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stołecznego Warszawy



   Komitet Zachowania
Reduty oRdona

Komitet tworzy unikalna społeczność
czternastu organizacji, które od ponad
siedmiu lat działają w jednym kierunku
– ratowania, godnego upamiętnienia
bohaterów i bezcennych pozostałości
po miejscu walk z okresu Powstania
Listopadowego. Połączyła nas Reduta
ordona, chociaż udzielamy się w róż-
nych obszarach związanych z kulturą,
edukacją czy ochroną zabytków. Łączy
nas społeczny zapał, poczucie obo-
wiązku pozostawienia dla przyszłych
pokoleń odpowiednio zorganizowane-
go miejsca pamięci. Zabiegamy, żeby
powstało tu zarówno mauzoleum chro-
niące szczątki poległych, jak i nowo-
czesne centrum muzealno-edukacyjne,
zachęcające do poznania historii żywej,
tworzące zaplecze dla aktywności spo-
łecznej, chroniące  materialne dziedzic-

two badań archeologicznych w miejscu
ich przeprowadzenia. dążymy do po-
zostawienia odkrytych pozostałości
Reduty nr 54 w możliwym jeszcze do
odtworzenia kształcie – w nowatorskim
połączeniu dokumentacji archiwalnej,
mickiewiczowskiej Reduty ordona i kil-
ku tysięcy artefaktów odnalezionych w
miejscu boju. naszym społecznym i ludz-
kim obowiązkiem jest nie tylko dbałość
o pamięć historyczną, ale również wska-
zanie rozwiązań ochrony Reduty.

Komitet Zachowania Reduty ordona
tworzą specjaliści z różnych dziedzin,
przekonani i świadomi tego, że musi-
my chronić to miejsce. ocalenie Redu-
ty przed zabudową jest wyzwaniem
chwili. apelujemy do Państwa o wspie-
ranie działań organizacji społecznych,
urzędu dzielnicy ochota m.st. war-
szawy i wszystkich tych, którzy pokładają
nadzieję, iż Reduta ordona na nowo
odżyje w pamięci. 

marcin Sochoń

„Apel przeciwko
planom unicestwienia

Reduty Ordona”
wystosowany przez

KZRO dnia 18 marca
2015 r. Apel akcentował

konieczność ochrony
Reduty przed

zabudową, aby
umożliwić dyskusję, jak
to miejsce ma wyglądać
i jakie funkcje spełniać

w przyszłości.
Fot. H. Pilcicka-Ciura



Reduta oRdona – Legenda
i hiStoRia

wszyscy to znamy: „Sześć tylko
miała harmat. wciąż dymią i świecą…”.
opowieść o samotnej reducie, która sta-
wia zaciekły opór przeważającym siłom
wroga, a gdy w końcu pada pod „nawa-
łem moskali” – podporucznik ordon
wysadza ją w powietrze wraz z resztką
obrońców i setkami atakujących. Poe-
mat adama mickiewicza rozpalał wyob-
raźnię wielu pokoleń Polaków, był lekcją
patriotyzmu, orężem w czasach zabo-
rów i okupacji. ale wiemy też, że w rze-
czywistości Julian Konstanty ordon
przeżył bitwę i to nie on podpalił lont.
niektórzy uczestnicy Powstania Listopa-
dowego twierdzili zaś, że szaniec został
szybko zdobyty, bo był źle przygoto-
wany do walki i słabo broniony, i pogląd
ten powtarzali historycy. dopiero nie-
dawno, dzięki badaniom prof. tomasza
Strzeżka i odkryciom archeologicznym,
można było go zweryfikować, odczytu-
jąc na nowo archiwalne plany i relacje.
okazało się, że bliższy prawdy był jed-
nak poeta… 

do fortyfikowania warszawy przystą-
piono w lipcu 1831 r. Zgodnie z nowo-
czesną koncepcją obozu warownego
wzmocniono otaczający miasto stary
wał celny, a na jego przedpolu zbudo-
wano dwie linie wyposażonych w arty-
lerię szańców. miały one stanowić
szkielet obrony dla manewrowych dzia-
łań armii polowej. Stało się jednak ina-
czej – część wojsk związała się walką
w innych rejonach i siły pozostające w
warszawie okazały się zbyt szczupłe.
Brakowało nawet żołnierzy do pełnego
obsadzenia nie całkiem jeszcze ukoń-
czonych szańców.
dzieło nr 54, nazwane później Redutą
ordona, wchodziło w skład pierwszej
linii obrony i zostało wzniesione na wy-
sokim wzgórzu, panującym nad równiną
między wolą i Szczęśliwicami. w rzeczy-
wistości nie było redutą, czyli małym
szańcem o zamkniętym obwodzie, lecz
sporym szańcem artyleryjskim dla kom-
binowanej półbaterii: pięciu dział cięż-
kich, umożliwiających walkę z dużego
dystansu (trzy armaty 12-funtowe i dwa
jednorogi, czyli ówczesne haubice – pu-
dowy i półpudowy) oraz lekkiej armaty
6-funtowej, przydatnej do odpierania

