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Bój o wzgórze i folwark Kadzinek w roku 19151. 
 

Ślady materialne po 97 latach. 
 

                                „Wraz z upływem lat przyroda coraz zazdrosnej i skuteczniej strzeże tajemnic  
                                   w swojej ziemi, skrywając je przed poznaniem przez przypadkowych odkrywców”. 

 
                     Analizując od dłuższego czasu dokumenty związane z I wojną światową okolic Rejowca 
postanowiłem sprawdzić w terenie czy zachowały się ślady toczonych walk po upływie 97 latach i czy 
zapisy z tamtego okresu maja chociażby minimalne potwierdzenie w rzeczywistości. Szczególnie 
chodziło mi o walkę o folwark Kadzinek. Na taki rekonesans najbardziej odpowiednią porą roku była 
wczesna wiosna i to przed ruszeniem wegetacji. Dlaczego? Lepsza obserwacja ukształtowania terenu w 
rejonach zalesionych. Dużą pomoc okazali mi poszukiwacze „skarbów”, którzy bardzo dobrze znali 
interesujący mnie obszar i pozostałe ślady po bitewne. Postawili jednak warunek przed wyruszeniem w 
teren – pełna ich anonimowość. Uzbrojony w specjalnie zaprogramowany GPS, aparat fotograficzny i 
szkic rejonu poszukiwań. W umówionym dniu w piękną wczesno-wiosenną pogodą udaliśmy się na 
miejsce penetracji, aby w tym terenie sprawdzić czy zachowały się po prawie stu latach jakieś ślady z 
tamtych wydarzeń. Były, więc dogodne warunki do obserwacji zmian w ukształtowania terenu a 
dokonywanych celowo przez człowieka. Nie dawałem sobie większych nadziei, że coś ciekawego 
odszukamy. Idąc jednak po wskazanych zarysach okopów zaznaczałem ich współrzędne oraz miejsca 
znalezionych przedmiotów. Naniesione na mapę punkty w miarę dokładnie wytyczyły linie okopów i 
umocnień walczących ze sobą wojsk 2. Znałem wcześniej topografię tego terenu ze starych map, 
wiedziałem, że w chwili walki było to otwarte pole do linii zabudowań folwarcznych a za nimi dopiero 
rozciągał się las, w którym starano się dwustronnie oskrzydlić rosyjskiego przeciwnika z dwóch flank. 
               Dzięki uprzejmości poszukiwaczy wykonałem skromną dokumentację opisowo – fotograficzną 
pozwalającą na identyfikację przedmiotów pochodzenia militarnego i przez jakie oddziały były używane 
np. – sygnatury łusek itp. Potwierdzeniem, że mamy do czynienia ze śladami dwóch linii umocnień 
(okopów) wojsk: austro-węgierskich i rosyjskich jest poniżej prezentowany tekst wraz ze zdjęciami. 
 
                                                 -------------------------  ,,  ----------------------------------- 
 
                          Przypomnę - w lipcu 1915 roku Rosjanie na kierunku chełmskim stracili jakąkolwiek 
inicjatywę militarną. Ofensywa austrowęgierska szła od strony południowo zachodniej (Krasnegostawu) i 
wzdłuż linii kolejowej od Lublina. Niewiele dawały na szybko organizowane obrony kombinowane i boje 
odwrotowo - osłonowe. W dniu 16/29 lipca zostały zdobyte tory kolejowe pod Trawnikami. Tym samym 
przerwano łączność pomiędzy miastami gubernialnymi Lublinem a Chełmem. Próbowano ratować 
sytuację stosując obronę powstrzymującą na kierunku północno wschodnim od Rejowca. Rozmieszczenie 
rosyjskich stanowisk obrony było w rejonie folwarku Kadzinek wybrane dość starannie. Na stoku o 
znacznej różnicy poziomów gwarantowało dobrą widoczność na idących do ataku i znakomite pole 
ostrzału. Była to cięciwa na łuku torów przed zmasowanym uderzeniem austriackim z kierunku 
Krasnegostawu, Fajsławic oraz Lublina. Rosjanie postanowili w tym miejscu zahamować impet 
austriackiego uderzenia. Ustabilizować je. Doprowadzić do walk pozycyjnym. W zasadzie można by to 
określić bojem spotkaniowym pomiędzy wycofującym się ugrupowaniem rosyjskim a nacierającymi 
Austriakami wzdłuż rubieży torów kolejowych prowadzących do Chełma. Dając tym samym czas swoim 

