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Otto Braasch (1936–2021) i rozwój archeologii lotniczej w Polsce
Otto Braasch (1936–2021) and the Development
of Aerial Archaeology in Poland

Abstract: Otto Braasch, a German pilot and photographer, enthusiast of archaeology, tireless promoter of aerial archae
ology, discoverer of many thousands of previously unknown archaeological sites in Central Europe, played an important
role in the development of aerial archaeology in Poland. He not only helped Polish archaeologists as an instructor dur
ing training courses for archaeologists from the former Soviet bloc, but also personally initiated in 1996 the search for
previously unknown archaeological sites from the air in Poland, arriving several times in his plane and inviting Polish
archaeologists to participate in flights, thanks to which they could find out about the possibility and need of practicing
aerial archaeology by archaeologists.
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Piątego sierpnia 2021 roku opuścił nas na zawsze Otto
Braasch, znakomity niemiecki pilot i fotograf, miłośnik
archeologii, niestrudzony propagator archeologii lotniczej, odkrywca wielu tysięcy nieznanych wcześniej stanowisk archeologicznych w środkowej Europie, doktor
honoris causa Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i Uniwersytetu w Peczu na Węgrzech, laureat Nagrody Dzie
dzictwa przyznanej mu przez Europejskie Stowarzyszenie
Archeologów w roku 2001, laureat polskiej złotej odznaki
Za opiekę nad zabytkami, przyznanej mu przez ministra
kultury w roku 2000, honorowy członek Society of Antiquaries of London, nasz wielki Przyjaciel i Nauczyciel.
Otto Braasch urodził się 14 listopada 1936 roku
w Kutenholz niedaleko Hamburga w Dolnej Saksonii
w Niemczech. W wieku 20 lat, uzyskał licencję pilota szy-

bowcowego, a w roku 1958 wstąpił do niemieckich powietrznych sił zbrojnych (Luftwaffe), gdzie do roku 1980
pełnił służbę jako pilot naddźwiękowych samolotów myśliwskich starfighter i phantom, dowódca eskadry, oficer
operacyjny i zastępca dowódcy skrzydła w jednostkach
myśliwskich, a także oficer sztabowy w kwaterze głównej Luftwaffe. W 1974 roku rozpoczęła się jego trwająca niemal 50 lat działalność jako praktyka i teoretyka
archeologii lotniczej, początkowo na terenie południowych Niemiec, a po upadku systemu komunistycznego
w środkowej Europie, także na terenie wschodnich krajów związkowych Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Estonii czy Łotwy1.
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Ryc. 1. Neolityczne założenie kultowe
w G o s e c k, Lkr. Burgenland,
Saksonia-Anhalt, odkryte przez
Ottona Braascha w roku 1991.
Fot.: O. Braasch (dzięki uprzejmości
Urzędu do spraw Ochrony Zabytków
i Archeologii w Halle)
Fig. 1. Neolithic cult site at G o s e c k,
Lkr. Burgenland, Saxony-Anhalt,
discovered by Otto Braasch in 1991.
Photo: O. Braasch (courtesy of the
Halle Monuments Conservation and
Archaeology Authority)

Pierwszych odkryć stanowisk archeologicznych dokonał podczas turystycznych weekendowych lotów małymi
samolotami śmigłowymi. Jego zainteresowania archeologią rozwinęły się dzięki osobistym kontaktom z archeologiem i inżynierem amerykańskiego pochodzenia Irwinem
Scollarem (ur. 1928), który od 1960 roku, jako pracownik
Nadreńskiego Muzeum Krajowego (Rheinisches Landes
museum) w Bonn stał się pionierem powojennej archeologii lotniczej w Niemczech2, a następnie z archeologiem
Rainerem Christleinem (1940–1983), który w 1976 roku
jako pracownik, a później dyrektor sekcji archeologicznej
Bawarskiego Państwowego Urzędu Ochrony Zabytków
(Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege), zainicjował
regularne poszukiwania stanowisk archeologicznych na
terenie Bawarii z samolotu, realizowane właśnie przez
Ottona Braascha.
W 1980 roku Otto Braasch opuścił lotnictwo wojskowe by poświęcić się całkowicie i wyłącznie archeologii lotniczej. Do 1989 roku działał jako archeolog lotniczy bawarskiego urzędu konserwatorskiego, tworząc od
podstaw archiwum zdjęć lotniczych stanowisk archeologicznych z terenu Bawarii, początkowo przechowywane
w Landshut, a później w Monachium. Archiwum to, liczące obecnie ponad 850 000 fotografii, jest jednym z największych na świecie zasobów źródłowych archeologii
lotniczej. W ciągu 40 lat prowadzenia systematycznych
poszukiwań stanowisk archeologicznych z powietrza na
terenie Bawarii, zainicjowanych przez Ottona Braascha
w roku 1980, zadokumentowano fotograficznie ponad
35 000 stanowisk, w tym w większości wcześniej niezna[2]
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nych3. Wybór fotografii z kilkudziesięciu tysięcy odkrytych przez Ottona Braascha stanowisk archeologicznych
opublikowany został już w 1982 roku w postaci pięknego
albumu, zatytułowanego Das unterirdische Bayern. 7000
Jahre Geschichte und Archäologie im Luftbild („Podziemna
Bawaria. 7000 lat historii i archeologii na zdjęciach lotni
czych”), opracowanego przez Ottona Braascha wspólnie
z Rainerem Christleinem4. Dzięki współpracy z inicjatorami geofizyki archeologicznej w Niemczech, takimi jak
Irwin Scollar czy Helmut Becker, Otto Braasch doskonale rozumiał potrzebę uzupełniania wyników rekonesansu
lotniczego badaniami geofizycznymi.
