.pl/
http://www.warszawa.ap.gov.pl/
http://www.mapywig.org/
https://polona.pl/search/?filters=source:Biblioteka_Narodowa
http://www.muzeumwp.pl/


3.Charakterystyka stanu istniejącego 

Omawiany teren zlokalizowany jest w zachodniej części Warszawy i obejmuje powierzchnię 

ok.. Od strony zachodniej graniczy z ulicą Redutową. Od strony północnej podchodzi do 

osiedla mieszkaniowego, rozciągającego się  wzdłuż ulicy Batalionu Zośka,  prawie do ulicy 

Elekcyjnej. Od południa dochodzi do bastionu zachodniego i terenów przykościelnych. 

Wschodnią granicę stanowi betonowy mur Cmentarza Prawosławnego. 

Część północna obiektu jest mało zadrzewiona. Rosną tu pojedyncze egzemplarze drzew, 

niekiedy nasadzone alejowo. Większość terenu to płaskie powierzchnie trawiaste. 

Najbardziej zadrzewiona jest część zachodnia, rozciągająca się pomiędzy ulicą Redutową, a 

murem cmentarza. Są tu: Jesiony, robinie, klony, lipy, graby, a także sporo drzew owocowych 

jak: Jabłonie, śliwy, grusze, przeważnie w złej kondycji. 

W tej części obiektu wzdłuż ulicy Redutowej wydzielone są miejscami działki różnych 

wielkości – zaplecza technicznego Zarządu Dróg Miejskich, zakładu serwisowego 

samochodów, drewnianego domu mieszkalnego, kilku zrujnowanych domków działkowych.  

Przesuwając się dalej ulicą Redutową w kierunku północnym znajdziemy wydzielony, 

niewielki teren Cmentarza Karaimskiego, połączony z ulicą krótkim wjazdem. 

Nieco dalej, prawie w północno-zachodnim narożniku terenu, zlokalizowano ogrodzony, 

społeczny parking samochodowy. 

Całemu terenowi towarzyszy linia fos i wałów obronnych Reduty Wolskiej, wzdłuż nich mur 

Cmentarza Prawosławnego wzniesiony ze słupów i płyt prefabrykowanych z betonu. Stan fos 

i wałów jest różny, ale w zasadzie wyraźnie czytelny. Jedynie w rejonie Cmentarza 

Karaimskiego całkowicie brak fosy na długości ok. 70 m. W wielu miejscach są „dzikie” 

wejścia na wały powodujące obsunięcia ziemi. Korona obwałowań jest zniszczona. Są liczne 

ubytki ziemi. Po koronie wałów przebiega ścieżka ziemna obrzeżona betonowymi 

krawężnikami, ze względu na zniszczenia, o różnej szerokości i przebiegu. Cała linia 

przebiegu wałów przedzielona jest wejściami aranżowanymi z prefabrykatów betonowych, te 

też są w złym stanie. 

 

3.1. Analiza wiekowa drzewostanu 

Wiek drzewostanu określono w oparciu o dane zamieszczone w opracowaniu Cezarego 

Pacyniaka „Najstarsze drzewa w Polsce Przewodnik”.
38

 

I. Drzewa pochodzące sprzed 1900 roku 

II. Drzewa pochodzące z lat 1901-1920  

III. Drzewa pochodzące z lat 1921-1939  

IV. Drzewa pochodzące z okresu po 1940 roku. 

Na całym terenie rośnie trzydzieści dziewięć drzew pochodzących sprzed 1940 roku. 

Dwadzieścia dziewięć rośnie na wałach obronnych reszta w obrębie dawnego przedpola 

reduty. Starodrzew pochodzi głównie z I połowy XX wieku. Cztery drzewa pochodzą sprzed 

1900 roku w tym jedno rośnie poza wałami. Dziewięć drzew pochodzi z lat 1901-1920 w tym 

dwa rosną poza obrębem wałów. Dwadzieścia sześć drzew pochodzi z lat 1921-1939 w tym 

sześć rośnie poza obrębem wałów. Pozostałe drzewa poza alejowymi nasadzeniami klonów 

srebrzystych z połowy XX wieku to powojenne samosiewy. 
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Taki układ świadczy o tym, że do wybuchu II wojny światowej teren wałów obronnych 

Reduty Wolskiej i Cmentarza Prawosławnego był poddawany systematycznej pielęgnacji i 

konserwacji. Wały nie były porośnięte drzewami. Dopiero zakończeniu wojny następowała 

powolna dewastacja i silny rozwój samosiewów w obrębie obwałowań. W południowo - 

wschodnim narożniku występują wielopniowe egzemplarze drzew, które mogą być odrostami 

po wyciętych tu wcześniej drzewach. Prawdopodobnie wiele lat temu, w tym rejonie 

jednorazowo przeprowadzono wycinkę podrostu. 

3.2. Analiza istniejących elementów terenowych wraz z analizą stopnia zachowania układu 

zabytkowego  

Teren Reduty Wolskiej jest wyraźnie czytelny w terenie i stosunkowo dobrze zachowany. 

Teren wewnątrz historycznej Reduty 56 wraz z późniejszą rozbudową otoczony został 

betonowym ogrodzeniem i mieści cmentarz. Teren poza ogrodzeniem obejmujący wały 

obronne oraz skrawki przedpola ograniczone ulicami Redutową i Wolska, a od północy 

osiedlem mieszkaniowym to praktycznie niezagospodarowane „tereny zieleni”, które od 

zachodniej strony są dość mocno porośnięte drzewami.  

Do dnia dzisiejszego w dobrym stanie przetrwała zachodnia część obwałowań Reduty 56 z 

1831 roku z zachodnim bastionem bronionym przez gen. Sowińskiego. Na tym odcinku 

istnieją wały wraz z fosą. W najlepszym stanie przetrwał zachodni bastion. Wydaje się, że w 

tym miejscu zachowała się oryginalna wysokość wałów i fosy. Na pozostałych odcinkach 

wały niejednokrotnie mają zniszczoną koronę. Dość mocno zniszczone jest połączenie 

zachodniego bastionu z zachodnią linią wałów. Natomiast nigdzie, na całym terenie nie 

zachowało się charakterystyczne wyniesienie przedpola przed fosą oraz nadszaniec na 

koronie wałów. Do dnia dzisiejszego nie zachowały się także wilcze doły otaczające zachodni 

bastion. Część z nich została całkowicie zniszczona podczas budowy ulic Wolskiej i 

Redutowej. Natomiast można przypuszczać, że na terenie dzisiejszego zaplecza technicznego 

Zarządu Dróg Miejskich na terenie działek 5/9, 5/10, 12, 13/1, 13/2 i działek 14 i 15, gdzie 

prawdopodobnie nigdy nie prowadzono robót ziemnych mogły przetrwać doły w 

nienaruszonym stanie.  