                                                            
1 Uzupełnienie artykułu „Lato 1915r”. 
2 Tak powstała mapka z wyznaczonymi liniami okopów i miejscami znalezisk została zamieszczona w części 
głównej opracowania, która będzie prezentowana na tej stronie internetowej. 
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odwodom na przygotowanie kontruderzenia. Bez skutku.  Niezwykle zacięte walki prowadzono w gęsto 
poszytym lesie. Austo-węgierski dywizjon dział polowych pokrył huraganowym ogniem folwark 
strzelając w ten rejon granatami artyleryjskimi i szrapnelami. Zabudowania folwarczne dosłownie zostały 
zdmuchnięte z powierzchni ziemi. Folwark przestał istnieć. Pomimo strat z obu stron szalę zwycięstwa 
przechyliło uderzenie z flanki północno – zachodniej (szosy lubelskiej), które pokrzyżowało skuteczną 
obronę Rosjan zagrażając Rosjanom zamknięcie ich w worku okrążenia. Ratunkiem przed taką groźbą 
była szybka zmiana miejsca obrony i tak też uczyniono. Forsownym marszem (prawie w panice) pod 
osłoną nocy wycofano się w kierunku na Chełm i Włodawy..  
 

 
Wycinek z mapy z roku 1914. Austriacki okupant na zdobytych terenach prowadził rabunkową 

gospodarkę. Duże połacie lasów szły pod topory. Pozyskany dorodny materiał drzewny wywożono na 
swoje terytorium. Tak się też stało z dużym lasem na zachód od folwarku Kadzinek. Rejon pomiędzy 

Majdanem Stajeńskim a stacją Rejowiec. 
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Na powyższym wycinku z mapy opracowanej w roku 1938 brakuje oznaczenia folwarku Kadzinek  

Przestał istnieć. Nic z niego nie pozostało. Zmieniła się w porównaniu z mapą z roku 1914 połać lasu 
wokół „Góry (wzniesienia) Kadzinek”. Natomiast na północ od byłego folwarku pojawił się przysiółek 

(wieś) Kadzinek. 
 
                 W niedługim czasie na pobojowisku został posadzony las przez właściciela tego terenu. 
Powiększono go w kierunku południowym do toru kolejowego i w takim stanie pozostaje do dnia 
dzisiejszego. Dzięki takiemu nieświadomemu zabiegowi większość okopów tak jednych jak i drugich 
przetrwała w nienaruszonych liniach stanowisk ogniowych do naszych czasów. Znikły tylko te gdzie są 
teraz pola uprawne graniczące z osiedlem Wschód miasta Rejowiec Fabryczny. 
 
                                    -------------------------------------  ,,  -------------------------------- 
 
 

Wyjaśnienie. 
              Wszystkie znalezione przedmioty pochodzenia wojskowego nie przedstawiają żadnej wartości 
bojowej poza historyczną. Są po wystrzałach (łuski po amunicji karabinowej i pistoletowej) lub 
wybuchów ( różnego rodzaju i wielkości odłamki z granatów artyleryjskich, rozerwane skorupy 
szrapnelowe, fragmenty z różnego typu i wzorów zapalników. Po sfotografowaniu i opisaniu zostały 
pozostawione w rejonach znalezienia. Wszystkie przedmioty zalegały w ściółce leśnej (próchnicy – 
humusie) na głębokości do 5cm.    
 