Później obszarem jego zainteresowania stała się sąsiadująca z Bawarią Badenia-Wirtembergia5, a po upadku reżimu komunistycznego w Europie i zjednoczeniu
Niemiec rozpoczął systematyczną działalność poszukiwawczą na zlecenie służb konserwatorskich na obszarze
wschodnioniemieckich krajów związkowych – Saksonii, Saksonii-Anhaltu, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego6. Ta zainicjowana przez Ottona
Braascha prospekcja aerofotograficzna była i jest kontynuowana przez jego następców, będących w większości
wypadków jego uczniami – m.in. przez Klausa Leidorfa
w Bawarii, Baoquana Songa w Nadrenii-Westfalii 7, czy
Ralfa Schwarza w Saksonii-Anhalcie8.
R. Linck, S. Kluthe, K. Leidorf 2020.
 O. Braasch, R. Christlein 1982a.
5
D. Planck, O. Braasch, J. Oexle 1994.
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R. Schwarz, G. Wetzel 2005, 419.
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B. Song, K. Leidorf 2020.
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Ryc. 2. Jedna z publikacji autorstwa
Ottona Braascha z odręczną
dedykacją dla autora niniejszego
artykułu
Fig. 2. One of the publications by
Otto Braasch with a handwritten
dedication to the author of this article

Wśrod najbardziej spektakularnych odkryć dokonanych przez Ottona Braascha z powietrza wymienić można
przykładowo rzymski obóz legionowy w Marktbreit am
Main, Lkr. Kitzingen w północnej Bawarii9, wielki celtycki kurhan w pobliżu oppidum na górze Ipf koło Bopfingen w Badenii-Wirtembergii10, neolityczne kręgi kultowe w Goseck, Lkr. Burgenland w Saksonii-Anhalcie11
(Ryc. 1) i w Kyhna koło Lipska w Saksonii12, wczesnośred
niowieczną opuszczoną wieś koło Süpplingenburg, Lkr.
Helmstedt w Dolnej Saksonii13, a ponadto liczne kultowe
kręgi neolityczne, wiele celtyckich czworokątnych obwałowań (tzw. Viereckschanzen), kurhany, cmentarzyska inhumacyjne, pozostałości limesu rzymskiego, wille rzymskie, etc. Otto Braasch rozpowszechniał swoją ogromną
wiedzę i dzielił się doświadczeniami w licznych publikacjach (Ryc. 2), podczas wielu konferencji i podczas
wykładów, które prowadził na uniwersytetach w Monachium i Berlinie.
Nie ma tu miejsca, aby szerzej przedstawić ogromny
dorobek Ottona Braascha i jego wpływ na rozwój archeo
logii lotniczej w wielu krajach europejskich. Trzeba natomiast koniecznie podkreślić jego kluczową rolę w zainicjowaniu i profesjonalizacji archeologii lotniczej w Polsce
na przełomie XX i XXI wieku.
Oczywiście, nie oznacza to, że archeologia lotnicza
przed Ottonem Braaschem w Polsce nie istniała całkoM. Pietsch, D. Timpe, L. Wamser 1992; H. Becker et alii 1996.
U. Brosseder, R. Krause 2014.
11
F. Bertemes, A. Northe 2007.
12
A. Kinne et alii 2012.
13
M. Bernatzky, B. Lehnberg 2009.
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wicie. Wielokrotnie przypominane były świetne początki
wykorzystywania zdjęć lotniczych w polskiej archeologii
w okresie międzywojennym, związane zwłaszcza z wykopaliskami biskupińskimi, czy powojenna „akcja helikopterowa” fotografowania z powietrza grodzisk wczesnośredniowiecznych, która zaangażowała większość
ówczesnego polskiego środowiska archeologicznego14. Te
działania, chociaż ważne, rozmijały się jednak w znacznym stopniu z najważniejszymi celami archeologii lotniczej, a mianowicie z poszukiwaniem nieznanych wcześniej stanowisk archeologicznych, uwidoczniających się
z powietrza dzięki wyróżnikom wegetacyjnym, glebowym
czy temperaturowym. A wiedzę jak to czynić zawdzięczamy właśnie przede wszystkim Ottonowi Braaschowi.