Pozostałe odcinki obwałowań zachowały się w różnym stanie. Czytelny, chociaż dość mocno 

zdeformowany jest zachodni odcinek obwałowań wzdłuż ulicy Wolskiej. Istnieje, ale mocno 

zniszczony północny odcinek wałów dzielący Cmentarz Prawosławny na dwie części. 

Natomiast z północnego bastionu na osi cmentarza istnieją jedynie niewielkie wyniesienia 

terenu. Do dzisiejszych czasów nie przetrwały także wały obronne od strony wschodniej oraz 

obwałowania wyznaczające śródszaniec wewnątrz Reduty 56.  

Na terenie Reduty zachował się kościół św. Wawrzyńca oraz cerkiew św. Jana Klimaka. 

W stosunkowo dobrym stanie przetrwała także część obwałowań pochodzących z II połowy 

XIX wieku. Istnieją wały od strony zachodniej, północnej i na 1/3 długości od strony 

wschodniej. Natomiast w wielu miejscach zniszczona jest korona wałów. Szczególnie w 

rejonie północnego wejścia na teren cmentarza oraz w okolicy Cmentarza Karaimskiego. W 

północno-zachodnim narożniku obwałowań nie zachowała się fosa na długości ok. 90 m. 

Została zasypana. 

Nie zachowało się przedpole Reduty. Nie istnieją tak charakterystyczne dla linii obrony 

miasta powiązania widokowe pomiędzy poszczególnymi punktami obrony oraz dalekie 



widoki pozwalające na obserwowanie ruchów nieprzyjaciela. Rozbudowa Warszawy 

„pochłonęła” zewnętrzny pierścień obrony otaczający miasto. Wokół Reduty powstały osiedla 

oraz cała sieć ulic pozostawiając jedynie skrawki przedpola o maksymalnej szerokości ok. 70 

m. 

 

4. Model funkcjonalno-przestrzenny 

Teren opracowania obejmuje obszar pomiędzy północnym i zachodnim ogrodzeniem 

Cmentarza Prawosławnego, a ulicą Redutową od zachodu i osiedlem mieszkaniowym od 

północy. Od południa granicę wyznacza zachodni bastion Reduty Wolskiej, a od wschodu 

teren wąskim pasem dochodzi do ulicy Elekcyjnej. 

W planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta (Uchwała nr L 

VI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 roku) teren 

oznaczony jest symbolami 62 ZP, 65 ZP, 63b ZC, co oznacza przeznaczenie całego terenu 

wraz z obszarami zabudowanymi na zieleń urządzoną, a teren Cmentarza Karaimskiego na 

cmentarną. Dodatkowo cały teren uznano strefą ochrony otoczenia i ekspozycji zabytku. W 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono: 

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 90%, 

- zakaz wycinania drzew za wyjątkiem sytuacji podyktowanych wymogami fitosanitarnymi, 

- zachowanie i uczytelnienie układu fortyfikacji,  

- zasadę, że szacie roślinnej będą towarzyszyć w zależności od potrzeb elementy małej 

architektury takiej jak: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku. 

W szczególnych warunkach zagospodarowania terenu oraz ograniczeniach w użytkowaniu 

założono: 

- strefa ochrony istotnych parametrów historycznego układu urbanistycznego KZ-B tj. 

Wszelkie działania budowlane oraz zmieniające stan zagospodarowania i urządzenia 

terenów wymagają każdorazowego uzgodnienia z właściwym konserwatorem 

zabytków, również w zakresie infrastruktury, wielkości stref izolacyjnych, sposobu 

modernizacji i budowy dróg oraz parkingów, cech architektonicznych nowych i 

modernizowanych elementów zagospodarowania. 

- strefa ochrony sanitarnej cmentarza czynnego  

1) Zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązują strefy ochrony sanitarnej cmentarzy 

wynoszące 150 m od granic cmentarzy, gdzie zakazuje się lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej, zakładów produkujących żywność, zakładów żywienia zbiorowego 

bądź zakładów przechowujących artykuły żywnościowe oraz studzien, źródeł i 

strumieni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 

2) Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej oraz innej niewymienionej 

w pkt.1 w odległości od 50 do 150 m od granic cmentarzy o ile będzie ona podłączona 

do sieci wodociągowej. 

-strefa ochrony zabytkowej – częściowo 62 ZP i 65 ZP: szańce ziemne, fosa, pole reduty,  

Cmentarz Karaimski 63b ZC 

-strefa ochrony otoczenia i ekspozycji zabytku otoczenie Reduty Wolskiej, w której:  
zagospodarowanie terenu nie powinno powodować przesłonięcia perspektyw 

widokowych, co wiąże się z ograniczeniem gabarytów zabudowy lokalizowanej w 

strefie oraz ograniczeniem wprowadzania zwartych nasadzeń wysoką roślinnością. 



W zakresie zasady obsługi komunikacyjnej ustalono zakaz lokalizacji miejsc parkingowych 

oraz ustalono obsługę komunikacyjną do ulic Redutowej, Wolskiej i Elekcyjnej. 

 

Analizując przeznaczenie terenu określone w Planie Zagospodarowania Terenu oraz 

istniejącym przeznaczeniem terenu i podziałami własnościowymi zakłada się przedstawione 

poniżej zagospodarowanie: 

Obszar Przeznaczenie 

Obszary, których funkcja jest zgodna z 

Planem Zagospodarowania Terenu i które 

należą do ZZM (część dz. nr ew. 4/4, 5/4, 

175, 10/1) 

Przeznaczenie na zieleń urządzoną zgodnie z 

PZT. 

Obszary, których funkcja jest zgodna z 

Planem Zagospodarowania Terenu i które nie 

należą do ZZM (część dz. nr ew. 4/3, część 

4/4 i część 16) 

Przeznaczenie na zieleń urządzoną zgodnie z 

PZT do zagospodarowania w II etapie 

Obszary, których funkcja jest zgodna z 

Planem Zagospodarowania Terenu i które nie 

należą do ZZM (część dz. nr ew. 14, 15) 

Przewiduje się utrzymanie gładkiego 

trawnika pozwalającego na ekspozycję 

fortyfikacji. Przeznaczenie na zieleń 

urządzoną zgodnie z PZT. 

