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STUDIA I MATERIAŁY – STUDIES AND MATERIALS

Władysław Jagiełło, obejmując tron polski, 1391 r. wojska polskie pod wodzą Krystyna z Os-
zobowiązał się m.in. do odzyskania utraconych trowa uderzyły na ziemię gniewkowską, a nas-
lub oddanych w lenno po śmierci Kazimierza Wiel- tępnie, we wrześniu tegoż roku, na ziemię do-
kiego terytoriów oraz ściślejszego zespolenia brzyńską, oblegając m.in. Bobrowniki (Bieniak 
ziem Królestwa Polskiego. Dotyczyło to również, 1986,  34-37).
a może przede wszystkim, terenów oddanych W początkowej fazie kampanii o odzyskanie 
przez Ludwika Węgierskiego w lenno Władysła- nadanych terenów, w r. 1391, koncentracja wojsk 
wowi, księciu Opola. Jego posiadłości miały waż- polskich dokonała się w okolicach małopolskiego 
ne znaczenie strategiczne dla spójności zarówno Rabsztyna, skąd wojska pomaszerowały na zachód, 
gospodarczej, jak i obronnej Królestwa. Obszar zdobywając, po 10 sierpnia, przyjazny Opolczyko-
ten obejmował północno-zachodnią część ziemi wi zamek w Bobolicach. W dalszej części działań 
krakowskiej (Żarki, Mstów, Częstochowa, Kło- wojennych wojska królewskie opanowały Brzeź-
buck, Olsztyn, Bobolice i Krzepice), fragment nicę, Wieluń, Toplin, Wieruszów, Kępno i Grabów. 
ziemi sieradzkiej (z Brzeźnicą), ziemię wieluń- We władaniu Władysława Opolczyka pozostały 
ską (Wieluń, Bolesławiec, Wieruszów, Kępno), od tym samym jedynie Bolesławiec i Ostrzeszów (La-
1378 r. ziemię ostrzeszowską, a także (również berschek 1993a, 8). Pod Ostrzeszów i Bolesławiec 
od 1378 r.) księstwo dobrzyńskie, gniewkowskie ruszono po raz kolejny zimą (koniec stycznia – 
i bydgoskie (Rosin 1961, 83-85; Laberschek 1994, początek lutego) 1393 r., a działaniami zbrojnymi 
151-152), czyli stanowił łącznik pomiędzy Ma- kierowali wojewoda kaliski Sędziwój z Szubina 
łopolską a Wielkopolską (ryc. 1). Do tego do- oraz Jan z Tęczyna, kasztelan wojnicki i woje-
chodziły jego własne posiadłości w księstwie woda sieradzki zarazem. Ostrzeszów udało się 
opolskim. Na podległych terenach (w tym w ziemi zdobyć, natomiast Bolesławiec bronił się jeszcze po 
opolskiej) książę Władysław utworzył własny apa- śmierci księcia Władysława, aż do końca 1401 r. 
rat urzędniczy, obsadzony przez zaufanych ludzi. Od (Sperka 1995, 313-316). W międzyczasie, w 1395 
czasu wstąpienia Jagiełły na tron polski, co nas- i 1396 r., działania przeniesiono na śląskie po-
tąpiło w 1386 r., stosunki między nim a księciem siadłości Władysława Opolczyka; m.in. oblegano 
zaczęły się systematycznie ochładzać. W 1391 r. do- zamek w Opolu (Najstarsze... 1878, 248; Jan-
szło do zastawienia Krzyżakom Złotorii w ziemi kowska  1993,  75). 
dobrzyńskiej, nadanej Opolczykowi przez Lud- Wyprawy zbrojne były przygotowane bar-
wika Węgierskiego w lenno w 1378 r., co stało dzo starannie i nie szczędzono na nie wydat-
się bezpośrednią przyczyną konfliktu zbrojnego ków, o czym świadczą zachowane rachunki. 
(Jankowska 1993, 45-77; Laberschek 1993a, 5-10; Ważną rolę w tych zmaganiach odegrała użyta 
1994, 149-160; Sperka 1995, 307-322). Jan Dłu- w działaniach zbrojnych ciężka broń palna. 
gosz umieścił wszystkie zdarzenia tego konfliktu Zawarte w rachunkach miasta Krakowa dane 
pod wspólną datą 1396 r. (Joannis Dlugossii 1985, o funduszach spożytkowanych na zakup saletry, 
213-214). Obecnie jednak, na podstawie analizy siarki, prochu, puszek i ich transport świadczą 
innych przekazów historycznych, początek tych o szerokim froncie prowadzonych prac oblęż-
działań przenosi się na 1391 r. Jednocześnie, aby niczych. W 1391 r. miasto Kraków zakupiło 
Władysław Opolczyk nie mógł dysponować ca- saletrę i siarkę za 380 grzywien oraz przezna-
łością sił zbrojnych ze swoich ziem, w sierpniu czyło kolejne 103 grzywny na pięć dział, ołów 
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i pociski (Najstarsze... 1878, 230, 297; Szymczak wował zapewne Michał określony w rachunkach 
1 42004, 170) . W roku następnym nabyto kolej- z 1390 r. jako magister pixidum (tamże, 230) .