Copyright © 2012 Zdzisław Kalinowski 

4 

 

Okopy, pozycje wyjściowe i stanowiska Armii austriacko – węgierskiej. 
 

                    Jakież było moje zdziwienie, gdy po kilkudziesięciu metrach zauważyłem bardzo wyraźnie 
zarysowaną linię okopów z przedpiersiami w kierunku na wzniesienie „Góra Kadzinek”.  
 

 
Okopy żołnierzy austriackich skierowane przedpiersiami w kierunku północno – wschodnim. 
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           Nie posiadając wykrywacza metali bez większego trudu na usypanych przedpiersiach chroniących 
przed pociskami po ich prawych stronach stanowisk ogniowych (po tej stronie w przeważających 
przypadkach wyrzucane są łuski po oddaniu strzału) odnalazłem łuski do karabinów wzoru „Mauser” 
kalibru 7, 92mm. Ku mojej uciesze odczytany kod na nich informował, ze były datowane rokiem 1915. O 
przeważającej symbolice: 3 15 5 P, 3 15 3 DM, 2 15 5 P, 3 15 5 P, SZ D 4 15, 5 15 547 P, 0 15 567 P. 
Nieopodal leżały też tzw. łódki ułatwiające szybkie ładowanie karabinów pięcioma nabojami. 
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Łódki nabojowe (włożyłem w nie łuski) przystosowane do amunicji stosowanej w karabinach „Mauser”   

 
                   Ostrożna hipoteza – strzelało wojsko austriackie lub niemieckie. Natrafiłem na cztery łuski 
pistoletowe przy jednym z okopów. Kaliber 9 mm, typowe dla pistoletu „Parabellum” (Luger). Ktoś 
musiał prowadzić ogień na stosunkową bliską odległość (40 – 50m). Na łuskach występują następujące 
symbole: 
               40 P 405 1, 40 P * 1, 38 P 120 * 6, 40 P * 2. 
            W jednym z przeglądanych okopów odkryłem górną część pochwy bagnetu - szyjce (też produkcji 
austriacko-niemieckiej) z wyraźnym wgnieceniem powstałym po postrzale.  
 

    
Szyjka od pochwy bagnetu. 
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Stalowy jelec bez wąsów z kabłąkiem z wyraźnym zacięciem na jego zakończeniu przygotowanym do 

mocowania w główce zwieńczającej kapturek. Wszystko wskazuje na to, że ta część pochodzi z rękojeści 
zamkniętej szabli żołnierskiej typu austriackiego lub niemieckiego. Dokładnie można określić po 

przeprowadzeniu badań porównawczych. 
 

 
Dolna część odłamanej stalowej pochwy od pałasza3 oficerskiego4 z bardzo eksponowaną i piękną w 

swoim kształcie rysunku ostrogi trzewika. 
 
 

                                                            
33 I najprościej ujmując to odmiana szabli, ale o prostej głowni. 
4  - delikatnej budowy, znaczna różnica w porównaniu z żołnierską bojową. 
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Odnalezione guziki w okopach austriackich najprawdopodobniej pochodzą od umundurowania tych 

żołnierzy. 
               W tym rejonie widniały też wyraźnie zarysowane stanowiska po gniazdach ciężkich karabinów 
maszynowych. Pytanie, do kogo strzelano i gdzie się znajdują ewentualne stanowiska przeciwników. 
Ruszyłem w przypuszczalnym kierunku oddawanych strzałów. Nie myliłem się.  W odległości 
kilkudziesięciu metrów pojawiły się okopy a nawet transzeje z przedpiersiami w przeciwnym kierunku 
(na południe) niż te, które odnalazłem wcześniej. Powtórzyłem ten sam zabieg poszukiwawczy jak 
poprzednim razem.  
 

Okopy i stanowiska obronne Armii rosyjskiej. 
 