Obszary, których funkcja nie jest zgodna z 

Planem Zagospodarowania Terenu i które 

należą do ZZM  

1. Parking społeczny (część dz. nr ew. 

175), 

 

2. Parking od strony ul. Elekcyjnej 

(część dz. nr ew. 175) 

 

 

 

Parking do likwidacji. Przeznaczenie terenu 

na zieleń urządzoną zgodnie z PZT. 

 

Parking do pozostawienia. Przeznaczenie 

niezgodne z PZT. 

Obszary, których funkcja nie jest zgodna z 

Planem Zagospodarowania Terenu i które nie 

należą do ZZM  

3. Teren bazy materiałowej Zarządu 

Dróg Miejskich (dz. nr ew. 5/9, 5/10, 

12, 13/1, 13/2) 

 

4. Teren Zarządu Dróg Miejskich (część 

dz. nr ew. 11), 

 

 

5. Teren stacji obsługi samochodów  

( dz. nr ew. 10/2, część 11) 

 

 

 

Likwidacja bazy, rozebranie ogrodzenia. 

Przeznaczenie terenu na tzw. ostoję przyrody 

o ograniczonych zabiegach pielęgnacyjnych 

zgodnie z PZT. 

 

Przeznaczenie niezgodne z PZT. Należy 

rozpatrzyć rozebranie budynków. 

 

Przeznaczenie niezgodne z PZT. Należy 

rozpatrzyć rozebranie budynków. 

 

Teren Cmentarza Karaimskiego  

(dz. nr ew. 2) 

Przeznaczenie zgodne z PZT 



Fortyfikacje ziemne otaczające Cmentarz 

Prawosławny od strony zachodniej, 

północnej i wschodniej 

Teren wpisany do rejestru zabytków. 

Zachowanie i uczytelnienie układu 

fortyfikacji. Odstępstwo od zakazu 

wycinania drzew za wyjątkiem sytuacji 

podyktowanych wymogami fitosanitarnymi, 

jako zapisu uniemożliwiającego odtworzenie 

fortyfikacji. 

Na wysokości północno-zachodniego 

narożnika Reduty z 1831 roku przesunięcie 

ogrodzenia cmentarza o ok. 70 cm w 

kierunku zachodnim. Korekta przy 

przebudowie ogrodzenia. 

Zachowanie wejść na fortyfikacje od strony 

północnej i zachodniej. 

Zachowanie wejść na teren cmentarza i 

zachodniego bastionu od strony ul. Wolskiej. 

Przeznaczenie zgodne z PZT 

Obszar wałów ziemnych od strony ulicy 

Wolskiej. 

Teren wpisany do rejestru zabytków. 

Szpalery istniejących drzew do zachowania. 

Przeznaczenie zgodne z PZT 

  

5. Koncepcja rewaloryzacji fortyfikacji Reduty Wolskiej 

Głównym założeniem projektu rewaloryzacji jest uczytelnienie rysunku fortyfikacji i 

uporządkowanie terenu zachowanego przedpola. W projekcie nadrzędnym celem jest także 

ekspozycja fortyfikacji i wyodrębnienie zabytku, jako jednorodnego układu przestrzennego. 

W związku z tym wzdłuż północnej i zachodniej granicy wprowadza się gęste nasadzenia z 

wysokich krzewów (max. 2-2,5 m.), które stanowią barierę, izolację pomiędzy terenem 

reduty, a osiedlem mieszkaniowym i ulicą Redutową. W linii nasadzeń zaprojektowano 

przejścia, rodzaj korytarzy po pokonaniu, których wychodzi się na otwartą przestrzeń, z której 

roztaczają się widoki na szańce Reduty.  

Północna część opracowania ma charakter typowo parkowy bez urządzeń rekreacyjnych i 

miejsc zabaw dla dzieci. Część spacerowa to dwie przenikające się obwodnice i ścieżki 

wzdłuż fortyfikacji. Punktem spajającym kompozycję jest kwietnik zlokalizowany na osi 

północnego bastionu, na którym oprócz nasadzeń kwiatowych posadzono cztery wąskie 

topole włoskie, których zadaniem jest złagodzenie dysonansu przestrzennego, jakim jest 

budynek nr 18. Od zachodniej strony zamknięcie układu stanowi mała pętla obsadzona 

niskimi drzewami o charakterze ozdobnym np. katalpami. Od wschodniej strony teren ma 

połączenie z Parkiem im. gen. Józefa Sowińskiego.  

Istniejące przejście wzdłuż osiedla i ścieżka wzdłuż fortyfikacji spełniają również rolę 

łącznika pomiędzy ulicami Redutową z Elekcyjną oraz obsługują północne wejście na teren 

cmentarza.  

Projekt zakłada możliwość wejścia na wały fortyfikacji. Projektowana ścieżka pozwoli na 

przejście po istniejących odcinkach fortyfikacji od ulicy Wolskiej, aż do ulicy Elekcyjnej. Ze 



ścieżki wzdłuż fortyfikacji odchodzą przejścia na wały ziemne. Będą je obsługiwały cztery 

istniejące już wejścia od strony północnej i jedno od zachodniej. Planuje się także budowę 

dwóch dodatkowych wejść od strony zachodniej i od strony zachodniego bastionu. Będą 

stanowiły połączenia komunikacyjne z nowopowstałym osiedlem i ulicą Wolską. Przy 

budowie wejść zakłada się ograniczenie ingerencji w konstrukcję ziemnych wałów. Dlatego 

też strony zachodniej nad fosą planuje się przerzucenie drewnianej kładki, a nad nasypem 

wału podwieszenie drewnianych schodów prowadzących na niewielką platformę dopiero, z 

której będzie można zejść na ścieżkę poprowadzoną na koronie wału. Natomiast przy wejściu 

od strony zachodniego bastionu lokalizuje się podwieszoną platformę widokową, z której 

będą dwa zejścia drewnianymi schodami jedno na teren bastionu i drugie na ścieżkę na 

koronie wału. Przewiduje się także budowę drewnianego podestu wokół starego drzewa nr 

145 rosnącego w linii ścieżki. 

