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ARTUR bRZóSKA, MAGDALENA NoWAKoWSKA

W POSZuKIWANIu śLADóW WALK PARTyZANCKICh POWOJeNNeGO PODZIeMIA
NIePODLeGłOśCIOWeGO („ŻOłNIeRZy WyKLęTyCh”). BADANIA PODWODNe

JeZIORA BROŻANe NA TeReNIe PuSZCZy AuGuSTOWSKIeJ W 2013 ROKu

Keywords: underwater archaeology, brożane Lake, archae-
ology of the Second World War, ‘Augustów Roundup’, Red
Army, Władysław Stefanowski ‘Grom’, ‘cursed Soldiers’ 

dniach 27–30 sierpnia 2013 roku pracownicy
i studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, pod kierunkiem autorów (z ramienia Zakładu Ar-
cheologii Podwodnej IA UW), wraz z członkami Stowa-
rzyszenia Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz
Mogił Wojennych „Leśni”, a także Warszawskiego Klubu
Płetwonurków, uczestniczyli w badaniach podwodnych
akwenu jeziora brożane. Ekspedycji towarzyszyła ekipa Free
Frog Tv1. celem działania Stowarzyszenia „Leśni” jest pro-
wadzenie poszukiwań miejsc związanych ze zdarzeniami
historycznymi w terenie, jak i w źródłach pisanych. obszary,
będące w zainteresowaniu Stowarzyszenia, to Puszcza Au-
gustowska, biebrzański Park Narodowy oraz Suwalszczyz-
na. Samo jezioro, położone w sercu Puszczy Augustow-

1 Jest to internetowa telewizja o nurkowaniu i podwodnym
świecie. Z jej ramienia w badaniach wzięli udział: Adam Wasiak,
Wojciech Zgoła oraz Artur Stegenka, którzy nakręcili krótki re-
portaż z prospekcji nad jez. brożane, dostępny na stronie: http://
www.freefrog.tv/archeologia_podwodna_w_najnowszej_pro-
dukcji_free_frog_tv_-19.html (ostatni dostęp: 14.12.2018).
2 W 2012 roku na łamach „Naszego Dziennika” ukazały się re-

lacje nt. przebiegu tej bitwy, autorstwa Mariana Tananisa, jednego
z nielicznych żołnierzy z oddziału „Groma”, który przeżył obławę.
Por. https://naszdziennik.pl/polska-kraj/12328,karczowanie-
-sladow-zbrodni.html; https://naszdziennik.pl/polska-kraj/
16015,tajemnice-jeziora-brozane.html (ostatni dostęp: 14.12.2018).
Jego wspomnienia stały się swoistą „bazą danych” i punktem wyj-
ścia dla przeprowadzenia poszukiwań nad jeziorem brożane. 

W

skiej, 36 km na wschód od Augustowa, było świadkiem dra-
matycznych wydarzeń, które rozegrały się tu bezpośrednio
po zakończeniu II wojny światowej. 

W lipcu 1945 roku odziały frontowe Armii czer-
wonej oraz 385 Pułk Strzelecki Wojsk Wewnętrznych
NKWD, należący do 62 Dywizji Strzeleckiej Wojsk We-
wnętrznych NKWD, osłaniane i wspomagane przez jed-
nostki Urzędu bezpieczeństwa i 110-osobowy oddział
1 Praskiego Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego,
przeprowadziły akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny
Puszczy Augustowskiej i jej okolic. Akcją z Augustowa kie-
rowało prawdopodobnie lokalne dowództwo sowieckiego
kontrwywiadu wojskowego „Smiersz”. W trakcie obławy
otaczano poszczególne wsie i aresztowano osoby podejrza-
ne o współpracę z partyzantami. W sumie aresztowano
około siedmiu tysięcy osób. Prawie 600 z nich nigdy nie