Umundurowanie obrońców Dzieła 54 – strzelca i kanoniera. Rys. Monika Żebrowska,
za: Warszawskie Materiały Archeologiczne, zeszyt 11, Warszawa PMA 2014

Makieta Dzieła 54. Artyleria prowadzi ogień z ław działowych,
piechota ukryta za wałem czeka na zbliżenie się przeciwnika.



bezpośrednich ataków dzięki większej
szybkostrzelności. Zbudowano je na
planie nieregularnego sześcioboku, przy
czym boki zachodni i południowo-za-
chodni stanowiły skierowane ku przed-
polu czoło, północny i południowy –
barki, a bok wschodni – szyję, załamaną
w formie frontu bastionowego i z wjaz-
dem pośrodku. wał o wysokości 3,5 m
poprzedzała fosa z palisadą i podwójny
rząd wilczych dołów. Za przedpiersiem
– górną częścią wału, osłaniającą stano-
wiska bojowe – znajdowała się ławka
strzelecka o szerokości ok. 120 cm, mo-
gąca pomieścić dwa szeregi piechurów
oraz pięć ław działowych – dużych plat-
form z podjazdami, umieszczonych w
czołach szańca. Budowla była prawie
ukończona, nie zdążono jednak wyko-
nać trzeciego rzędu wilczych dołów,
solidnej bramy i mostu przez fosę –
przecinała ją grobla, a w przerwie wału
umieszczono prowizoryczną „rogatkę”. 
obronę przed szturmem miało zapew-
nić pięć kompanii piechoty (ok. 750
ludzi). Ponieważ jednak biwakujących
pod gołym niebem żołnierzy trzeba
było luzować co dwa dni, a nie było
dość wojska na podwójne obsady, dy-
żurowały tu na zmianę dwie kompanie,
co wystarczało do obsadzenia wału jed-
nym szeregiem i powstrzymanie niezbyt
silnego ataku „z marszu”. Pozostałe trzy
kwaterowały koło Rogatek Jerozolim-
skich i miały przybyć po ogłoszeniu
alarmu. 
na początku września polskie dowódz-
two zdecydowało o skróceniu linii
obrony i opuszczeniu szańców 48–53 na
Rakowcu oraz Lunety 55 w rejonie odo-
lan, ale położone między nimi dzieło 54
utrzymano jako szczególnie ważne: za-
pewniało wgląd w dalekie przedpole      i
utrudniało przeciwnikowi podejście do
drugiej linii szańców. w przypadku po-

ważnego zagrożenia miały je wesprzeć
baterie z odwodu artylerii. Spodziewano
się jednak, że główny atak nastąpi z po-
łudnia – na odcinek mokotowski, uwa-
żany za najsłabszy. tymczasem Rosjanie
postanowili uderzyć właśnie z zachodu
– na dzieła 54 i 55, a następnie 57 i 56
(tzw. Reduta wolska). 
Przed świtem 6 września rosyjskie od-
działy ii Korpusu gen. Kreutza zajęły po-
zycje przed dziełami 54 i 55. około 700
m od szańców ustawiono dwie baterie
po 20 ciężkich dział, w trakcie walki
wzmocnione o kolejne 20 dział. Za
każdą z nich stanęła kolumna sztur-
mowa w dwóch rzutach po ok. 2,5 tys.
żołnierzy. w tym czasie w dziele 54
znajdowało się 350– 400 ludzi: 43 kano-
nierów z batalionu rezerwowego artyle-
rii i zapewne niewielki pododdział
saperów pod dowództwem komen-
danta artylerii – ppor. Juliana ordona,
oraz dwie kompanie z 2. batalionu 1.
Pułku Strzelców Pieszych – 2. kompania
karabinierska i kompania fizylierska,
podlegające bezpośrednio komendan-
towi szańca, majorowi ignacemu do-
brzelewskiemu. około godz. 5 rozpoczęła
się intensywna wymiana ognia artyleryj-
skiego. trwający ponad godzinę rosyjski
ostrzał poważnie uszkodził wał, rozorał
część wilczych dołów, zniszczył co naj-
mniej jedno działo i zabił lub ranił wielu
kanonierów. Zastępowali ich nie prze-
szkoleni w działoczynie piechurzy i ogień
z szańca stopniowo słabnął. nie nade-
szły też posiłki, bowiem polskie do-
wództwo sądziło, że jest to pozorowany
atak przed zasadniczym uderzeniem na
mokotów. między godz. 6 i 6.30 ogień
z szańca prawie ustał. wtedy przerwały
ostrzał baterie oblężnicze i do ataku ru-
szyła piechota – kolumna gen. Sulimy
na dzieło 54, gen. geismara – na Lunetę
55. na czele szły grupy szturmowe –