               Po delikatnym przesuwaniu ściółki leśnej (igliwia i liści) udało się odnaleźć wystrzelone łuski 
karabinowe, ale o innym kształcie i kalibrze, który wynosił 7, 62mm. Po odczytaniu zakodowanych na 
nich oznaczeń wynikało, że były produkowane w zakładach amunicyjnych w różnych częściach Rosji w 
latach 1009, 1910, 1911, 1912, 1913,1914, 1915. Wystrzelona amunicja pochodziła od karabinów 
wzorów „Mosin”. W taką broń byli wyposażeni przede wszystkim żołnierze rosyjscy. Nabrałem 
pewności, gdy natrafiłem w okopie na monetę. Była bardzo zniszczona, prawdopodobnie w wyniku 
wybuch lub uderzeniem odłamka. Wszystko wskazuje na nominał trzy kopiejkowy. Tak byłem na pewno 
w linii stanowisk obrony Rosjan. 
 

   
Bardzo zniszczona moneta trzy kopiejkowa znaleziona w okopach. 
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Znaleziona w rejonie okopów ryfka od pochwy szabli tzw. „dragonki”. Znalezisko udostępnione do 
sfotografowania przez poszukiwaczy „skarbów”. 

 

.   
 

 
 

Ryfka przy szyjce pochwy szabli wz.1881 produkcji rosyjskiej tzw. „dragonki”. Wbrew nazwie używana 
była przez inne oddziały np. żołnierzy artylerii. Posiadały też je niektóre polskie formacje wojskowe w 

latach 1914 - 1920   
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Szabla tzw. „dragonka” wz. 1881.Czerwona strzałka wskazuje, w którym miejscu pochwy znajdowała się 

znaleziona ryfka.  
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Cały ciąg okopów rosyjskich opasujących wzgórze o strony południowej i zachodniej. 

 

 
Stanowiska ogniowe wojska rosyjskiego. 
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Ślady po wybuchach pocisków. 

 
 

      
Łuski po wystrzelonych nabojach stosowanych w karabinach wzoru „Mosin”. 
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Inne łódki nabojowe niż prezentowane wcześniej. Przystosowane do amunicji stosowanej w karabinach 

Mosin. 
 

   
 

 
 

             Prawdziwą sensacją było odkrycie w linii tych stanowisk ogniowych ołowianych lotek o kształcie 
śrutów, co dowodziło niezbicie, że te okopy były ostrzeliwane szrapnelami5.  
 

                                                            
5 Szrapnele najogólniej rzecz ujmując to specjalne pociski zaopatrzone w lotki kulkowe wykonane zazwyczaj ze 
stopu ołowiu z antymonem. Antymonu używało się w celu zwiększenia twardości stopu. Takie kulki były używane 
do I wojny światowej. Pociski zaopatrywane były w zapalniki podwójnego działania. W czasie I wojny światowej, 
szrapnele kulkowe stanowiły olbrzymią większość przy strzelaniu z dział do 76 mm (działa artylerii polowej, 
górskiej i konnej), ale i też do dział większych kalibrów. Szrapnele kulkowe przeznaczone były do rażenia celów 
żywych. Skuteczna siła rażenia dochodziła na odległość 300-400 metrów od działa.  
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Lotki z pocisków szrapnelowych o kształcie kulowym. Wykonane były zazwyczaj ze stopu ołowiu z antymonem. 

 
              Innym dowodem na ostrzał artyleryjski tych stanowisk były leje powstałe po wybuchach 
pocisków armatnich oraz liczne odłamki pozostałe po nich. 
           Kawałki pierścieni wiodących6 z różnymi rozstawieniami śladów na nich powstałych po bruzdach 
lufowych.   
 

 
Kawałki pierścieni wiodących od różnorodnych rodzajów i kalibrów pocisków armatnich odnalezionych 

w okopach rosyjskich. 
 