ne działo brązowe, akcesoria strzelnicze i proch Materialną pozostałością tych działań ob-
oraz dokupiono saletry i siarki za kolejne 480 lężniczych są do dzisiaj znaleziska kamiennych 
grzywien jak również wypłacono puszkarzom kul armatnich. W literaturze cytowane są pow-
pensje w wysokości 42 grzywien (Najstarsze... szechnie pociski (sześć sztuk) odkryte w trakcie 

21878, 236, 300, 302) . W tym samym roku prac archeologicznych prowadzonych na zam-
dokonano jeszcze zakupu czterech cetnarów mie- ku w Bolesławcu nad Prosną. Pociski te mają 
dzi miękkiej i trzech cetnarów twardej oraz trzech kalibry: 152 mm, 260 mm, 290 mm, 310 mm
cetnarów żelaza za łączną sumę 500 grzywien i 440 mm (dwie sztuki). Waga kul największe-

3(tamże, 302, 306) . Łącznie zatem, w ciągu dwóch go kalibru wynosi 104 i 108 kg. Ich zdepono-
lat na zakup broni palnej oraz koniecznych ak- wanie wiązane jest właśnie z działaniami zbroj-
cesoriów i materiałów strzelniczych wydano ol- nymi z lat 1391-1396 (Poklewski 1979, 22, ryc. 9; 
brzymią sumę ok. 1500 grzywien. Dowództwo Głosek 1990, 160, ryc. 32; Maik 1997, 31-32, 
puszkarzy królewskich w całej wyprawie spra- fot. 21). 

Ryc. 1. Posiadłości lenne księcia Władysława Opolczyka: 1 – granice królestwa; 2 
4 – miasta; 5 – miasta z zamkami; 6 – zamki; 7 – stolice ziem (wg ; ).

Fig. 1. Liege estates of Duke Władysław Opolczyk: 1 – borders of Kingdom; 2 – borders of liege estates of Opolczyk; 3 – borders of law districts; 
4 – cities; 5 – cities with castles; 6 – castles; 7 – capitals of regions (after Laberschek 1993B, Fig. 1; Graph. J. Wojtyła).

– granice lenna Opolczyka; 3  – granice dystryktów sądowych; 
Laberschek 1993b, ryc. 1 oprac. J. Wojtyła

1 Super salnitri et sulphure etc. 379 marc. 11 gr.; Item III pixides ferreas pro VI marcis repportate sunt; Item II pixides cupreas 
pro X mrc.; Item lapides ad pixides pro II marc.; Item I mrc. pro plumbo; Item dati (...) V lapides sulfuris pro tribus fertonibus.
2 Salnitri, pulveres etc. 479 mrc 36 gr. 8 den.; Magister pixidum 41 mrc. 36 gr., Item dno Spitkoni pallatino et Capitaneo 
Craconiensi XX sexg. grossorum pro pixide; Item pro pulueribus et alijs attinenajs II marc. XX scot.
3 IIII centenar cum quartali Cupri mollis, quemlibet centenarium pro II mrc. et I scot.; Item eidem III cent. Cupri duri pro IIII 
marc.; Item eidem III cent. ferri pro III˝  fertone; Item eidem X lap. salisnitri quemlibet pro II marcis; Item pro dno Rege C lap. 
salinitri, lap. per II marc. Warto zauważyć, że 100 kamieni (C) saletry to w przybliżeniu aż 1000 kg, gdyż jeden kamień to 
ok. 10 kg. Z ilości tej można było wyrobić do 1,5 tony prochu (por. Szymczak 2004, 136, tab. 8).
4  Item nunccio et magistrum pixidum Michaelem XV gr.
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Poza kulami z Bolesławca istnieje jeszcze wsze z nich miało zapewne kaliber ok. 160 mm 
drugi, mniej znany, zespół o zbliżonej chronolo- (kula z Bolesławca o średn. 152 mm). Działo dru-
gii. Są to kule znajdujące się w różnych punktach gie mogło strzelać albo kulami o kalibrze 260-

5Wielunia. Jest ich łącznie 19 sztuk  i reprezen- 290 mm lub były to dwa odrębne działa o od-
tują one (po pewnym zaokrągleniu) następujące powiednich średnicach wylotu (w przybliżeniu 
kalibry: 440 mm (cztery sztuki), 450 mm (cztery 260 i 290 mm). Kolejna bombarda strzelała kula-
sztuki), 455 mm (dwie sztuki), 460 mm (cztery mi średnicy 310 mm. W przypadku najcięższych 
sztuki), 465 mm (dwie sztuki), 470 mm (dwie pocisków prawdopodobnie mamy do czynienia 