ochotnicy z elitarnych pułków gwardii,
za nimi pułki piechoty w kolumnach ba-
talionowych. By osłonić ich marsz, na
ok. 300 m od obu szańców podjechały
10-działowe roty lekkiej artylerii i zasy-
pały je gradem pocisków, przy czym
rotą przed dziełem 54 dowodził osobi-
ście gen. gorczakow. mimo to artyleria
szańca wznowiła ostrzał, zadając ciężkie
straty atakującym. gdy Rosjanie pode-
szli bliżej – weszła na wał i otworzyła
ogień także piechota. ochotnicy z Li-
tewskiego Pułku gwardii przystąpili do
wykonania przejść przez przeszkody –
przykrywając wilcze doły faszyną, budu-
jąc mostki przez fosę i rąbiąc siekierami
palisadę. osłaniali ich ogniem żołnierze
czterech batalionów z 17. Białojezier-
skiego i 18. ołoneckiego Pułku Pie-
choty, rozwiniętych wzdłuż wilczych
dołów. mordercza wymiana strzałów z
odległości ok. 30 m powodowała więk-
sze straty wśród pozbawionych osłony
Rosjan (zginął m.in. dowódca pułku oło-
neckiego płk aleksander tuchaczewski),
ale i uniemożliwiła Polakom wejście na
przedpiersie i ostrzelanie pracujących w
fosie gwardzistów. nie wykorzystano
też przeciw nim granatów ręcznych, bo
resztka przeszkolonych w ich użyciu
kanonierów była zajęta przy działach.
w tym czasie kolumna geismara dotarła
do pustej Lunety 55 i obsadziła ją jed-
nym batalionem, a pozostałe siedem
ruszyło w kierunku dzieła 54. gdy bata-
liony 42. Siewskiego i 41. Jeleckiego
Pułku Piechoty zbliżyły się do jego pół-
nocno-wschodniego boku, także na ten
odcinek wału weszli polscy piechu-
rzy i zatrzymali natarcie gwałtownym
ogniem karabinowym. Prawdopodob-
nie Rosjanie doszli do wilczych dołów
i tu też strzelano z małej odległości.
Po ukończeniu przejść przed czołem
szańca ruszyła przez nie do szturmu

piechota i wspięła się na wał po przysta-
wionych do niego drabinach oraz „ozę-
bowaniu” z wbijanych w stok bagnetów.
Zaraz potem mimo braku przygotowa-
nych przejść rozpoczęło się forsowanie
fosy od północy – rosyjskich żołnierzy
poderwał do walki płk. Liprandi, prze-
rzucając przez fosę sztandar pułkowy. 
Przewaga atakujących była miażdżąca:
8 batalionów – prawie 5 tys. żołnierzy
(nie licząc 7 batalionów drugiego rzutu)
wobec 2 zdziesiątkowanych kompanii.
obrońcy wyczerpali już wszystkie re-
zerwy – nie było kogo posłać na wierzch
przedpiersia, by z góry razić wspinają-
cych się kulą, bagnetem i przygotowa-
nymi w tym celu kosami osadzonymi na
sztorc. wprawdzie na przedpiersiu przy-
witał rosyjskich żołnierzy ogień karabi-
nowy, ale nie mógł on zatrzymać ta-
kiej masy atakujących, którzy starli się
z obrońcami wręcz i zepchnęli z wału na
dziedziniec. wtedy rogatkę w bramie
szańca rozbiła siekierami grupa gwar-
dzistów i wdarła się do środka z pie-
churami, odcinając Polakom drogę
odwrotu. 
Rosyjscy żołnierze nie brali jeńców,
mszcząc się za śmierć towarzyszy w
pierwszej fazie szturmu. Zagładę załogi
przerwała eksplozja magazynu procho-
wego, między godz. 7 a 7.30. nie wia-
domo, czy był to wypadek, czy ogień
podłożył któryś z obrońców, wypełnia-
jąc instrukcję gen. Bema, by zniszczyć
działa i prochownie przed opuszcze-
niem szańca. Potężna fala uderzeniowa,
rozrzucone wybuchem belki i odłamki
eksplodujących granatów zabiły i raniły
wielu żołnierzy obu stron. gdy rosyjscy
dowódcy opanowali sytuację, ocalałych
sześćdziesięciu kilku obrońców wzięto
do niewoli. Podczas całej walki poległo
co najmniej 270 polskich żołnierzy. Ros-
janie stracili około 500 zabitych i zagi-