Zachodnia część opracowania ze względu na bliskość osiedla mieszkaniowego będzie miała 

charakter rekreacyjno-wypoczynkowy. Przewiduje się tu lokalizacje ogrodów do zabaw dla 

dzieci oraz street - workaut dla dorosłych. Projektuje się także polany wypoczynkowe i 

placyki z ławeczkami ramowane grupami istniejących już drzew. Elementem scalającym 

będzie obwodnica parkowa z licznymi połączeniami z ulicą Redutową. 

Układ drogowy 

Na koronie wałów fortyfikacji: 

 Projektuje się ścieżkę szerokości 1,2 m. o nawierzchni żwirowej i krawężnikach z 

bednarki stalowej. 

 Wokół starego drzewa nr 145 projektuje się drewniany podwieszony podest w 

kształcie litery „U” obejmujący drzewo i stykający się z ogrodzeniem cmentarza. 

Podest wyniesiony nad korzenie drzewa ok. 25 cm Szerokość części do chodzenia 1,2 

m. Drewniane barierki wokół podestu od strony drzewa i od strony fosy. Kolor 

elementów drewnianych redwood. 

W części północnej opracowania przewiduje się: 

 Na drodze tranzytowej łączącej ulice Redutową z Elekcyjną zakłada się pozostawienie 

istniejącej nawierzchni z kostki o istniejącej szerokości 2 m. Wariantowo można 

rozważyć zastosowanie nawierzchni z asfaltobetonu. Właścicielem terenu jest 

spółdzielnia mieszkaniowa. 

 Na łącznikach pomiędzy drogą tranzytową, a ścieżkami spacerowymi zakłada się 

pozostawienie istniejącej nawierzchni z kostki o istniejącej szerokości 1,5 m. 

Wariantowo można rozważyć zastosowanie nawierzchni z asfaltobetonu. 

Właścicielem części terenu jest spółdzielnia mieszkaniowa. 

 Na pozostałych drogach w tej części opracowania wprowadza się ścieżki z a 

asfaltobetonu szerokości 1,5 m z krawężnikami betonowymi 6x20x100 cm. Szerokość 

drogi łączącej ulicę Redutową z wejściem na teren cmentarza – 2 m. 

 Zakłada się zastąpienie istniejących schodów betonowymi z posypką bazaltową. Przy 

schodach obsługujących wejście na teren cmentarza projektuje się stalową, 

profilowaną barierkę malowaną na kolor antracytowy nr RAL 7016. 

Szerokość schodów prowadzących do wejścia na teren cmentarza – 2 m. 

Szerokość pozostałych schodów -1,5 m. 



 Przy wejściu na teren cmentarza zakłada się budowę pochylni dla matek z wózkami. 

Jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsca, wąskie przejście na teren cmentarza i  

dość duże spadki realizacja tej inwestycji wymaga ingerencji zarówno w teren 

cmentarza jaki i jego ogrodzenie. Tak, więc w znacznym stopniu uzależniona jest od 

stanowiska władz cmentarmych i możliwości terenowych. 

W części zachodniej opracowania przewiduje się; 

 Na wszystkich ścieżkach nawierzchnię żwirową z krawężnikiem z bednarki stalowej. 

Szerokość głównej obwodnicy 2 m. 

Szerokość łączników i połączeń 1,5 m. 

 Wejścia na teren wałów. 

Od zachodniej strony - nad fosą drewniana kładka z barierką drewnianą o szerokości 

1,5 m. Na pochylni wałów podwieszane schody drewniane z drewnianą barierką. Na 

koronie wału drewniana platforma z drewnianą barierką wyniesiona nad powierzchnię 

ścieżki ok. 15 cm. Na biegu ścieżki schodek z barierką. 

Od strony zachodniego bastionu – podwieszona platforma o wymiarach 3 x 3 m. z 

drewnianymi barierkami. Platforma wyniesiona nad teren miń. 15 cm. Na pochylni 

wałów podwieszane schody drewniane szerokości 1,5 m. z drewnianą barierką. Z 

platformy drewniane schody szerokości 1,2 m. z drewniana barierką. Kolor elementów 

drewnianych redwood. 

   

Nasadzenia 

Ideą przyświecającą doborowi materiału roślinnego było zachowanie harmonii 

kolorystycznej. Stąd ogranicza się stosowanie gatunków o kolorowych liściach – żółtych i 

czerwonych. 

Drzewa - cztery egzemplarze Populus nigra „Italica” i 10 egzemplarzy Catalpa  

bignonioides „Nana” zamiennie Prunus cerasus „Umbraculifera”. 

W doborze gatunkowym krzewów przeważają krzewy kwitnące i owocujące - jaśminowce, 

kaliny, pigwowce, lilaki, żylistki, forsycje, złotlin, tawuły, trzmielina, lonicera pospolita, 

porzeczka alpejska, wierzby, róże-odmiany rodzimych siedlisk np. róża dzika, a także róża  

wielokwiatowa. 

Pod okapem drzew, przy dużym zagęszczeniu w miejscach gdzie trawnik ma małe 

szanse na wzrost przewiduje się nasadzenia roślin okrywowych z wyłączeniem Hedera helix. 

Preferowane gatunki występujące w Polsce w formie naturalnej np. gajowiec, kopytnik, 

bodziszek, barwinek, fiołek.   

Na kwietniku preferuje się gatunki naturalistyczne o charakterze polskiej łąki kwietnej 

z wykorzystaniem gatunków:  

Złocień zwyczajny Leucanthemum vulgare - gatunek dominujący 

Komonica zwyczajna Lotus corniculatus 

Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi 

Jaskier ostry Ranunculus acris 

Świerzbnica polna Knautia arvensis 

Wyka ptasia Vicia cracca 

Wyka brudnożółta Vicia grandiflora 

Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis 



Krwawnik pospolity Achillea millefolium  

Chaber austriacki Centaurea phrygia  

Marchew dzika Daucus carota 

Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus 

Chaber łąkowy Centaurea jacea 

Bukwica pospolita Stachys officinalis  

Krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis  

     
https://lakikwietne.pl/polska-laka-kwietna-lukasz-luczaj 

 

Mała architektura 

Ławki 

Projektuje się ławkę warszawską bez podłokietników i ok. 20 % ławek z podłokietnikami.   

Na terenie ogrodów zabaw przewiduje się także ławki bez oparć. 

 

 materiały ZZW 

 

Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 

7016.Szczebelki bukowe barwione kolor redwood. 