6sztuki) i 480 mm (jedna sztuka) . Omawiane kule tylko z jedną puszką (o czym niżej) o średnicy 
wykonano w przewadze z granitu, co pozwala wylotu  lufy  ok.  490-500  mm. 
stwierdzić, iż pod oblegane punkty przewieziono Uzyskane dane odnośnie kalibru użytych dział 
je jako już gotowe „wyroby”, gdyż w okolicach możemy spożytkować do przybliżonej rekonstruk-
Wielunia  i  Bolesławca  skała  ta  nie  występuje. cji ich wyglądu, jak i parametrów. Szerokie spek-

Na podstawie ich średnic możemy stwier- trum porównań umożliwiają nam oryginalne za-
dzić, że wojska polskie dysponowały przynajmniej bytki zachowane w muzeach na terenie Europy 
czterema lub pięcioma działami (bombardami). Pier- Zachodniej,  datowane  na  XV  w.

Ryc. 2. Dulle Griet (wg Smith, Brown 1989, ryc. 17:24).

Fig. 2. Dulle Griet (after Smith, Brown 1989, Fig. 17:24).

5 Obecnie kule te znajdują się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu (pięć  sztuk), przed kościołem i na plebanii parafii NMP 
w Wieluniu (10 sztuk). Nieznany jest los kul, które wcześniej znajdowały się przed Urzędem Miejskim (cztery sztuki). Wszystkie 
te kule przed II wojną światową służyły jako ozdobniki (zwieńczenia) na słupach ogrodzenia wokół kościoła NMP w Wieluniu. 
Szczątkowe wzmianki o tych pociskach odnaleźć można w pracach J. Maika i E. Grabarczyk (1982, 38) oraz J. Szymczaka 
(2004, 231, ryc. 26:a). W obu publikacjach autorzy wymieniają po 16 sztuk.
6 Za możliwość wykonania pomiarów kul z Wielunia autor składa podziękowania Dyrektorowi Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 
Panu dr. Bogusławowi Abramkowi. 
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Do najważniejszych, a zarazem najwięk- bard posiadać mogła długość od 2,5 do 4 m przy 
szych zachowanych zabytków zalicza się Dulle ciężarze wynoszącym od ok. 3 do maksymalnie 
Griet z Gandawy (ryc. 2), która ma długość całko- 6 ton, w zależności od długości lufy i komory 

8witą 5,025 m, średnicę wylotu 640 mm i waży aż prochowej . Z kolei nawet mniejsze działa przysto-
16,4 tony, a pocisk do niej przeznaczony aż 340 kg sowane do strzelania kulami kalibru 260-310 mm 
(Smith, Brown 1989, 23, 25, ryc. 16-17, 19, 24). Nie- zbliżone są wymiarami do bombard z Bazylei 
co mniejsza jest bombarda Mons Meg z zamku i Boxted, czyli ich długość mogła wynosić w przy-
w Edynburgu w Szkocji (ryc. 3). Średnica wylotu bliżeniu 2 m przy ciężarze dochodzącym zapewne 
lufy wynosi w niej 18 cali przy długości 15 stóp do  ok.  1,5-2  ton.
i ciężarze 15366 funtów, czyli ma średicę wylotu Przy ówczesnym poziomie metalurgii lufy 
480 mm, długość całkowitą 4,04 m oraz ciężar najcięższych dział wykonywano z wielu długich 

76,04 tony  (Goetz 1985, 48; Smith, Brown 1989, i wąskich sztabek żelaza, ułożonych koncentrycz-
1-3, 11, 13, ryc. 3, 5-14). Pozostałe parametry wiel- nie wzdłuż przewodu lufy. W przypadku Dulle 
kościowe przedstawia tab. 1. Do mniejszych dział Griet były to 32 sztabki szerokości 55 mm i gru-
należą bombarda z Bazylei (ryc. 4), bombardy bości 30 mm oraz 41 pierścieni wzmacniających, 
z Boxted (ryc. 5) i Paryża (ryc. 6) oraz dwie z kolei zaś bombarda z Bazylei wykonana zosta-
(ryc. 7:a-b) tzw. Michelettes z Mont St. Michel ła z 20 sztabek o szerokości ok. 50 mm i gru-

9(Smith, Brown 1989, 46-50, 52-78, ryc. 25-60). bości 20 mm  (tamże, 25, 28, 42-43). Na tak 
Ich  skróconą  charakterystykę  zawiera  tab.  1. wykonany przewód nakładano, poprzecznie do 