wróciło do domu (FILIPoWIcZ 2005). Kulminacją tych wy-
darzeń była bitwa rozegrana wokół jeziora brożane pomię-
dzy oddziałami sowieckimi a prawie 160-osobowym oddzia-
łem partyzanckim Władysława Stefanowskiego „Groma”. 
W wyniku tego starcia oddział „Groma” został całkowicie
rozbity, a większość jego żołnierzy zginęła. ostatnie akordy
tego boju, wraz z masakrą pozostałych przy życiu żołnierzy,
rozegrały się nad północnym oraz północno-zachodnim
brzegiem jeziora. Według nielicznych świadków dobijanie
partyzantów i składowanie ciał miało miejsce przy przepu-
ście nad bagienkiem na drodze Giby – Rygol (Ryc. 1). Po
wojnie miejscowi rybacy znajdowali w jeziorze broń i – po-
dobno – kości ludzkie, które wrzucano z powrotem do wo-
dy; informacje o tych odkryciach, pozyskane od miejscowej
ludności, przekazane zostały archeologom przez członków
stowarzyszenia „Leśni”2.



Wśród badaczy ostatniej walki oddziału „Groma”
zrodziło się przypuszczenie, że część partyzantów mogła
uciekać na drugi brzeg jeziora. Te hipotezy oraz informacje
uzyskane od osób, które przeżyły bitwę, spowodowały, że
członkowie Stowarzyszenia „Leśni” wraz z pracownikami
ZAP IA UW postanowili sprawdzić, czy ślady walk wystę-
pują pod powierzchnią wody. 

cele, jakie sobie postawiono przed przystąpieniem
do badań archeologicznych, były następujące:
– sprawdzenie struktury dna, głębokości, przejrzystości wo-

dy oraz warunków hydrometeorologicznych akwenu;
– prospekcja obszarów przybrzeżnych pod kątem obecno-

ści przedmiotów pochodzących z czasów II wojny świa-
towej, a zwłaszcza bitwy partyzantów z sowietami;

– penetracja dna jeziora za pomocą detektorów metali 
i magnesów neodymowych3 w celu odszukania zabytków
metalowych, takich jak elementy wyposażenia osobiste-
go, broni, czy innych przedmiotów związanych z prowa-
dzonymi tu walkami. 

Należy nadmienić, że akwen ten znany jest w śro-
dowiskach nurków i poszukiwaczy militariów. 23 września
1939 roku, na rozkaz gen. Przeździeckiego, w jeziorze zato-
piono amunicję (GRZELAK 2002: 156), a nad brzegiem za-
kopano lufę i części do działa przeciwlotniczego 40 mm
bofors, należącego do 94 Samodzielnej baterii Motorowej
Artylerii Przeciwlotniczej typu „b” (bIEń 2013: 86). Działo
podobno wydobyli Niemcy. Amunicja wydobywana była 
z dna jeziora w latach 90. XX wieku i na początku obecne-
go stulecia. Artur brzóska, współautor prezentowanego
tekstu, nurkował w tym jeziorze w roku 2001 i widział jesz-
cze rozbite skrzynki po amunicji artyleryjskiej. Wydarzenia
z września 1939 roku miały miejsce po przeciwległej stronie
jeziora brożane niż ostatnia walka „Żołnierzy Wyklętych”.

Według podziału biologicznego jezioro brożane
należy do typu jezior eutroficznych, czyli żyznych, bogatych
w substancje organiczne, o intensywnej roślinności w stre-
fie litoralnej (bAJKIEWIcZ-GRAboWSKA, MIKULSKI 2006:
90–100). Podział rybacki klasyfikuje akwen jako jezioro
leszczowe o głębokości do 20 m, o dnie pokrytym osadami
dennymi z silnie rozwiniętą roślinnością w strefie litoralnej.
oznacza to, że możliwość obserwacji była bardzo ograni-
czona z uwagi na małą przejrzystość wody, a głębokie po-
kłady mułu uniemożliwiały penetrację dna. 