 

https://lakikwietne.pl/polska-laka-kwietna-lukasz-luczaj


Kosze na śmieci 

Projektuje się kosze w sąsiedztwie ławek i placów. 

KOSZ STALOWY 

- pojemność 40 litrów 

- konstrukcja stalowa, lub stal nierdzewna 

- wkład wyjmowany 

- zabezpieczenia na warunki atmosferyczne do 

uzgodnień 

- elementy ozdobne żeliwne 

- kolor RAL 7016 

 

 

 

 

Oświetlenie 

Na całym terenie przewiduje się zastosowanie oświetlenia tzw. nadążnego przygaszonego, 

które wykrywa pieszych i wzmacnia światło. Wzdłuż alejek parkowych, projektuje się słupy 

wysokości 3,5-4 m. aluminiowe, cylindrycznie stożkowe, jednoelementowe w kolorze 

grafitowym z oprawą typu LED, strumień świetlny oprawy min 2700 lm.  

Wzdłuż ścieżki łączącej ulicę Redutową z Elekcyjną przewiduje się wymianę latarni i 

dostosowanie jej do projektowanych opraw. W tej części nie przewiduje się oświetlenia tzw. 

nadążnego. 

 

    
 

 

 

Ogrody do zabawy 

Przy północnym krańcu zachodniej części opracowania, na obrzeżu polany zlokalizowano 

ogrody do zabaw dla dzieci. …” Naturalne place zabaw to miejsca, gdzie dzieci mogą 

rozwijać swoją wyobraźnię, gdzie nie ma gotowych zabawek przeznaczonych do tylko jednej 

czynności. Miejsca, o wyglądzie których decydują dzieci. Od ich wyobraźni i wspólnej pracy 

zależy, czy patyk i kawałek sznurka staną się częścią szałasu, wędką czy łukiem. Naturalny 



plac zabaw zbudowany jest, co wydaje się oczywiste, z naturalnych elementów. Jednak chodzi 

tu nie tylko o roślinność, choć jest ona bardzo istotna, ale również o wały ziemne, wodę, a 

nawet ogień i wiatr.”
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Wyznaczono cztery miejsca zabaw dla dzieci. Wszystkie obsadzone krzewami tworzącymi 

zakamarki do zabawy. Pomiędzy drugim i trzecim przewidziano budowę drewnianego 

półkolistego mostka. 

Pierwsze w rejonie okazałej trześni to miejsce dla najmłodszych dzieci, na którym powinno 

znaleźć się miejsce z piaskiem, pieńki różnej wysokości do chodzenia i zabawy w piasku, 

drewniane siedzisko ze stołem, drewniana platforma do siedzenia, a także bujawki – 

rzeźbione i malowane zwierzaczki. Całość ograniczona drewnianymi pieńkami. Nawierzchnia 

naturalna z kory, piasku i otoczaków.  

    
http://jakdzialamiasto.pl/ogrody-do-zabawy/ 

    
Plac zabaw w Piasecznie, www.akant.pl   http://jakdzialamiasto.pl/ogrody-do-zabawy/ 

 

Kolejny miejsce zabaw przewidziane jest dla starszych dzieci gdzie będą znajdowały się 

elementy do zabaw w naturze z naturalnymi elementami środowiska jak domki z wikliny, 

pnie drzew, ucięte drzewa, elementy poznawcze np. różne rodzaje nawierzchni, drewniane 

rury do przechodzenia. Całość obsadzona krzewami tak by powstały zakamarki i małe 

wnętrza. Nawierzchnia ziemna i piaszczysta.  

                                                 
39

 https://dziecisawazne.pl/naturalny-plac-zabaw/ 

http://jakdzialamiasto.pl/ogrody-do-zabawy/
http://www.akant.pl/
http://jakdzialamiasto.pl/ogrody-do-zabawy/


    
http://placezabaw.um.warszawa.pl     http://jakdzialamiasto.pl/ogrody-do-zabawy/ 

   
http://sztuka-krajobrazu.pl/  https://www.ekorodzice.pl/naturalny-plac-zabaw-w-berlinie  
 

Trzecie to miejsce zabaw ruchowych z huśtawkami, kręciołami, drewnianymi konstrukcjami 

do zabaw sprawnościowych, rzeźbionymi zwierzątkami, zjeżdżalnią. Wszystkie elementy 

drewniana. Nawierzchnia ziemna i z piasku. 

 

   
Plac zabaw w Piasecznie, www.akant.pl 

http://placezabaw.um.warszawa.pl/
http://jakdzialamiasto.pl/ogrody-do-zabawy/
http://sztuka-krajobrazu.pl/1839/artykul/korzysci-naturalnych-placow-zabaw
https://www.ekorodzice.pl/naturalny-plac-zabaw-w-berlinie
http://www.akant.pl/


    
http://wrodzice.blogspot.com//super-plac-zabaw-park-klecinski-wrocaw.html  Plac zabaw w Piasecznie, www.akant.pl 

    
https://www.harrachov.com/pl/plac-zabaw-dla-dzieci Plac zabaw w Piasecznie, www.akant.pl 

 
Rodzinny plac zabaw Gąsiorowo, www.akant.pl 

 

Czwarte miejsce zabaw przeznaczone jest dla dzieci niepełnosprawnych ze specjalistycznymi 

zabawkami – huśtawkami, pochylniami, drewnianymi domkami, bujawkami. Nawierzchnia 

ziemna i z desek. 

http://wrodzice.blogspot.com/super-plac-zabaw-park-klecinski-wrocaw.html
http://www.akant.pl/
https://www.harrachov.com/pl/plac-zabaw-dla-dzieci
http://www.akant.pl/
http://www.akant.pl/


   
https://mamdziecko.interia.pl/   https://portalkomunalny.pl/

 
Plac w Świdnicy https://www.radiowroclaw.pl/ 

 

Street workout 

Na południowym krańcu zachodniej części zlokalizowano siłownię na powietrzu street 

workout. Zlokalizowano tu barierki, drabinki, drążki do podciągania, poręcze, uchwyty, 

kółka, worki, ławeczki i wiele innych praktycznych rozwiązań do ćwiczeń na dworze z 

ciężarem własnego ciała. Przewiduje się nawierzchnię z piasku. 