                                                            
6 Wąski pierścień z materiału plastycznego o średnicy nieco większej od kalibru lufy, odciśnięty w rowku 
wykonanym na obwodzie części cylindrycznej pocisku, służący do nadania mu prędkości kątowej. Wykonuje się 
go najczęściej z miedzi. Podczas strzału pierścień wiodący wrzyna się w bruzdy lufy, wprowadzając pocisk w ruch 
obrotowy dookoła osi podłużnej. Pierścień wiodący spełnia ponadto funkcję uszczelniacza ograniczającego 
przedzieranie się gazów pomiędzy pociskiem i powierzchnią przewodu lufy. Niektóre wzory pocisków wyposaża w 
dwa lub trzy pierścienie wiodące.  
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Uprawnia to do stwierdzenia, że pozycje rosyjskie ostrzeliwano pociskami o różnym kalibrze. Podobnie 
rzecz się miała z szrapnelami.  
 

 

          Są też odłamki po wybuchach szrapneli a zwłaszcza szczątki po zapalnikach podwójnego7 
działania. Wszystko wskazuje, że użyto wzoru1908 a do pocisku typu szrapnel w odmianie z cynkowymi 
korpusami i wzoru 1912 b do tego samego pocisku.  

  

                                                            
7 Zapalniki podwójnego działania stosowane przez armię austrowęgierską poza mechanizmem czasowym (system 
pierścieni nastawnych z kanałami wypełnionymi prochem, który palił się przez zadany czas, po czym przekazywał 
ogień do zapłonnika) były rozbudowane o część zapalnika uderzeniowego, na wypadek nie przekazania płomienia 
zapalającego z kanałów pierścieni nastawnych. Wybuch następował też z chwilą uderzenia pocisku o podłoże.  
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Części zapalników z austriackich szrapneli spotykane w rejonie obrony rosyjskiej. 
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Części z zapalników austriackich szrapneli spotykane w rejonie obrony rosyjskiej. 

 

   
Natomiast nie jestem w stanie określić po odłamkach pocisków w ich obecnym kształcie, w jakich były wago-

wymiarach. 
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Odłamki pochodzące z szrapneli. Zwracają uwagę z jak cienkich skorup zostały wykonane. 

 

    
 

   
   
            Kawałki rozerwanych szrapneli różnego wago – wymiaru, zapalniki oraz kulki (lotki) z nich były 
znajdywane tylko w linii obrony żołnierzy rosyjskich i w ich okopach. Potwierdził się zapis z tamtego 
okresu o skuteczności prowadzonego ognia przez artylerię austriacką. Ich baterie siały spustoszenie w 
rosyjskiej sile żywej. Rosjanie odpowiadali chaotycznym ogniem karabinowym (kb. i ckm.). W ich 
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okopach nawet po tylu latach zachowały się spore ilości łusek do karabinów typu Mosin. Broń strzelecka 
na większe odległości miała niewielką siłę rażenia. 
 

Zapalnik – Dopp. Z 92 f 10cm K. Sp. 
 

 
 

 
Dwa otwory pomiędzy literami Sp. służyły na założenie bezpiecznika uderzeniowego. 
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Część z mechanizmu czasowego (system pierścieni nastawnych z kanałami wypełnionymi prochem, który 

palił się przez zadany czas, po czym przekazywał ogień do zapłonnika). 
 
Po rozszyfrowaniu napisów wychodzi, że mamy do czynienia z niemieckim 45mm zapalnikiem 
podwójnego działania bez zwłoki, stosowanym do ładunków armatnich o kalibrze i dział 10cm (100 mm) 
Inne dane: 
               "Dopp" - Doppler (podwójny) 
                "Z"       - Zünder (zapalnik) 
                "92"      - Model 1892 
               "f10cmK" = fur 10cm Kanone (do użytku w 10cm działach) 
               "Sp."       -  Spandau Arsenal ( wyprodukowano w Fabryce Broni Spandau (okolice Berlina)) 
 
Dlaczego zachowały się skorupy zapalników? Wyjaśnieniem będzie zamieszczony poniżej rysunek: 
 

 
 
Po opuszczeniu lufy armatniej nastawiony pierścień czasu zadziałania szrapnela ( od 0 do 28 sek.) nad 
celem w oznaczonej chwili następuje wyrzut kulek. Zapalnik po inicjacji wyrzutu kulek staje się sam jak 
gdyby jedną z nich. Cienka skorupa szrapnela zostaje też rozerwana i to jest cała w uproszczeniu 
tajemnica. 