Podwodne badania archeologiczne w 2013 r. miały
formę rekonesansu archeologicznego. W trakcie badań za-
stosowano zarówno obserwację wzrokową, detektory meta-

li, jak i magnesy neodymowe (Ryc. 2). Prospekcję podwod-
ną podzielono na kilka etapów. W pierwszej kolejności
wykonane zostały nurkowania rozpoznawcze. Miały one na
celu sprawdzenie przejrzystości wody, batymetrii dna, ro-
ślinności porastającej strefę litoralną oraz namuliska litora-
lu i profundalu. Rozpoznaniu takiemu poddano brzegi je-
ziora oraz środkową część akwenu. W wyniku tego etapu
badań stwierdzono, że:
– przejrzystość wody w strefie nad termokliną (to znaczy

do głębokości 6 m) wynosi maksymalnie 2 m;
– na znacznej części dna jeziora zalega gruba warstwa

mułu, który jest luźny i głęboki, co w trakcie prowadze-
nia poszukiwań detektorem powoduje znaczny spadek
przejrzystości wody oraz powstanie długotrwałej chmu-
ry mułu w miejscu pracy;

– na znacznym obszarze dno jeziora porośnięte jest ko-
loniami ramienic, które tworzą nad nim dość wysoki 
i zwarty dywan, co uniemożliwia obserwację wzrokową.
Należy zauważyć, że roślinność ta nie porastała dna 
jeziora w 2001 r., kiedy nurkował tu Artur brzóska.
świadczy to o silnej eutrofizacji jeziora od tego czasu. 

Kolejne etapy badań obejmowały przeszukanie
wybranych partii jeziora za pomocą wykrywaczy metali 
i magnesu neodymowego. W części północnej jeziora do
badań użyto magnesu, ponieważ strefa przybrzeżna w tym
miejscu jest bardzo płytka, dochodzącą do 1 m głębokości,
z grubą warstwą namulisk. W celu dokonania pomiarów
geodezyjnych i mapowania ewentualnych znalezisk na brze-
gu rozstawiono tachimetr laserowy. Niestety, przeszukanie
tej części akwenu nie przyniosło efektów. częściowo mogło
być to spowodowane zasadą działania magnesu neodymo-
wego, który przyciąga wyłącznie przedmioty wykonane 
z żelaza.

Inaczej wyglądały poszukiwania w zachodniej czę-
ści jeziora, prowadzone z wykorzystaniem wykrywacza me-
tali. Eksplorację prowadzono tu na różnych głębokościach,
w przedziale od 1 do 5 m. Stwierdzono, że nie wszędzie wy-
stępuje gruba warstwa namulisk i w niektórych miejscach
dno jest twarde. było to o tyle istotne, że w strefie z głęboką
warstwą mułu wykrywacz metali niemal w całości musi być
w nim „zanurzony”, przez co lokalizowanie oraz identyfiko-
wanie sygnałów było bardzo utrudnione (Ryc. 3). W takich
warunkach udało się znaleźć kilka przedmiotów: odłamki
pocisku artyleryjskiego, scyzoryk i kość zwierzęcą. o prowe-
niencji tych znalezisk trudno jednak wyrokować. Najcie-
kawszym z nich jest bez wątpienia scyzoryk o długości 8 cm,

3 Magnesy neodymowe dzięki swojej konstrukcji wytwarzają bar-
dzo silne pole magnetyczne, przy zachowaniu niewielkich wymia-
rów tych urządzeń. 
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i szerokości 1,9 cm. Niemożliwym jest jednak określenie
czasu, w którym znalazł się na dnie jeziora. Natomiast
odłamki pocisku artyleryjskiego niewątpliwie są śladami po
bitwie z roku 1945. Nadmienić należy, że członkowie Sto-
warzyszenia Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz
Mogił Wojennych „Leśni” przeszukali okolice jeziora od

strony zachodniej. Efektem było odkrycie licznych śladów
walk, głównie w postaci łusek amunicji kalibru 7,92 mm,
od niemieckiego karabinu Mauser, i kalibru 7,62 mm, od
radzieckiej „pepeszy” (pistolet maszynowy PPSz), świad-
czących o intensywnej wymianie ognia żołnierzy biorących
udział w walce. 