 
Park w Piasecznie. Zdjęcie autorki 

https://mamdziecko.interia.pl/
https://www.radiowroclaw.pl/


6.Projekt uczytelnienia fortyfikacji i przeznaczenia istniejących elementów zagospodarowania 

terenu  

Uczytelnienie fortyfikacji 

W wielu miejscach wały fortyfikacji mają zniszczoną koronę. Obniżenia niejednokrotnie 

wynoszą ok. 1-1,5 m. Na całej długości obwałowań występują liczne ubytki na skłonie 

nasypu ziemnego. Na przestrzeni lat zatarciu uległy także załamania pomiędzy płaszczyznami 

wałów, koroną i fosą, skłonem. Projekt rewaloryzacji fortyfikacji uwzględnia naprawienie 

ww. uszkodzeń. Na planszy nr 5 zinwentaryzowano miejsca, w których należy uzupełnić bądź 

usunąć ziemię. Podane ilości są szacunkowe i wykonane w oparciu o pomiary terenowe. 

Obszar podzielono na trzy strefy. 

W I strefie należy uzupełnić ok. 2788 m
3
 ziemi, 

W II strefie należy uzupełnić – ok. 260 m
3
 ziemi, 

W III strefie należy uzupełnić – ok. 170 m
3 

ziemi. 

Z fosy, w miejscach przedeptów należy usunąć nadmiar ziemi. 

W I strefie  - ok. 40 m
3
 ziemi, 

W II strefie – ok. 4 m
3
 ziemi 

W III strefie – ok. 4 m
3
 ziemi. 

Do uzupełnień należy zastosować ciężką ziemię gliniastą taką z jakiej zbudowane są 

fortyfikacje. 

Niezbędne jest także wyrównanie dna i krawędzi fosy oraz spadków i korony wałów 

obronnych.  

W dokumentacji w części inwentaryzacji z gospodarką drzewostanem przeznaczono do 

usunięcia podrost zarastający wały i przedpole. Jednak ze względu na brak dokładnych 

pomiarów wysokościowych wałów obronnych miejscowo może wystąpić kolizja drzewostanu 

z odtwarzaną koroną, co może stwarzać konieczność wykonania dodatkowych wycinek.  

  

Rozbiórki 

Realizacja projektu rewaloryzacji Reduty Wolskiej wiąże się z likwidacją istniejących, 

elementów zagospodarowania terenu o niskiej jakości technicznej bądź wyeksploatowanych.  

Na terenie obiektu przewiduje się likwidację: 

1.  w północnej części założenia: 

- istniejących nawierzchni z kostki „Bauma” oraz towarzyszącego jej 

oświetlenia, 

- schodów z płyt betonowych na ziemnych wałach wraz z barierkami, 

- krawężników betonowych na koronie ziemnego wału, 

- parkingu wraz z towarzyszącą zabudową i ogrodzeniem, 

2. w zachodniej części założenia (od strony ul. Redutowej) 

- istniejących nawierzchni z płyt betonowych, 

- schodów z płyt betonowych na ziemnych wałach, 

- krawężników betonowych na koronie ziemnego wału, 

- budynków i fundamentów po zabudowie działkowej wraz z szambami  

- ogrodzeń z siatki. 

 

Alejki z płyt i kostek betonowych wraz z podbudową – pow.1200 m
2 



Krawężniki betonowe – dł. 1144 mb. 

Krawężniki betonowe na koronie wału– dł. mb. 

Nawierzchnia  szutrowa pod parking – pow.1214 m
2
 korytowanie na 25 cm. 

Budynek drewniany na parkingu 7,5 m
2
 

Schody z płyt betonowych na ziemnych wałach – 33 m
2 

Barierki metalowe – 18 mb. 

Drewniana altana na betonowym fundamencie o pow. 26 m
2
 

Betonowy fundament pod altanę – 4 m
2
 

Ogrodzenie z siatki bez podmurówki – 73 mb. 

Latarnie do wymiany - 26 wzdłuż ścieżki od strony osiedla  

Latarnie do usunięcia - 15 na pozostałym terenie. 

 

 

  



Materiały uzupełniające 

 
REDUTA – to zamknięte dzieło fortyfikacyjne o narysie kolistym, kwadratowym lub wielobocznym, 

przystosowane do samodzielnej obrony. Reduty były szeroko stosowane do I wojny światowej. 

 

WAŁ OBRONNY - Zasadniczy element osłony fortyfikacyjnej, stanowił go nasyp ziemny o przekroju 

trapezowym, czasem o obmurowanych skarpach, na koronie usypywano dodatkowy wał ziemny od 

strony przeciwnika (nadszaniec) stanowiący osłonę dla strzelców. 

BASTION - (wł "bastione", nazwy polskie: "bulwar", "beluarda") - część podstawowa dzieła 

fortyfikacji nowożytnej. Jest to pięciokątna budowla narożnikowa dzieła fortyfikacyjnego, najbardziej 

wysunięta w stronę nieprzyjaciela, miejsce dla stanowisk artylerii. Ochronę podejścia do bastionu 

stanowiła sucha lub mokra fosa. Zewnętrzna strona bastionu była murowana z dużych bloków 

kamiennych, wewnątrz wypełniona ziemią. Części bastionu od strony nieprzyjaciela nazywają się 

czołami, części boczne, barkami, a część wnętrza od strony twierdzy, szyją. Kąt utworzony przez dwa 

stykające się czoła bastionu nosi nazwę szpicy, a linia dzieląca bastion na połowę to: "kapitalia". 

Rozwój bastionów rozpoczął się w XV wieku we Włoszech, Włoszech nastepnie w Holandii. Twórcy 

bastionu to włoscy inżynierowie: J. Castriotto, G. Maggi i M. Marchi. 

NADSZANIEC -  (fr. Cavalieur, wł. Cavaliere, ang. Cavalier) - Kawalier (zob.) - stanowisko obronne 

położone najwyżej w obwodzie obronnym dzieła fortyfikacyjnego. Wał ziemny, stanowiący niekiedy 

przykrycie schronu, a dający daleki wgląd w przedpole i dla ustawienia dział. Wznoszono je na 

urządzeniach obronnych, jako dodatkowe stanowiska ogniowe, wzmacniające siłę artylerii i broni 

ręcznej przede wszystkim bastionów. Wg koncepcji francuskiego z XVIII w., M. Montalemberta 

budowy dwukondygnacyjnych nadszanców ściśle połączonych przyległymi kurtynami bastionowymi, 

wygięte wklęśle ściany nadszańców umożliwiały koncentrację ognia artyleryjskiego. Do ostrzału 

przystosowane były także osłonięte ziemnym przedpiersiem tarasy nadszańców, na które wciągano 

działa przy pomocy pochylni. Obiekty te pełniły również funkcje koszarowe.
 40

 

Opis  

Obrona Warszawy (także Szturm Warszawy) – bitwa obrońców Warszawy z nacierającymi 

wojskami rosyjskimi w czasie powstania listopadowego, rozegrana na przedpolu i wałach miasta w 

dniach 6–7 września 1831 roku, zakończona kapitulacją obrońców i wkroczeniem Rosjan do 

opuszczonego przez polskie wojsko miasta. 