nionych, a prawie 800 zostało rannych. 
wbrew poetyckiej wizji mickiewicza wy-
buch nie zniszczył szańca – poważ-
niejsze uszkodzenia spowodował w za-
chodnim wale ostrzał artyleryjski (co
najmniej kilkaset trafień). Rosjanie na-
tychmiast obsadzili szaniec i przystąpili
do jego przebudowy – zasypano wjazd
od wschodu i wykonano nowy od za-
chodu, przekopując wał i zasypując
fragment fosy. Pogrzebano też szczątki
poległych w prowizorycznych mogiłach,
m.in. w wilczych dołach. 
Po zajęciu warszawy rosyjskie władze
nakazały likwidację szańców. w przy-
padku dzieła 54 zepchnięto do fosy
tylko górną część wału, uniemożliwiając
wykorzystanie go do walki. Być może
celowo zostawiono resztki wału i fosy
jako pamiątkę po bitwie – tuż obok nich
przeprowadzono bowiem drogę do
wzniesionego w 1847 r. Pomnika Sztur-
mu warszawy. Zarys wału i fosy czytelny
jest jeszcze na mapie z 1875 r. i planach
geodezyjnych z końca XiX w. ich niwe-
lacja mogła nastąpić koło 1911 r., gdy
na wzgórzu zaczęły powstawać budynki
mieszkalne. Pamięć o szańcu przetrwała
w lokalnej nazwie „na Bateryjce”, ale
nikt już nie pamiętał, co to była za ba-

teria. gdy przed 100. rocznicą Powstania
Listopadowego zaczęto poszukiwać re-
sztek Reduty ordona, nie potrafiono
zidentyfikować jej miejsca. Stało się to
całkiem niedawno, niestety – już po
zniszczeniu części umocnień i zniknięciu
wielu bezcennych artefaktów.
dziś już wiemy, gdzie znajduje się Re-
duta ordona, i że mimo zniszczeń za-
chowało się jeszcze całkiem sporo z jej
fortyfikacji, część tymczasowych po-
chówków i kształt wzgórza, będącego
miejscem boju. Że była w rzeczywistości
nowoczesnym szańcem artyleryjskim, o
precyzyjnie zaprojektowanych sekto-
rach ostrzału, doskonale dostosowanym
do ukształtowania terenu i warunków
geologicznych. wiemy też, jaki splot
okoliczności sprawił, że stoczyła swoją
walkę w osamotnieniu, nie mając żad-
nych szans na odparcie potężnego
szturmu, a jej obrońcy, w tym oficerowie
i weterani, którzy musieli zdawać sobie
sprawę z beznadziejności położenia, do
końca wypełnili swój żołnierski obowią-
zek. dokładnie tak, jak u mickiewicza.

.                                   Stefan Fuglewicz

Wizualizacja
wysadzenia
prochowni
Dzieła 54. 



Badania aRcheoLogicZne
Reduty oRdona

archeologii we współczesnym odkry-
waniu Reduty ordona przypadła rola
szczególna. odkrycia poczynione w trak-
cie badań archeologicznych potwier-
dziły przypuszczenia historyków, że przy
ul. na Bateryjce, na warszawskiej ocho-
cie znajduje się opisana w wierszu
adama mickiewicza legendarna Reduta
ordona (w terminologii wojskowej
dzieło nr 54). okazało się to nie tylko
wyjątkowym i ważnym odkryciem ar-
cheologicznym, lecz także wydarzeniem
historycznym, bodajże jednym z naj-
znaczniejszych w 2. dekadzie XXi w.

archeologiczne badania wykopali-
skowe Reduty ordona prowadzone były
w latach 2010 –2011 oraz w 2013 i 2015
roku. Przeważający obszar zbadali ar-
cheolodzy z Państwowego muzeum ar-
cheologicznego w warszawie. odkryto
zachowane w warstwach ziemi relikty
fortyfikacji szańca – jego fosę i pod-
stawę zniwelowanego w latach później-
szych wału, oraz majdan, gdzie zbadano
zagłębienie interpretowane przez archeo-

logów jako pozostałości prochowni.
odkryto podwójną linię wilczych dołów,
z których 18 zawierało w swych wypeł-
niskach pogrzebane tuż po bitwie ciała
ponad 130 żołnierzy poległych w boju
o Redutę (polskich i rosyjskich, na co
wskazywały elementy galanterii mundu-
rowej). Badania antropologiczne wyka-
zały, że byli to mężczyźni w przewadze
w wieku 20–35 lat, zaś część kości szkie-
letu nosiła ślady – niewykluczone –
śmiertelnych urazów np. postrzałów. 