Z zestawienia tego wynika, iż w przypadku osi działa, pierścienie tworzące zewnętrzny płaszcz 
największych kul najbardziej zbliżone średnicą lufy, a zarazem jej wzmocnienie. Efektem sto-
wylotu lufy zabytki to Mons Meg, bombarda z Pa- sowania takiej techniki produkcji światło lufy nie 
ryża oraz Michelette 1. Ich kaliber obejmuje bo- było idealnie koliste, lecz miało postać wieloką-
wiem przedział od 410 mm (Michelette 1) do ta o kilkudziesięciu krótkich bokach. W podobny 
480 mm (Mons Meg, bombarda z Paryża) czyli sposób wykonywano komorę prochową, z tym 
zbliżony do średnicy największych kul odnale- że była ona wzmocniona dużo grubszymi pierś-
zionych w Bolesławcu nad Prosną i w Wieluniu. cieniami, ze względu na przenoszone obciążenia 
Można zatem uznać, że i parametry wielkościowe ciśnieniowe. Czasami również wykonywano ją ja-
największych z dział użytych przez wojska Wła- ko osobny element, łącząc następnie z gotowym 
dysława Jagiełły musiały być zbliżone. Stwierdzić przewodem lufy za pomocą gwintowanego po-
tym samym możemy, iż najcięższa z polskich bom- łączenia. Szczegółowe cechy ich wykonania są 

Tab. 1. Podstawowe parametry zachowanych bombard w zbiorach europejskich (wg Smith, Brown 1989, 49, tab. 3).

Table. 1. Basic parameters of bombards in European collections (wg Smith, Brown 1989, 49, tab. 3).

Dulle Griet Mons Meg Bombarda 
z Bazylei

Bombarda 
z Boxted

Bombarda 
z Paryża

Michelette 1 Michelette 2

Dł. całkowita (cm)

Dł. lufy (cm)

Dł. komory prochowej (cm)

Średn. wylotu lufy (mm)

Średn. komory 
prochowej (mm)

Waga działa (kg)

Waga kuli (kg)

501 404 271 240 202 333 365

346 288 188 156 126 216 267

155

640

260

 16400

 356

116

480

230

6040

150

83

340

150

– – –

– –

– –

53

84

340

120

53

76

480

130

150

117

410

 3250

98

510

5300

7 Dane z pozycji niemieckiej różnią się nieznacznie od tych przedstawionych w publikacji angielskiej. Bardziej wiarygodne 
w tym względzie wydają się być dane angielskie, dokonane współcześnie na istniejącym zabytku.
8 Wielkość największego z dział użytych pod Bolesławcem można obliczyć również w inny sposób. W najstarszych bombardach 
długość lufy była równa ok. 1,5 jej średnicy, a długość komory prochowej to 5 średnic wylotu. Szerokość (średnica) komory 
prochowej wynosiła ok. 1/5 średnicy lufy. Po zaokrągleniu średnicy działa do 50 cm daje nam to minimalną długość całkowi-
tą ok. 3,25 m (Górski 1902, 23). Jest to wynik zbieżny z uzyskanym na podstawie analizy wielkościowej zachowanych 
egzemplarzy. 
9 Dla porównania, lufa bombardy z Reims z połowy XV w. wykonana została z 38 żelaznych sztabek i wzmocniona 33 pierś-
cieniami (Contamine 1999, 154, przyp. 82; Szymczak 2004, 80).
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dobrze widoczne na zdjęciach rentgenowskich wy- kiedy to, dzięki postępowi technicznemu, dopra-
mienionych egzemplarzy (tamże, ryc. 12, 39, 67). cowano technikę odlewania wielkokalibrowych luf 

Konkurencyjną metodą było odlanie działa z brązu (Piaskowski 1981, 28). Mając na uwadze 
z brązu, a następnie nawiercenie otworu lufy, ko- ten fakt oraz czas prowadzenia działań – koniec 
mory prochowej i kanału strzelniczego. Był to XIV w., to w odniesieniu do najcięższych dział 
proces wielce skomplikowany i nie zawsze gwaran- uznać należy, iż pod Bolesławcem „przemawiały” 
tował powodzenie całej „operacji” (Durdik 1955, raczej  puszki  żelazne.
94; 1957, 326). Zdecydowanie prościej było wy- Odnośnie kul armatnich podkreślić trzeba 
konać działo z żelaznych sztabek, więc technika fakt, iż z dział strzelano również pociskami nieco 

10ta była szeroko stosowana do 3. ćwierci XV w., mniejszymi od światła otworu wylotowego . Dane 

Artyleria Władysława Jagiełły w wojnie z Władysławem Opolczykiem (1391-1401)

Ryc. 3. Mons Meg (wg Smith, Brown 1989, ryc. 5:14).

Fig. 3. Mons Meg (after Smith, Brown 1989, Fig. 5:14).

Ryc. 4. Bombarda z Bazylei (wg Smith, Brown 1989, ryc. 31).

Fig. 4. Bombard from Basel (after Smith, Brown 1989, Fig. 31).

10 Było to możliwe, ponieważ za wytworzenie odpowiedniego ciśnienia gazów prochowych nie był odpowiedzialny pocisk 
(kula), lecz drewniany czop (Szymczak 2004, 73).

0 50 cm

0 50 cm
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Ryc. 5. Bombarda z Boxted (wg Smith, Brown 1989, ryc. 35).