     
            A gdzie mógł się mieścić sztab rosyjskiej obrony tego odcinka/ A może był w zabudowaniach 
folwarcznych. Należało to sprawdzić przy okazji pobytu w tym rejonie. Nie mogłem odmówić sobie tej 
przyjemności, aby nie obejrzeć z bliska pozostałościom po folwarku odległym od miejsca walk około 
kilometra. Należało wspiąć się na wzniesienie określane, jako „Góra Kadzinek” wyniosłe na 262 metry 
n.p.m.  
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W czerwonym okręgu zabudowania folwarku „Kadzinek’. 

                   Ostrzelane przez artylerię austriacką zabudowania folwarczne praktycznie przestały istnieć. 
W zarysie nieistniejących zabudowań występują liczne pozostałości po ostrzale artyleryjskim. Są też 
odłamki po wybuchach szrapneli  

     
 

             Po działaniach wojennych właścicielowi zburzonego folwarku nie opłacało się go przywracać do 
stanu pierwotnego. Tak jak wcześniej wspomniałem część gruntu przynależnego do niego zalesiono. 
Mówi się, że historia lubi się powtarzać i to się sprawdziło w przypadku rejonu Kadzinka. Ten teren na 
długo nie dał o sobie zapomnieć. Po 24 latach rozegrały się tam tragiczne wydarzenia z września 1939 
roku. Przypominają o tym mogiły polskich żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Rejowcu. Lotnictwo 
niemieckie przy okazji bombardowania transportu kolejowego zaatakowało koncentrację Wojska 
Polskiego. Śladami po ich działalności to olbrzymie leje powstałe po wybuchach bomb. Po wojnie nikt 
tego miejsca nie upamiętnił. Ruiny po zabudowaniach zaczęły powoli acz skutecznie porastać 
roślinnością oraz samosiejkami drzew i krzewów. Przyroda powoli skrywa wydarzenia tamtych lat. 
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Rejon folwarku „Kadzinek”. 
 

 
Rejon gdzie były budynki folwarku Kadzinek. Resztki cegieł i kamienia wapiennego tzw. opoki wyznaczają 

ślady i rozmieszczenie zabudowań. 
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Pozostałości po zabudowaniach folwarcznych.  

 

 
Kawałek kamienia wapiennego – marglu tzw. opoce pochodzącej z zabudowań folwarcznych 

wygrawerował inicjały W. + J. 
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Niewielka łopatka z tego terenu służąca do podcinania chwastów w uprawach rolnych. 

   

  
Guzik najprawdopodobniej od ubioru urzędnika państwowego znaleziony na terenie byłego folwarku 

„Kadzinek”. Wyprodukowany przez znaną fabrykę świadczy o tym napis - 
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Część panewki ślizgowej z jakiegoś urządzenia mechanicznego np. sieczkarni. Być może kieratu, młynka – 

wialni? 
I tak zakończyła się historia folwarku założonego przez księcia Woronieckiego w roku 1847.   
   
                     W pobliżu tego miejsca była też wybudowana geodezyjna wieża triangulacyjna. Wzniesiono ją 
z okrągłych bali drewnianych. Posiadała dwa pomosty: obserwatora i stanowiska ustawiania teodolitu. 
Niekonserwowana uległa samoczynnemu zawaleniu w latach 70 – tych XX wieku. 
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Geodezyjna wieża triangulacyjna.8 

 
 

                                                            
8 Fotografia wieży triangulacyjnej ze strony internetowej - 
http://www.panoramio.com/user/232515?with_photo_id=28620728 autorstwa Władysława Nycza łudząco 
podobnej do tej, która istniała w rejonie po byłych zabudowaniach folwarku Kadzinek. 