wykopaliska dostarczyły około trzech
tysięcy zabytków ruchomych, w tym
przede wszystkich związanych z ciężkimi
walkami podczas bitwy z 6 września
1831 r. Były to pociski z ręcznej broni
palnej w postaci około 600 kul karabi-
nowych, ponad 250 kul kartaczowych,
nieliczne żelazne kule armatnie oraz
granaty artyleryjskie, ponad 500 meta-
lowych guzików mundurowych, przed-
mioty z tkaniny i skóry jak ładownica,
kaszkiet, buty, fragmenty mundurów.
analiza guzików potwierdziła, że w
sztur-mie na szaniec brali udział żołnie-
rze z 17 i 18 rosyjskich pułków piechoty.
Pośród tysięcy zabytków nie uszły uwa-
dze badaczy także monety, a wśród nich

Wybór zabytków ruchomych odkrytych na Reducie Ordona. Od lewej: guzik żołnierski
sybirskiego pułku grenadierów, złoty dukat, żelazna kula kartaczowa. 
Fot. Hanna Pilcicka-Ciura, R. Sofuł (Z otchłani wieków, r. 66, 2012 r.)  



zbiór 6 złotych dukatów. Ponieważ zna-
leziono je tuż obok siebie w skupisku
nieopodal prochowni, gdzie odkryto
duży lej wiązany z jej wybuchem – przy-
puszczalnie są to monety z żołdu
oficerskiego, najprawdopodobniej ro-
syjskiego oficera. wskazywać na to
może proweniencja monet, które w wy-
niku analizy powiązano z carską men-
nicą w Petersburgu, gdzie ówcześnie na
masową skalę wybijano złote monety,
naśladujące wartościowe dukaty holen-
derskie.

archeolodzy żmudnie odkrywając
przeszłość szańca i przyległego pola
bitwy ustalili, że znaczna część dzieła nr
54 została zdewastowana. Pierwsza faza
destrukcji nastąpiła bezpośrednio po
zakończeniu bitwy. Było to zasypanie
fosy reduty ziemią z wału, a tym samym
niwelacja terenu. Kolejne zniszczenia
związane były z wybieraniem do lat 60-
tych XX wieku piasku na potrzeby bu-
dowlane z wydmy będącej podłożem
reduty oraz w trakcie przebudów alej
Jerozolimskich. duża część fosy i wil-
czych dołów została zdewastowana w
procederze nielegalnej, rabunkowej
działalności eksploracyjnej, prowadzo-

nej przez nieznane osoby w pierwszej
dekadzie XXi w. archeolodzy ustalili, że
znaczne zniszczenia fosy czy wilczych
dołów spowodowało użycie do wspom-
nianej eksploracji koparek. tak niszcząc
relikty szańca pozyskiwano na reducie
cenne na rynku kolekcjonerskim m.in.
metalowe elementy umundurowania,
uzbrojenia czy też rzeczy osobiste
zmarłych – np. dewocjonalia. w efekcie
utracona została bezpowrotnie część in-
formacji związana zarówno z szańcem,
jak i poległymi tu żołnierzami. Zbez-
czeszczono pochówki kilkudziesięciu
żołnierzy, których szczątki po wydoby-
ciu z części wilczych dołów bezładnie
wrzucono do jednej jamy.

mimo zniszczeń, w efekcie badań wy-
kopaliskowych, a następnie analiz nau-
kowych możliwe było potwierdzenie
lokalizacji Reduty ordona, określenie
wzajemnych relacji i położenia elemen-
tów fortyfikacyjnych, a następnie uloko-
wanie reduty na planie, mimo, że w
trakcie dotychczasowych kampanii wy-
kopaliskowych nie przebadano całego
obszaru szańca, jak i przyległego pola
bitwy. 

hanna Pilcicka-ciura

Reduta Ordona. Badania archeologiczne
w 2015 r. Dokumentacja wilczego dołu.
Fot. A. Jaskuła. 