Fig. 5. Bombard from Boxted (after Smith, Brown 1989, Fig. 35).

Ryc. 6. Bombarda z Paryża (wg Smith, Brown 1989, ryc. 46).

Fig. 6. Bombard from Paris (after Smith, Brown 1989, Fig. 46).

0 50 cm

0 50 cm
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Ryc. 7. Michelettes (a-b – wg Smith, Brown 1989, ryc. 52-53).

Fig. 7. Michelettes (a-b – after Smith, Brown 1989, Fig. 52-53).



angielskie dla przedstawionych powyżej bombard Bardzo wysokie były koszty wykonania tego 
(tab. 1) uwzględniają również średnice kul o 10-20 rodzaju dział. W 1. połowie XV w., w Zgorzelcu, za 
i 20-30 mm mniejsze od średnicy działa (Smith, odlanie dwóch dział o kalibrze 450-480 mm zapła-
Brown 1989, 49, tab. 3). Z tego względu należy cono łącznie 575 grzywien, czyli 287,5 grzywny 
uznać za prawdopodobne, że wszystkie kule z Bo- za sztukę (tamże, 108). Dużo droższa była bom-
lesławca i Wielunia o średnicach od 440 do 480 mm barda odlana we Frankfurcie nad Menem o dłu-
wystrzelono  z  tej  samej  bombardy. gości 205 cm i wadze 3,5 tony. Kosztowała ona 

W oparciu o powyższe dane oraz znane ze 423 grzywny groszy czeskich, czyli aż 537 grzy-
źródeł ceny prochu można wyliczyć koszty uży- wien polskich (Rathgen 1928, 34-35; Goetz 1985, 48; 
cia broni palnej w kampanii przeciwko Włady- Szymczak 2004, 108). Podobnie musiała kształtować 
sławowi Opolczykowi. W końcu XIV w. wy- się cena najcięższego z dział, kalibru ok. 490 mm, 
strzał z najmniejszego działa, tj. kalibru 160 mm, użytego w trakcie omawianej kampanii, jeśli wy-
kosztować mógł ok. 5 groszy (Szymczak 2004, konanoby je z brązu. Jeżeli jednak uznać, że dzia-

11163) . Koszt ten drastycznie rósł w przypadku ła użyte w kampanii przeciwko Opolczykowi wy-
najcięższych dział. Strzał z bombardy o kalibrze konano z żelaza, to ich koszt powinien spaść do 

12ok. 490-500 mm i wadze pocisku w osiągającej ok. 100 grzywien . Wzmiankowana natomiast 
13przybliżeniu 110 kg obciążał kiesę już sumą w rachunkach krakowskich suma 25 grzywien  

3 grzywien i 22 groszy. Dla dział o kalibrze 260- za działo wykonane na potrzeby walk z Opol-
310 mm przy wadze kuli w granicach ok. 15-20 kg czykiem (Najstarsze... 1878, 236) prawdopodo-
wartość prochu wynosiła w przybliżeniu 20 groszy bnie dotyczy bombardy mniejszego kalibru, być 
(tamże,  164). może o średnicy 260-310 mm. Z kolei koszt wy-

Ryc. 8. Transport lufy ciężkiej bombardy (wg Goetz 1985, 20).

Fig. 8. Transportation of a heavy bombard barrel (after Goetz 1985, 20).

11 liczenia takiego dokonał J. Szymczak dla bombardy z zamku w Kurzętniku z początków XV w., o kalibrze 120-130 mm 
i wadze kuli ok. 2,6 kg. Mając na uwadze nieco większy kaliber działa z Bolesławca, koszt wystrzału mógł wynosić w przy-
bliżeniu 5 groszy.
12  Uwzględniając masę, najbardziej zbliżonych kalibrem dział, jak Mons Meg i Michelette 1 (patrz tab. 1), żelazo potrzebne 
do ich wykonania kosztowałoby w Krakowie, w latach 90. XIV w. (licząc po 15-18 groszy za cetnar), odpowiednio 34-40 oraz 
18-22,5 grzywny. Żelazo w końcu XIV – początkach XVI w. było cztery razy tańsze od miedzi i aż 12-krotnie tańsze od cyny 
(Szymczak 1989, 19-20, 24-26; 1990, 208-214; 2004, 94-96). Do powyższej ceny powinno się dodać ok. 20-30% na robociznę 
dla odpowiedniego specjalisty (Szymczak 2004, 110-111).
13 Por. przyp. 1. 
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konania najmniejszego z dział, o średnicy 160 mm, Jagiełły zakupiło pięć dział, z których trzy były że-
można określić na ok. 3-5 grzywien, gdyż podob- lazne (pixides ferreas) a dwa miedziane (pixides 
ną wartość uzyskano podczas obliczania kosztów cupreas). W owym czasie (1393 r.) Kraków dyspo-