Ryc. 2. Grupa nurkowa szykuje się do podwodnych poszukiwań (fot. M. Nowakowska).
Fig. 2. Group of divers is preparing for underwater exploration.

Ryc. 1. Szkic przebiegu bitwy nad
jeziorem brożane 15.07.1945 r.
(oprac. A. Wiśniewska, na podsta-
wie https://cdn.pamyat-naroda.
ru/images/передача_063_кп0
97р_1с4_дела/405-0009769-
0447/00000308.JPG – ostatni
dostęp 16.08.2018).
Fig. 1. overview of the course of
the engagement near the brożane
Lake on 15 July 1945.



Wymienione wyżej czynniki powodowały, że po-
szukiwania prowadzone zarówno metodą wzrokową, mag-
nesem neodymowym, jak i za pomocą detektorów metali
były niezwykle trudne. Zwłaszcza że poszukiwano przed-
miotów małych, których sygnatura magnetyczna mogła nie
przenikać przez grubą warstwę mułu i dywanu z ramienic.
Należy także stwierdzić, że w badaniach brała udział nie-
wielka grupa płetwonurków, co skutkowało jedynie frag-
mentarycznym rozpoznaniem dna akwenu (Ryc. 4). Dopiero
długofalowe i systematyczne badania mogłyby w tych wa-
runkach przynieść wymierne efekty. Wydaje się, że powrót
nad jezioro brożane ma głębokie uzasadnienie, a sama

okolica nadal skrywa tajemnicę ostatniej walki żołnierzy
partyzanckiego oddziału „Groma”.

Mgr Magdalena Nowakowska 
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Ryc. 3. Wykrywacz
metali w poszuki-
waniach pod wodą
(fot. W. Zgoła). 
Fig. 3. Metal de-
tector used under
water. 
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Ryc. 4. Archeolodzy po zakończeniu podwodnych poszukiwań w jeziorze brożane (fot. Underwater Expedition IA UW).
Fig. 4. Archaeologists after finishing the underwater exploration of the brożane Lake.

n 2013, employees and students of the Institute
of Archaeology at the University of Warsaw, supervised 
by the authors of the present paper, in cooperation with
members of the Stowarzyszenie Poszukiwań Miejsc Walk 
i Martyrologii oraz Mogił Wojennych ‘Leśni’ (Association
for Searching Sites of combat and Martyrdom and War
Graves ‘Leśni’), and the Warszawski Klub Płetwonurków
(Warsaw Divers’ club) took part in an underwater explo-
ration of the brożane Lake. The objective of the prospec-
tion was to find traces of an engagement during which 
a guerrilla troop led by Władysław Stefanowski (nickname
‘Grom’) was surrounded and routed by the Soviet forces
supported by the Ludowe Wojsko Polskie (Polish People’s
Army) during the so-called ‘Augustów Roundup’ in July
1945. These events still remain an unacknowledged page in
Polish history. Resting places of almost 600 out of the total

of 7000 persons arrested at the time are still to be determin-
ed. Similarly, it is unknown where are the mortal remains 
of the majority of the 160-men-strong guerrilla troop of
‘Grom’. 

Post-war accounts provided by local fishermen
about netting guerrilla weapons and human bones from the
brożane Lake inspired members of the Association ‘Leśni’
and the IA UW to investigate the lakefront in hopes of 
finding the site of the partisans’ last stand. In the course of
the work, the north-western part of the waterbody was
explored. Several items were found, such as a pocket knife
or iron fragments of an artillery shell, however they could
not have been convincingly connected to the discussed
events.

Translated by Maciej Talaga
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