Reduta Ordona. 6 września 2013 r. Dzień
otwarty podczas badań archeologicznych.
Fot. Hanna Pilcicka-Ciura 



wSPóŁcZeSna Bitwa
o Redutę oRdona

Przypadek sprawił, że w 1937 r. posta-
wiono pomnik obrońców Reduty or-
dona w miejscu, gdzie jej nigdy nie było
(ul. mszczonowska). ten błąd dotrwał
do przełomu XX i XXi wieku.

miejsce prawdziwej lokalizacji szańca
54 zostało udokumentowane w latach
2005-2008 przy ulicy na Bateryjce
(dzielnica ochota) poprzez: kwerendy
w archiwach i bibliotekach oraz prze-
prowadzone w latach 2010-2015 wy-
kopaliska archeologiczne.

w związku z forsowanym w 2008 r.
przez władze warszawy Planem Zagos-
podarowania Przestrzennego Szczęśli-
wic, przewidującym budowę na terenie
Reduty (1,2 ha) luksusowego osiedla
apartamentowców, okoliczni miesz-
kańcy-społecznicy wystąpili ze zdecydo-
wanym protestem stawiania domów na
szczątkach poległych w 1831 r. kilkuset
żołnierzy obu walczących armii.

w 2011 r. społecznicy postawili przy

ulicy na Bateryjce: głaz-pomnik z wyrytą
datą 6. iX. 1831, krzyż oraz wygrodzili
plac-kwaterę pomnikową. ówczesne
władze dzielnicy ochota nazwały tę ini-
cjatywę „samowolą budowlaną”. Jednak
nie zdecydowały się, aby usunąć po-
mnik.

w 2012 r. społecznicy – w trosce o nie-
pewny los Reduty założyli Stowarzy-
szenie Reduta ordona, by skuteczniej
bronić pomnika i całego miejsca pa-
mięci narodowej.

Ponieważ urząd dzielnicy ochota od-
mawiał wystąpienia do wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o wpisanie te-
renu Reduty ordona do rejestru zabyt-
ków, zrobiło to w 2012 r. Stowarzyszenie
Reduta ordona. niestety, wniosek zos-
tał odrzucony.

chcąc nadać większą rangę batalii o ra-
towanie Reduty, Stow. Reduta ordona
zorganizowało w 2013 r. przy społecz-
nym pomniku uroczystość-manifestację
z udziałem ponad 500 zgromadzonych
osób. odbył się apel Poległych, poświę-
cenie krzyża, salwa honorowa kompanii
reprezentacyjnej wP, składanie wień-
ców. uroczystości towarzyszyło zwie-

Społeczny pomnik-głaz
postawiony przy
ul. Na Bateryjce w 2011 r.
Fot. A. Nadolski



dzanie wykopalisk archeologicznych
realizowanych przez Państwowe mu-
zeum archeologiczne w warszawie.

w opozycji do tej uroczystości, wła-
dze administracyjne ochoty równole-
gle zorganizowały własne, kuriozalne
„obchody” przy starym pomniku (ul.
mszczonowska) z udziałem 14 urzędni-
ków dzielnicy. na szczęście, do postu-
mentu burmistrz przytwierdził tablicę
z informacją, iż prawdziwa Reduta or-
dona znajduje się przy ul. na Bateryjce.

Broniąc Reduty Stowarzyszenie Reduta
ordona kilkakrotnie składało zawiado-
mienia do Prokuratury o dokonywanych
bezprawnych wykopaliskach oraz o de-
wastacjach pomnika. niestety, Prokura-
tura odmawiała wszczęcia śledztw.

w 2014 r. społecznicy powołali Komi-
tet Zachowania Reduty ordona, skupia-
jący kilkanaście grup społecznikowskich,
by wspólnie, skuteczniej bronić szańca
54. inicjatywę złożenia kolejnego spo-
łecznego wniosku o wpisanie Reduty do
rejestru zabytków podjęło w 2014 r. Sto-
warzyszenie naukowe archeologów Pol-
skich oddział w warszawie (członek KZRo).
wniosek został zaakceptowany wpisa-

niem szańca 54 do rejestru zabytków,
jednak wpis został uchylony.

chcąc nadać większą rangę sprawie
obrony Reduty, KZRo wysyłał pisma m.in.
do Prezydenta RP, Sejmu RP, z prośbą
o zainteresowanie się losem Reduty.
Również KZRo zainteresował media tą
tematyką, dzięki czemu w polskiej pra-
sie, telewizji, radio i internecie zaczęło
się pojawiać wiele publikacji lansujących
potrzebę obrony Szańca 54 przed apar-
tamentowcami.

od 2015 r. doroczne uroczystości przy
społecznym pomniku przy ul. na Bate-
ryjce organizują wspólnie: Rada i urząd
dzielnicy ochota, urząd ds. Kombatan-
tów i osób Represjonowanych oraz Ko-
mitet Zachowania Reduty ordona.