16wykonania bombardy z zamku w Kurzętniku (Świę- nował już pięcioma żelaznymi puszkami , co poś-
tosławski 1993, 27). Zaznaczyć jednak wypada, wiadcza zeznanie niejakiego Lubarda (tamże, 96).
że cena działa z żelaza powinna być niższa od Znaczny musiał być także wysiłek, zarówno 
wykonania go z brązu, gdyż surowiec ten był finansowy, jak i organizacyjny, przy transporcie 
w średniowieczu o wiele bardziej ceniony (Szym- owych dział pod oblegane zamki i miasta. Źródła 
czak 2004, 94, 96). Powyższe ustalenia zgadza- pisane dają nam informację, iż około 2,5-tonowe 
łyby się z przekazem źródłowym. W księgach wy- działo o nazwie Chromhilda z Norymbergi ciąg-
datków Krakowa pod r. 1396 zapisano, iż miasto nęło 12 koni, kolejnych 16 użyto do przewozu rusz-
wysłało pod oblegane Opole jedną dużą oraz dwie towania (pościeliska), a 11 pocisków rozmieszczono 

14mniejsze puszki, co kosztowało 50 grzywien  na czterech wozach po cztery konie na zaprzęg 
(Najstarsze... 1878, 252). Być może chodzi o działa (ryc. 8). Machiny do podnoszenia działa umiesz-
kalibru 490, 310, 290 lub 260 mm, wśród któ- czono na jednym wozie zaprzęgniętym w cztery 
rych znajdowały się zapewne puszki żelazne, jak konie, a do tego dochodziło jeszcze kilka wozów 

15i miedziane (tamże, 297) . Jak już wymieniliś- z przyborami 
my, w 1391 r. miasto to na polecenie Władysława  kolei

strzeleckimi oraz osłonami dla puszka-
rzy (Górski 1902, 25; Szymczak 2004, 213). Z  

Artyleria Władysława Jagiełły w wojnie z Władysławem Opolczykiem (1391-1401)

0 50 m

– droga z IV-XV w.X

Ryc. 9. Winda ręczna do podnoszenia luf armatnich (wg Grawett 
1990, 47; rys. P. Strzyż).

Fig. 9. A hand-operated winch for lifting gun barrels (after Grawett 
1990, 47; drawing by P. Strzyż). 

Ryc. 10. Bolesławiec nad Prosną. Usytuowanie szańca na tle ogól-
nej sytuacji topograficznej zamku z zaznaczeniem wykopu Y-59 
(wg Wtorkiewicz-Marosik; oprac. J. Wojtyła).

Fig. 10. Bolesławiec on the River Prosna. Location of an earthwork on 
the background of the castle general layout with excavation Y-59 
marked  (after Wtorkiewicz Marosik; drawing by J. Wojtyła).

14 Item vectoribus ducentibus maiorem pixidem et duas minores dederunt dni L marcas quartensium. Dalej również zapisy o wy-
datkach dla kowali, przewoźników itd. za wykonane wówczas usługi.
15 Por. przyp. 3.
16 Lubardus recognovit, quod domini Consules apud eum quinqe ferreas pixides desposuerunt.
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dwutonowe działo z Bazylei ciągnęło 14 koni, a kule  
i proch na 50 strzałów znajdowało się na wozach działa zdejmowano za pomocą specjalnie w tym 
łącznie zaprzęgniętych w 22-24 konie (Goetz 1985, celu skonstruowanych wind ręcznych (ryc. 9), 
26). Transport takich dział po ówczesnych drogach które stosowano już w końcu XIV w. (Gravett 
oraz przeprawy przez przeszkody wodne musiał wy- 1990,  47;  Iwańczak  2002,  384).
magać ogromnego nakładu sił, jak i stosowania Dla rekonstrukcji sposobu prowadzenia os-
odpowiednich urządzeń technicznych. Przy tej trzału zamku w Bolesławcu duże znaczenie ma od-
całej komplikacji był on bardzo powolny, bowiem krycie podczas planowych prac archeologicznych 
w 1488 r. świdnicką Świnię o wadze ponad 8 ton szańca usypanego z ziemi, na którym prawdopodo-
na odcinku 110 km transportowano prawie mie- bnie umieszczona była ostrzeliwująca umocnienia 
siąc (13 lipca – 8 sierpnia, zob. Goliński 1989, 15), bolesławieckie bombarda. Nasyp ten usytuowa-
czyli średnio 4 km dziennie. Podobne odległości ny został na drodze wiodącej od mostu na rzece 
musiano pokonać, przewożąc artylerię z Krakowa do zamku, prawie na wprost bramy zamkowej 
pod Bolesławiec i mniejsze twierdze. Rachunki (ryc. 10). Niestety, stan zachowania stanowiska 
miasta Krakowa poświadczają, iż w trakcie działań ogniowego nie daje możliwości zrekonstruowa-
wojennych w 1393 r. wydano 3 grzywny na prze- nia sposobu wykonania jego umocnień. Szaniec 
transportowanie dział pod Bolesławiec, a następ- uchwycono tylko częściowo w wykopie Y-59 (2) 
nie kolejne 4 grzywny na dowóz kul i prochu i był on zniszczony zarówno przez procesy ni-