W nocy z 5 na 6 września 1831 roku wojska rosyjskie zajęły pozycje wyjściowe do szturmu, który 

nastąpił o 5 rano. Natarcie rosyjskiej piechoty powstrzymały strzały z polskiej strony, co 

spowodowało zatrzymanie kolumn i ostrzał pierwszej linii polskiej obrony przez 92 działa i II 

kolumny. Po dwugodzinnym przygotowaniu artyleryjskim rosyjska piechota ponownie ruszyła do 

natarcia.  

Jedna z dwóch kolumn II korpusu ruszyła na fort nr 55, który nie był obsadzony przez Polaków, toteż 

zajęto go bez oporu, obsadzając zdobytą pozycję batalionem piechoty. W tym czasie druga kolumna II 

korpusu szturmowała od czoła fort nr 54 i wkrótce została wsparta przez boczne uderzenie 

pozostałych sił pierwszej kolumny. Fort nr 54 obsadzony był przez dwie kompanie z 1 Pułku 

Strzelców Pieszych pod dowództwem kapitana Franciszka Bobińskiego. Wobec znacznej przewagi 

liczebnej został błyskawicznie zajęty przez Rosjan, przy czym większa część załogi zginęła w walce 

na bagnety. W trakcie walki o fort wyleciał w powietrze magazyn amunicyjny; zdarzenie to przypisał 

później Adam Mickiewicz podporucznikowi artylerii Julianowi Konstantemu Ordonowi
[d]

. W wyniku 

wybuchu zginęło około 300 Rosjan, z czego ciężko ranny został dowódca jednej z kolumn gen. Fiodor 

Geismar.  
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Po opanowaniu dzieł nr 55 i 54 cały ogień rosyjskiej artylerii runął na pozycje na Woli – na lunetę nr 

57 broniącą dostępu do dzieła nr 56. Luneta obsadzona była przez dwie kompanie z 8 Pułku Piechoty 

Liniowej pod dowództwem majora Krassowskiego. Polacy bronili się długo i w końcu, gdy Rosjanie 

wdarli się do fortyfikacji, obrona trwała do końca w jednym z narożników dzieła, a do niewoli dostało 

się żywcem jedynie 80 obrońców. Bohaterska obrona lunety nr 57 opóźniła o godzinę szturm na Wolę, 

czyli na najsilniej umocnioną polską pozycję – dzieło nr 56.  

Reduta Wolska, czyli dzieło nr 56, miało wał ziemny wysokości około 3,5 metra otoczony głęboką 

fosą. Obsadzone zostało przez 2 bataliony z 8 Pułku Piechoty Liniowej pod dowództwem 

podpułkownika Jana Wodzyńskiego oraz 200–300 ludzi z batalionu zapasowego z 14 Pułku Piechoty 

Liniowej pod dowództwem majora Dobrogoyskiego. Dowódcą reduty wolskiej został gen. bryg. Józef 

Sowiński, komendant Szkoły Aplikacyjnej.  

Około godziny 7:30 rozpoczęło się przygotowanie artyleryjskie przed rosyjskim szturmem na tę 

pozycję polskiej obrony i trwało godzinę. 70 dział z I korpusu ostrzeliwało front zachodni i północny, 

zaś 30 dział gen. Kreutza – południowy. Polska artyleria próbowała odpowiadać na ten ogień zarówno 

z fortu, jak i z drugiej linii umocnień, jednak celny ogień wroga zadawał jej duże straty. Wobec takiej 

nawały ognia polskie dowództwo zdało sobie sprawę, że główne uderzenie Rosjan padnie jednak na 

Wolę. Gen. Józef Bem na czele rezerwowych 12 dział z 4 baterii konnej ruszył na odsiecz Woli i 

ustawiwszy ją przy szosie błońskiej zasypywał ogniem baterie Kreutza. Ogień ten pozwolił na 

przebicie się do reduty wolskiej batalionu z 10 Pułku Piechoty Liniowej na czele z majorem Piotrem 

Wysockim. Przewaga ognia nieprzyjacielskiego zmusiła jednak Bema do wycofania się w głąb 

polskich pozycji.  

Około godziny 9 rano nastąpił szturm Rosjan na redutę wolską jednocześnie z trzech stron: od 

południowego zachodu cztery bataliony Martynowa, od północnego zachodu cztery bataliony Lüdersa, 

od wschodu 4 bataliony Berga. Ten ostatni od południa obszedł polską pozycję i, zostawiwszy 12 

dział pod osłoną dwóch batalionów piechoty pomiędzy redutą a drugą polską linią obrony, wdarł się 

do fortu od zaplecza. Kolumna Martynowa wdarła się na wały fortu, ale została odrzucona do fosy 

atakiem spod kościoła św. Wawrzyńca, podobnie kolumna Lüdersa po dwóch polskich 

przeciwnatarciach. Na widok żołnierzy Berga wybuchła panika wśród obrońców, jednak majorowi 

Świątkowskiemu udało się opanować sytuację i wyprzeć poza fort wojsko Lüdersa i Berga. Wobec 

przeważającego liczebnie wroga zmuszony był jednak wycofać się na śródszaniec przy kościele.  

Artyleria rosyjska skoncentrowała swój ogień na drugiej linii polskiej obrony, uniemożliwiając 

nadejście odsieczy dla załogi fortu nr 56. Paskiewicz do następnego szturmu wyznaczył 10 kolejnych 

batalionów piechoty, które wraz z już biorącymi udział w szturmie oddziałami wdarły się na 

śródszaniec o godzinie 10:30. Gen. Sowiński otoczony garstką żołnierzy wydał rozkaz walki do 

ostatniego ładunku i wkrótce zginął w walce na bagnety. Do niewoli dostał się ranny i ze zwichniętą 

nogą Piotr Wysocki, a wraz z nim ok. 30 oficerów i ok. 1200 szeregowych. Zajęcie fortu przez Rosjan 

wywołało polskie przeciwnatarcie z drugiej linii obrony, jednak doszło ono jedynie na pół strzału z 

działa do reduty. Pomimo dwukrotnej próby Polacy zostali odrzuceni po walce na bagnety, ostatecznie 

po kontrataku korpusu rosyjskich grenadierów.  