Stowarzyszenie naukowe archeolo-
gów Polskich ow ponownie wystąpiło w
2015 r. z wnioskiem o wpisanie Reduty
do rejestru zabytków. tym razem wnio-
sek został pozytywnie rozpatrzony. ma-
zowiecki wojewódzki Konserwator
Zabytków 12 września 2016 r. wydał de-
cyzję wpisującą szaniec nr 54 do rejes-
tru.
deweloperzy zaskarżyli wpis do rejest-

Uroczystości z okazji 182 rocznicy obrony
Reduta Ordona. Obchody w dniu 6 września

2013 r. przy społecznym pomniku 
(ul. Na Bateryjce). Fot J. Rozmarynowski

Obszar Reduty Ordona chroniony wpisem
do rejestru zabytków nieruchomych jako
„Miejsce Walki Stoczonej 6 września 1831
roku w czasie Powstania Listopadowego”



ru do wojewódzkiego Sądu administra-
cyjnego w 2017 r. wyrok Sądu był w
2018 r. dla deweloperów niekorzystny.
Złożyli więc kasację do naczelnego Sądu
administracyjnego. wyrokiem z 17 Xii
2020 r. Sąd odrzucił kasację dewelope-
rów przyznając, iż Reduta ordona jest
miejscem pamięci narodowej podlega-
jącym szczególnej ochronie prawnej.

myli się ten, kto sądzi, że sprawa dal-
szego istnienia pomnika i Reduty jest
wygrana dla milionów Polaków. do-
roczne uroczystości przy pomniku ze
składaniem wieńców nawet przez naj-
wyższe władze państwowe nie poprawią
niepewnego losu Reduty ordona. tzw.
kruczki prawne, niestety, umożliwia-
ją obejście wyroku nSa. wszak chodzi
o milionowe zyski z budownictwa apar-
tamentowego.
Społecznicy z KZRo apelują do najwyż-

szych władz państwa polskiego o wdro-
żenie programu rządowego obrony
Reduty. niezbędny jest wykup działek
od deweloperów oraz przekazanie grun-
tu będącego we władaniu urzędu m.st.
warszawa (tu stoi społeczny pomnik).
Po wtóre – konieczne jest ogłoszenie

konkursu architektonicznego na zagos-
podarowanie terenu Reduty ordona
pod kątem np.: budowy muzeum-cen-
trum edukacji historycznej oraz mauzo-
leum, rekonstrukcji fragmentu szańca,
wybudowania hostelu dla wycieczek
szkolnych z parkingiem, itp. 

dopiero wówczas będzie można po-
wiedzieć, że Reduta, jej bohaterscy
obrońcy przywołani w poemacie adama
mickiewicza, będą mieli realną szansę
po blisko 200 latach na godne upamięt-
nienie i spokój wieczny.

artur nadolski 

osobom zainteresowanym biografią i wo-
jennymi peregrynacjami por. Juliana Kon-
stantego ordona, proponujemy lekturę
książki: Ordona los tragiczny autorstwa
a. nadolskiego (wyd. Rytm, 2013)

Uroczystości z okazji
188 rocznicy obrony
Reduta Ordona.
Obchody w dniu
6 września 2019 r. przy
społecznym pomniku
(ul. Na Bateryjce).
Fot J. Rozmarynowski



PRawdZiwy SKaRB

nie ma właściwie analogii, aby w sto-
licy państwa europejskiego, w niewiel-
kiej odległości od jego centrum odna-
leziono zachowane relikty bitwy z 1. poł.
XiX wieku. Z dala od wielkich miast takie
miejsca są zagospodarowane, zabezpie-
czone i stanowią element edukacji, ale
też rekreacji i wielokrotnie są jedynym
motorem biznesu turystycznego okolicy.
w przypadku Reduty ordona, mamy re-
likt szańca położony w dwumilionowym
mieście, które w bardzo szybkim tempie
urbanizuje się i zabudowuje wolne te-
reny. okolice są już otoczone nowymi
budynkami biurowymi, budownictwo
mieszkaniowe dogęszcza się. 
obszar Reduty i jej przedpole trzeba
zaplanować w dużej mierze jako teren
zielony, bo to będzie stanowiło, zresztą
już stanowi o jakości miasta. dla projek-
towania architektonicznego podstawą
musi być program zabezpieczenia i
upamiętnienia Reduty. naszym zdaniem

miejsce to powinno zachować szczątki
wszystkich tam poległych i należy zrea-
lizować mauzoleum pochowanych żoł-
nierzy. Reduta ordona w przyszłości to
nie pomnik, nie tablice, ale moim zda-
niem konkretny obiekt niskiej zabudowy
zapewniający ochronę nienaruszonego
jeszcze wciąż terenu archeologicznego
w połączeniu z częścią ekspozycyjną, o
charakterze muzealnym w formie nad-
budowy nad przebadaną już częścią
wykopalisk archeologicznych, jest je-
dyną gwarancją ocalenia tej pamiątki
narodowej. 