17pod Ostrzeszów  (Najstarsze... 1878, 244-245; welacyjne i erozyjne, jak i samą drogę użytko-
18Szymczak 2004, 213). Z kolei w 1396 r. wysła- waną dalej w XV w.  Był on oddalony od mu-

nie jednego dużego i dwóch mniejszych dział pod rów zamkowych o 46 m, a od domu zamkowego 
19Olsztyn kosztowało aż 50 grzywien (Najstarsze... o 72-90 m  (Poklewski 1979, 20). Jest to odle-

1878, 252). Przewiezione na miejsce większe

Piotr Strzyż

Ryc. 11. Ciężka bombarda na stanowisku ogniowym (wg Goetz 1985, 21).

Fig. 11. A heavy bombard on its fire position (after Goetz 1985, 21).

17 Primo vectori Czindil ducenti pixidem ante Castrum Bolislawicz dedimus III mrc; Item IIII mrc. vectori ex parte Regis, qui 
duxit carpentairos et lapides et pulueres ad Schiltberg.
18 Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi. Kierownikowi prac na zamku w Bolesławcu – prof. 
dr. hab. T. Poklewskiemu oraz kierownikowi Oddziału Łódzkiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN – doc. dr. hab. J. Maikowi 
autor składa podziękowania za zgodę na udostępnienie niepublikowanych materiałów z powyższych badań.
19 W jego obrębie znaleziono resztki średniowiecznych naczyń glinianych z XIV w. oraz częściowo zachowaną rękawicę 
płytową. Jest to płytka okrywająca wierzch dłoni, wykonana ze stali, zdobiona grawerunkiem i nosząca ślady cynowania. 
Datowana jest na okres 1380-1400 r. (Maik, Grabarczyk 1982, 39, tabl. XVIII:4; Nowakowski 1990, 82, ryc. 5).
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głość absolutnie w zasięgu ówczesnej broni pal- W dostępnych przekazach źródłowych brak jest 
nej, zwłaszcza że najlepsze efekty osiągano, pro- szczegółowych opisów zniszczeń, które wyrządzi-
wadząc bezpośredni ogień z niewielkiej odle- ła użyta przez Polaków ciężka broń palna. Tym 
głości. Podczas oblężenia Karlsztejnu w 1422 r. samym nie możemy ocenić, jaki był jej wpływ na 
duże bombardy ostrzeliwały cel z odległości 200- poddawanie się poszczególnych zamków i miast. 
500 m, uzyskując mierny efekt, natomiast podczas Można jedynie domniemywać, iż zarówno nie-
ostrzału Kurnatic w 1420 i Bechyni w 1428 r., wielka szybkostrzelność, jak i mała celność ów-
strzelając z odległości 150-400 m, udało się ata- czesnych dział mocno ich znaczenie ograniczały. 
kującym zmusić załogi do kapitulacji (Durdik Z drugiej jednak strony samo pojawienie się pod 
1955, 94-95). murami ogromnej bombardy i oddanie kilku strza-

Takie umiejscowienie stanowiska artyleryj- łów, nawet bez wyraźnych efektów zniszczenia, mo-
skiego wymagało odpowiedniej osłony przed gło skutecznie uzmysłowić obrońcom, że w star-
ostrzałem załogi zamku, gdyż stanowiska obrony ciu z potęgą króla Polski nie mają nadziei na 
przewyższały stanowiska oblegających o ok. 15 m. ocalenie.
Prawdopodobne jest, iż szaniec umocniono jakąś 
konstrukcją drewniano-ziemną, nad bombardą za- * * *
montowano ruchomą klapę, podnoszoną na czas 
wystrzału, a opuszczaną podczas czyszczenia, chło- Na podstawie powyżej przytoczonych danych 
dzenia i nabijania działa (ryc. 11). Osłony te mu- możemy powiedzieć coś więcej o początkach sto-
siały chronić obsługę przed pociskami ręcznej sowania ciężkiej broni palnej w Polsce, w tym 
broni miotającej, ewentualnie palnej, w której przede wszystkim o konstrukcji i parametrach 
zasięgu niewątpliwie stanowisko się znajdowało ówczesnych dział. Możliwości, zarówno technicz-
(do murów zamkowych było niespełna 50 m). ne, jak i finansowe Królestwa Polskiego, przy 
Kronikarz Jan Długosz zanotował, iż wojska ofiarnym wsparciu krakowskiego mieszczaństwa, 
polskie otoczyły Bolesławiec małymi gródkami, nie odbiegały od poziomu Europy Zachodniej, 

