POBOJOWISKO BITWY KUNOWICKIEJ
W SWIETLE
BADAR TERENOWYCH

Jedna z najkrwawszych bitew nowoiytnych rozegrala sie 12 sierpnia
1759 roku na przedpolach miasta Frankfurt nad Odrq, wok01 wsi Kunowice (Kunersdorf) w obecnym wojewodztwie gorzowsklm.
Fakt ten, dohe slabo udokumentowany w polskiej historiografii, niema1 zupelnie nie znany jest spoleczenstwu, co by10 powodem podjecia
latem 1982 roku przez Muzeum Okregowe w "Jorzowie badan terenowych pobojowiska. Badania poprzedzila kwerenda bibliograficzna 1 kartograficzna. W jej efekcie okreslony zostal teren pola bitewnego. Nastqpnie zlokalizowano wymienione w opisach bitwy punkty topograficzne.
Zespol pracownikbw Muzeum Okregowego pod kierownictwem mgr
Zdzislawa Linkowskiego (historyk), w skladzie mgr Tadeusz Szczurek
(archeolog), mgr Tadeusz Smiow (archeolog) i Stanislaw Sinkowski (laborant) przeprowadzili badania powierzchniowe pobo jowiska metodq
wiasciwq dla Archeologicznego Zdjecia Polski, podczas ktorych ustalono
w terenie poszczeg6lne punkty topograficzne a nastepnie przeprowadzono szereg wywiadow z mieszkancami Kunowic. Uzyskane informacje
okazaly sie malo przydatne w dalszych badaniach. Przyczynily sie jedynie do okreklmia stanu upraw leSnych i rolnych w roku 1945 oraz do
z~okalizowania pomnika wzniesionego w 1909 roku, ktorego gruzowisko
pozostalo na Mlynskie j G6rze.
W dalszej kolejnoSci zespol badawczy zamierzal zlokalizowai: cmentarzysko poleglych w bitwie oraz ewentualne Slady umocnien polowych.
W tym celu wykonano wykopy sondaiowe na domniemanym skraju rosyjskich umocnien polowych n a Mlflskiej Gorze oraz austrlackich na
Wielkim Wierzcholku. Prace te nie da1y jednak pozytywnego wyniku,
na co wplyw mialy zapewne wczesnlejsze uprawy roSlinne i budowa
umocnien polowych w czasie I1 wojny Swiatowej, bowiem Kunowice
wchodzily w sklad systemu obronnego twlerdzy frankfurckiej. Niepowiodly sie takie pr6by odszukania cmentarzyska poleglych. W trakcie jego
poszukiwali wykonano wykopy sondazowe na Mlynskiej G6rze oraz na
wschbd od jeziora Bledno. Badania sondazowe metodq archeologicznq
z uwagi na brak 8rodkow objely jedynie niewielki obszar pobojowlska.
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Warunki topograficzne
Sprzymienone wojska rosyjskie i austriackie przed przeprawieniem
sie na lewy brzeg Odry rozbily swdj obbz na przedpolu miasta Frankfurt nad Odrq na jej prawym brzegu. Na miejsce obozu obrane zostaly
rozlegle wzniesienia polodowcowe miedzy wsiq Kunowice a obecnym
miastem Slubice - owczesnie prawobrzeznyln przedmieiciem Frankfurt u nad Odrq. Wzniesienia te zajmujq wiekszq czeS6 jedynej wolnej od
las6w i wbd przestrzeni miedzy miastami Rzepin a Frankfurt nad Odrq.
Przestrzen, na kturej usytuowano ob6z ogranicmna byla od wschodu
lasem i w ~ s k i mpasem bagien z kilkoma niewielkimi jeziorami, od poludnia lasami dochodzqcymi do mokradel skrecajqcej t u na zach6d Odry.
Od pbhocnego zachodu teren graniczyl z rozleglymi bagniskami doliny
Odry a od polnocnego wschodu z lasami i wqskim pasmem bagien przyleglych do rzeczki Lisiej.
Usytuowanie obozu na wzniesieniach warunkowalo skutecznq obrme
zajetych pozycji. Z natury obronne miejsce uniemozliwialo skryty atak
przez wroga oraz dawalo mozliwoS6 panowania nad okolicq.
Sprzymieneni li-c
sie z moiliwoiciq ataku ze strony wojsk pruskich otoczyli swdj obdz umocnieniami polowyrni i stanowiskami artylerii.
W centrum omawianej przestrzeni przy drodze z Rzep~nado Frankfurtu nad Odrq leiy wies Kunowice. Otaczajq jq wzgorza: od poinocy
- Mlynska G6ra i Walkierska Gora, od poludnia - Maly Wierzcholek
i Sokoli Kamien, oraz od zachodu - Zydowska Gora i Krowia G6ra.
Na poludniowym skraju Kunowic znajduje sie staw i dwa niewielkie
jeziora: Bledno i ~Snilne.W kierunku wschodnim ciqgnie sie pas mokradel wraz z jeziorami Sulek i Swiete. Na p5lnocy whrod lasow plynie rzeczka Lisia a przy niej znajduje sie wqski pas mokradel, n a polnocny zachod od omawianego terenu rozciqga sie wielki obszar blot
odrzanskich, obecnie zmeliorowanych.
Wnikliwych badan wymaga ustalenie obszaru lasow w okolicach Kunowic. Wydaje sie, ze obecny areal upraw l e h y c h jest wiekszy niz w
polowie XVIII stulecia. Niewykluczone jest, ze zarowno gory Mlynska
i Walkierska byly wczehniej terenem gospodarki rolnej i hodowlanej.
To samo dotyczy wzgorza Maly Wierzcholek i Duzy Wierzcholek poro6nietymi obecnie mlodym lasem sosnowym i zaroSlami akacjowymi.
W kierunku poludniowym i wschodnim od Kunowic rozciqgajq sie duze
kompleksy leine, kt6rych obecny areal nblizony jest do osiemnastowiecznego. Obszary leime na przemian z terenami uprawnymi rozciqgajq siq
na pdlnoc od Kunowic w okolicach wsi Drzecin i Stare Biskupce.
Przeprowadzone na wiekszq skale od I1 poiowy XVIII wieku prace
melioracyjne spowodowaly osuszenie molcradel i pozwolily na wykorzystanie urodzajnych terenow pod uprawe i hodowle. Sku-tkiem tego moglo by6 poniechanie cze6ci upraw na wspomnianych wzgorzach, gdzie
wystepuje gorsza gleba.
WSr6d drdg przebiega jqcych przez omawiany teren na jwainie jszy by1
trakt z Frankfurtu przez Kunowice i Rzepin do Torzymia z odgalezieniem od OSna oraz tralrt z Rostrzyna nad Odrq przez Gbrzyce, Drzecin
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i dzisiejsze Slubice do Frankfurtu z odgalqzieniem z Omqcznika do Kunowic. Siec dr6g kolowych przetrwala do czasbw obecnych bez wiekszych zmian; w I1 polowie XIX wieku wzbogacona zostala liniq kolejowq z Frankfurtu p n e z Kunowice do Poznania.
Pewnym zmianom ulegla siei: osadnicza na przestrzeni czasu od XVIII
wieku do poczqtkow XX wieku. Powstaly wtedy osady Nowe Biskupice
i Sul6wek a na gruntach Czerwonego Folwarku rozwinely sie dzisiejsze
Slubice. Zachodni cypel Zydowskiej Gory wykorzystywany byl na cmentarz gminy iydowskiej miasta Frankfurt nad Odrq. Zanikly nalomiast
male osady nad rzeczkq Lisiq zwiqzane z mlynami zbozowymi i foluszami: Omqcznik, Zamqtek i Rzeczny Mlyn.