Rozległy teren pozwala też dodatko-
wo zaprojektować centrum edukacyj-
ne i pracownie dla rekonstruktorów.
wzdłuż al. Bohaterów września jest też
możliwość uwzględnienia funkcji ko-
mercyjnych. ta ulica z zachowanym bu-
dynkiem znajdujacym się w ewidencji
zabytków, aż prosi się o uzupełnienie
zabudową kilkukondygnacyjną całej
pierzei, co stanowiłoby też dodatkową
ochronę terenu Reduty.
Postulowany program zapewniłby no-
woczesną i funkcjonalną przestrzeń, słu-
żącą zachowaniu Reduty, uszanowaniu

Analiza autorstwa S. Fuglewicza
– naniesienie zrekonstruowanego

planu szańca na współczesną
mapę  i trójwymiarowy obraz

fortyfikacji na zachowanej części
wzgórza, na tle zabudowy:

istniejącej kamienicy i CKM oraz
przewidzianych w miejscowym

planie zagospodarowania
bloków mieszkalnych przy ul. Na

Bateryjce (w głębi). Linią
fioletową oznaczono możliwą

lokalizację zabudowy i parkingu
poza obrysem szańca, zieloną –

ciągów pieszych, niebieską –
podziemnego mauzoleum

od strony al. Jerozolimskich
i ekspozycji reliktów prochowni.



poległych, która byłaby obszarem zain-
teresowania dla wielu; byłaby miejscem
edukacji szkolnej, ale także służyłaby
okolicy poprzez uporządkowane za-
gospodarowanie terenu zielonego. Blis-
kość dworców, bezpośrednie sąsiedztwo
centrów handlowych jest dodatkową
okolicznością w zakresie dostępności
te-go miejsca, które jednak obecnie nie
posiada charakteru przemyślanej zabu-
dowy. Reduta byłaby tu zwornikiem
i jednocześnie kluczem do opracowania
urbanistycznego tego fragmentu miasta.

trzeba podkreślić, że wymagana
forma architektoniczna i plastyczne
opracowanie całości założenia, daje tu
trudne, ale niezwykle ciekawe pole dla
rozwiązania wszystkich zagadnień ochro-
ny archeologicznej i możliwość realizacji
przestrzeni z zawartością oryginałów
w miejscu ich pozyskania. obiekt taki
miałby dziś unikalny charakter, bo
ostatnie realizacje o tym charakterze
powstawały w Polsce w ubiegłym wieku. 

wierzymy, że podjęcie tego zadania,
daleko wykraczającego poza utarte
standardy, stworzyłoby wspaniałe miej-

sce opowiadające swoją historię, także
poprzez artystyczną formę i kulturo-
twórczą interpretację zabytku. auten-
tyczne miejsce, jego niezwykła legenda
rozpropagowana przez utwór mickie-
wicza, wreszcie bogactwo znalezisk
i okoliczności, które pozwoliły im prze-
trwać do czasów współczesnych, to wszy-
stko stawia nas wręcz w obowiązku
zachowania go.

tomasz Lec

Pierwsza
koncepcja
zagospodarowania
autorstwa T. Leca,
oparta na ideii
przejścia przez
wszystkie strefy
Reduty. 



Szturm na Dzieło 54 – Redutę Ordona. 1,2 – baterie ciężkiej artylerii, 3 – trasa marszu kolumny
szturmowej, 4 – rota lekkiej artylerii. Fragment mapy „Zur Erstüung von Warschau am 6ten
Und 7ten September 1831“ (domena publiczna)

Widok z lotu ptaka rejonu znajdującego się pomiedzy al. Jerozolimskimi, al. Bohaterów Września
i ul. Na Bateryjce, gdzie znajduje się zachowany fragment pola bitwy z pozostałościami Reduty
Ordona, niewidocznymi na powierzchni.
Fragment fotoplanu ukośnego w kierunku południowym z 2018 r..
za: http://ukosne.um.warszawa.pl/?z=16&x=2333495.899738625&y=6838949.621702393&hg=625#
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