20z których to prowadziły ostrzał oblężonych  (Jo- o czym świadczą rozmiary największej z bombard 
annis Dlugossii 1985, 215). Owe gródki to być użytych w wojnie lat 1391-1401. Przy kalibrze 
może właśnie szańce – stanowiska broni palnej, pocisku ok. 490 mm dorównywało ono swoi-
a informacja ta wskazywać może, iż ostrzał pro- mi rozmiarami takim olbrzymom, jak np. Mons 
wadzono  z  kilku  stron-stanowisk  jednocześnie. Meg czy znana ze źródeł pisanych świdnicka 

Największa, ale również i mniejsze, z bom- Świnia. Nawet mniejsze działa, przystosowane 
bard musiała być ustawiona na specjalnym ru- do strzelania kulami kalibru 260-310 mm, zbliżo-
sztowaniu z belek, które miało za zadanie ogra- ne są wymiarami do bombard z Bazylei i Boxted. 
niczyć potężny odrzut (ryc. 11). Częstotliwość Trudności związane z ich wykonaniem, jak rów-
oddawanych strzałów była przy tym niewielka, nież z późniejszym transportem pod oblegane 
a ograniczała ją zarówno pracochłonna procedu- punkty umocnione, zmuszały ówczesnych do roz-
ra nabicia działa, jak i konieczność stosowania wiązywania nowych problemów techniczno-logis-
przerw w prowadzeniu ognia w celu ochłodzenia tycznych. Jednocześnie można stwierdzić, że we 
intensywnie nagrzewającej się lufy. I tak podczas wzmiankowanym okresie ciężka broń palna nie 
oblężenia Karlsztejnu w 1422 r. wykonywano je- odgrywała jeszcze decydującej roli w działaniach 
dynie sześć, siedem strzałów dziennie (Durdik wojennych, o czym świadczy fakt, iż najdłużej 
1955, 98). Uwzględniając taką częstotliwość dla oblegany zamek w Bolesławcu, mimo użycia naj-
czterech lub pięciu dział sprowadzonych pod Bo- cięższego z dział, poddał się dopiero po śmier-
lesławiec, można przyjąć, iż dziennie ekspedio- ci Władysława Opolczyka w 1401 r. Pomimo 
wano w zamek ok. 25-35 pocisków różnych ka- ustawienia działa na wprost bramy zamkowej, nie 
librów, z których jednak tylko te najcięższe były udało się uczynić w niej wyłomu i doprowadzić 
w stanie skruszyć zabudowania i mury zamkowe. do  zdobycia  zamku  szturmem. 

Pozostaje zatem pytanie, czy nakłady finan-
sowe poniesione – zarówno przez mieszczan 
krakowskich, jak i króla polskiego Władysława 
Jagiełłę – na zakup, transport i użycie ciężkiej 
artylerii oblężniczej w odzyskaniu spornych tere-
nów były adekwatne do osiągniętych wyników. 
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20 ...constructis et erectis in circuitu plurimis castellis, ex quibus in obsessos iaciebatur bombardae.
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In the years 1391-1401 an armed conflict broke diameter of circa 500 mm should be circa 3-4 m long and 
out between Władysław Jagiełło, King of Poland and weigh from 2 to 4 tonnes, and, in turn, the lower caliber 
Władysław, Duke of Opole. The Duke’s dominions which cannons of 260-310 mm in diameter had barrels 2 m 
were crucial for the territorial integrity of the Kingdom long and weighed 1.5-2 tonnes. The historical records 
of Poland were the object of the conflict. The area (the accounts paid by the town of Cracow, Jan Długosz’s 
involved included the north-west part of the Cracow chronicle) evidence that at least 1500 grzywnas (ancient 
Land, a part of the Sieradz Land, the Wieluń Land and monetary unit) were allocated for the purchase and 
the Ostrzeszów Land, which means that it formed a link operation of the guns during the whole campaign. The 
between Małopolska (Little Poland) and Wielkopolska cannons with gunpowder and balls were transported to 
(Great Poland), (Fig. 1). The Duke’s own territories in the besieged points. An earthwork found in Bolesławiec, 
the  Opole  Dukedom  were  also  involved. from which the gunfire was carried out, was 46 m away 

Stone balls, found in Wieluń and Bolesławiec, from the castle walls and 72-90 m from the castle 
160, 260, 290, 310 and 490 mm in diameter, for 4-5 residential building, and the gunfire was carried out 
bombards are the relics of those military actions. The simultaneously from many points. We do not have at 
reference material collected on the Western Europe our disposal any descriptions of damage inflicted by the 
territory in the form of several preserved bombard heavy canons used by Poles. Consequently, we cannot 
barrels of largest diameters (Fig. 2-7) enables historians, assess what its influence on the military operation was. 
in turn, to determine the technical specifications of the One may only assume that due to low rate of fire and 
heaviest Polish artillery of that time. In the light of poor accuracy of then cannons their impact was very 
analysis performed, the barrel of such a cannon, with the limited. 

Piotr Strzyż

Summary

KING WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO’S ARTILLERY IN HIS WAR 
WITH DUKE WŁADYSŁAW OPOLCZYK (1391-1401)

Translated by Jacek Pająk
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