Poloienie obozow wojskowy ch
Sprzymierzone wojska rosyjskie i austriackie PO przybyciu na miejsce postoju z kierunku Sulechowa rozbily oboz na wzgorzach uloionych
w pasie 0.d Kunowic do obecnych Slubic. Zajeto Mlynskq Gore i Krowiq
Gore (Rosjanie) oraz Wielki Wierzcholek i Zydowskq G6re (Austriacy).
Zajeto takze Czerwony Folwark i Kunowice. Oboz posiadal dogodne
warunki zarowno dla zorganizowania obrony jak i wyjscia w dalszy
pochod. Otoczony zostal umocnieniami polowymi.
Wojska pruskie przybyle pospiesznie z kierunku Gorzycy rozciqgnely sic na pofnocy wzdluz rzeczki Lisiej oraz na wschodzie na linii mokradel w okolicy dzisiejszych Nowych Biskupic i Sulbwka. Przed rozpoczeciem ataku wojska Fryderyka I1 przesunqly sie na zachod zajmujqc Walkierskq Gore i Maly Wierzcholek.
Przewage w ludziach i artylerii posiadali sprzymierzeni. Korzystniejsze dla nich byly rowniei pozycje obronne.

Stan zachowania pobojowiska
Teren pobojowiska zachowal sie bez wiekszych przeobrazeli w czasach poiniejszych. Powazniejsze zmiany zaszly jedynie na terenach blot
odrzanskich w okolicach Drzecina, ktore pozyskano dla gospodarki rolnej i hodowlanej.
Niewielkiemu przeobrazeniu ulegl obraz lasow zarowno jesli chodzi
o areal jak i struktury gatunkow drzew. W XVIII wieku prawdopodobnie nie zalesione byly: Mlyliska Gora, Walkierska Gora, Maly i Wielk:
Wierzcholek a takie okolice na wschod od jeziora Bledno, chociai brak
zrirdel archiwalnych obrazujqcych gospodarke leSnq w XIX wieku utrudnia dokladniejsze ustalenia.
Na Zydowskiej Gljrze zlikwidowany zostal cmentarz zydowski, a w
pobliiu ulokowano przydrozny zajazd obslugujqcy turystow przekraczajqcych przejscia graniczne w Swiecku i Slubicach.
Wies Kunowice po wybudowaniu linii kolejowej rozwinela sic w kierunku poludniowym ur stronq stacji kolejowej. W roku 1945 wskutelc
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dzialari wojennych ulegla znacznemu zniszczeniu. Wiele siedlisk nie zostalo odbudowanych, podobnie jak kosciol odbudowany w roku 1799 po
zniszczeniu w roku 1t59 w czasie bitwy. Zniszczeniu ulegl rowniei znajdujqcy siq w ko8ciele nagrobek rosyjskiego oficera von Heickinga poleglego w trakcie bitwy kunowickiej. Nie przetrwal takie pomnik wzniesiony 22 sierpnia 1909 roku dla upamietnienia uratowania Fryderyka
Wielkiego z rqk Kozak6w przez majora Prittwitza.