W tym czasie inne oddziały rosyjskie zajęły Szopy i Rakowiec, a odzyskać je postanowił gen. 

Umiński. Natarcie na Szopy zakończyło się sukcesem po przeciwnatarciu gen. Milberga i Rosjanie 

zostali odrzuceni aż na Służewiec, natomiast natarcie na Rakowiec załamało się w ogniu rosyjskiej 

artylerii. Na tym zakończyły się działania wojenne 6 września, Rosjanie obsadzili zajęte pozycje i 

pomimo nalegań swoich generałów Paskiewicz nie prowadził dalej natarcia.  

Kapitulacja Warszawy 

Upadek najsilniej umocnionej pozycji podkopał morale obrońców miasta i zajęcie miasta przez Rosjan 

wydawało się nieuniknione. Gen. Jan Krukowiecki, prezes Rządu Narodowego, nie czekając na 

upoważnienie Sejmu do prowadzenia pertraktacji, wysłał na rozmowy z Paskiewiczem gen. Ignacego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reduta_nr_56
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Pu%C5%82k_Piechoty_Liniowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Pu%C5%82k_Piechoty_Liniowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Major
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podpu%C5%82kownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Pu%C5%82k_Piechoty_Liniowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Pu%C5%82k_Piechoty_Liniowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Sowi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Sowi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Aplikacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyprian_Kreutz
https://pl.wikipedia.org/wiki/10_Pu%C5%82k_Piechoty_Liniowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Wysocki_(wojskowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Wysocki_(wojskowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_L%C3%BCders
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fiodor_Berg
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ar%C3%B3dszaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grenadier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Milberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCewiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Krukowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Narodowy_(powstanie_listopadowe)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_(powstanie_listopadowe)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Pr%C4%85dzy%C5%84ski


Prądzyńskiego, który przybył do obozu rosyjskiego o 3:00 nad ranem i uzyskał dwugodzinne 

zawieszenie broni oraz zaproszenie na konferencję dla Krukowieckiego. Krukowiecki skorzystał z tej 

oferty i spotkał się z głównodowodzącym rosyjskim w karczmie wolskiej, zyskując zawieszenie broni 

do godziny 13:00 7 września, zyskując czas na zdobycie stosownych upoważnień od Sejmu.  

7 września zebrał się Sejm, który odebrał Krukowieckiemu władzę i pertraktacje zostały wstrzymane. 

Około 13:30 Paskiewicz nakazał ponowne bombardowanie polskich pozycji i oddziały rosyjskie 

uszykowane w trzy kolumny ponownie rozpoczęły szturm. Polskie przeciwnatarcie znów załamało się 

w ogniu rosyjskiej artylerii i około godziny 16:00 Rosjanie atakujący z towarzyszeniem muzyki zajęli 

kolejne umocnienia, przy czym w czasie walk Paskiewicz został ranny w rękę.  

Ponownie w obozie Rosjan pojawił się Prądzyński z pismem od Krukowieckiego, że ma 

pełnomocnictwa do podpisania kapitulacji. Paskiewicz wysłał do Warszawy swojego adiutanta Berga, 

który przyjął kapitulację u Krukowieckiego, Sejm jednak jej nie przyjął, wobec czego Krukowiecki 

przeprawił za Wisłę 32 tys. wojska, oznajmiając posłom, że jego zadaniem było ocalenie armii, a ich 

zadaniem jest ocalenie Warszawy. Rankiem 8 września Rosjanie wkroczyli do miasta, nie napotykając 

oporu.  

 

Po bitwie 

Wojsko polskie wycofało się do Modlina i Zamościa, przy czym Paskiewicz wysłał Berga na 

rokowania do Modlina, aby dać czas generałom Rozenowi i Rydygierowi na skończenie z oddziałami 

Ramorino i Różyckiego. Do Modlina po 8 września weszło 32 500 wojsk polskich z 91 działami i już 

wkrótce ruszyło na Płock, pozostawiając w twierdzy jedynie załogę. 25 września Modlin znalazł się w 

okrążeniu.  

Ramorino zgodnie z rozkazem Małachowskiego przeszedł w rejon górnej Wisły i odcięty od 

głównych sił wojskami Rydygiera poddał się w Galicji Austriakom. Różycki odszedł do Wolnego 

Miasta Krakowa, a resztki armii polskiej w sile około 20 tys. ludzi pod Rybińskim na początku 

października przekroczyło granicę z Prusami pod Brodnicą i złożyło broń.  

Zostały tylko niezajęte twierdze Modlin i Zamość z garnizonem około 10 tys. wojska. Ostatecznie 

Modlin pod dowództwem gen. Ledóchowskiego poddał się 8 października, a Zamość pod 

dowództwem gen. Krysińskiego 21 października. Był to koniec powstania.  

Reduty bronił Generał Józef Sowiński, wybitny artylerzysta, który nogę stracił pod Możajskiem w 

czasie wojny z Rosją. Podczas wojny polsko-rosyjskiej we wrześniu 1831 r. dowodził obroną Fortu 

Wola. Poległ w walce w pobliżu kościoła św. Wawrzyńca. Scena przedstawia domniemane 

okoliczności śmierci J. Sowińskiego na wałach otaczających kościół. Przypuszcza się, że zginął 

walcząc z wdzierającą się do szańca piechotą rosyjską. Jednakże nie jest to pewne, bowiem większość 

świadków poległa, zaś ciała generała po bitwie nigdy nie odnaleziono.  

Władze rosyjskie podały wersję o zabiciu generała na posterunku bojowym, co zostało podchwycone 

przez artystów i znamy dziś kilka wizerunków generała zakłutego bagnetami przez żołnierzy carskich. 

W obronie reduty wzięły udział 8 i 10 Pułk Piechoty Liniowej. Podczas walk do niewoli rosyjskiej 

dostali się, m.in.: mjr Jan Wodzyński dowódca 8 Pułku Piechoty Liniowej, mjr Piotr Wysocki 

dowódca 10 Pułku Piechoty Liniowej. 
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