Analizując historię polskiej archeologii lotniczej można wskazać właściwie tylko jedno wcześniejsze przedsięwzięcie, które może być porównane z tym, czego nauczyliśmy się dzięki pomocy Ottona Braascha o celach,
metodach i możliwościach prospekcji lotniczej. Prekursorem rozpoznawania zasobów dziedzictwa archeologicznego w skali regionalnej z wykorzystaniem prospekcji lotniczej był mianowicie już w latach 1960. Kazimierz
Bielenin (1923–2011), który używał małego samolotu,
a później helikoptera do dokonywania zdjęć i obserwacji lotniczych nad obszarami starożytnego zagłębia hutniczego w rejonie Gór Świętokrzyskich15. Łącznie w latach 1961–1967 Kazimierz Bielenin wykonał 1587 zdjęć
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14
 O tych prekursorskich przedsięwzięciach lotniczych piszę obszernie
w innym miejscu: Z. Kobyliński 2005.
15
K. Bielenin 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1992, 38–40.
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lotniczych, w tym wiele spektakularnych ujęć stanowisk
archeologicznych16. Jak pisał podsumowując po latach
swoje doświadczenia: W zwiadzie lotniczym świętokrzy
skich stanowisk dymarskich i osadniczych wykorzystywa
no głównie takie cechy badanych obiektów, jak: nierów
nomierne i plamiste zabarwienie oraz nierównomierne
wysychanie gleby. W mniejszym stopniu wykorzystywano
nierównomierny wzrost i barwę roślin. Najkorzystniejsze
rezultaty osiągano przy obserwacjach wiosennych i jesien
nych, na wilgotnych i odkrytych polach. Można było wtedy
prześledzić zarówno lokalizację stanowisk żużla jak też śla
dy związane ze stanowiskami osadniczymi i węglarskimi.
Naprowadzały na nie ciemniej zabarwione plamy i punkty
widoczne na tle jasnożółtej gleby lessowej17.Wynika z tego,
że Kazimierz Bielenin zdawał sobie sprawę z natury wyróżników stanowisk archeologicznych, zarówno wegetacyjnych, jak i glebowych i wilgotnościowych.
Niestety, innowacyjna metodyka poszukiwań archeologicznych Kazimierza Bielenina została wkrótce zapomniana18: smutnym paradoksem jest fakt, że kiedy
w końcu XX wieku wznowiono działania rozpoznawcze w rejonie starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego
w ramach „szerokiego programu badań osadniczych”,
to przedsięwzięcie to obejmowało już tylko poszukiwania powierzchniowe i o archeologii lotniczej, która
w tym właśnie regionie miała tak świetne początki, nie
było mowy”19.
Za osamotnioną kontynuatorkę pionierskiego przedsięwzięcia Kazimierza Bielenina można uznać przed
etapem współpracy polskich archeologów z Ottonem
Braaschem Ewę Banasiewicz – konserwatorkę zabytków
archeologicznych w ówczesnym województwie zamojskim. W sytuacji braku środków finansowych, wykorzystywała ona w tym celu loty szkoleniowe kandydatów na
pilotów, poczynając od 1987 roku, kiedy to po raz pierwszy uczestniczyła w takim locie, aby – zainspirowana doświadczeniami z wykorzystaniem zdjęć z powietrza do
dokumentowania terenu wykopalisk w Biskupinie – sfotografować teren badanego wówczas rozległego stanowiska archeologicznego w Hrubieszowie-Podgórzu20.
Wkrótce jednak zdała sobie sprawę, że z góry zaobserwować można nie tylko odsłonięte przez archeologów obiekty osadnicze, ale także niewidoczne już na powierzchni
Np. K. Bielenin 1992, ryc. 13–15, 20, 92, 113.
K. Bielenin 1992, 40.
18
Zdziwienie brakiem kontynuacji metodyki zainicjowanej przez Kazimierza Bielenina wyraziła też np. Lidia Żuk (2005, 65 przyp. 6), pisząc: może zaskakiwać to, że jego osiągnięcia przeszły bez żadnego echa
w środowisku archeologicznym i nie znalazły naśladowców.
19
Por. S. Orzechowski 2002, 27.
20
 Na temat wyników badań wykopaliskowych stanowisk w Hrubieszowie-Podgórzu, prowadzonych przez Ewę Banasiewicz, zob. np. E. Banasiewicz et alii 1992; E. Banasiewicz 1989.
16
17
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ziemi rozorane pradziejowe kurhany, tak licznie występujące na Zamojszczyźnie. Wraz z Wiesławem Komanem
i Stanisławem Orłowskim prowadziła planowe poszukiwanie kurhanów, korzystając z samolotów wilga (z wyjętymi drzwiami) i antonow. Po odkryciu kurhanu ponawiano
naloty na stanowisko kilkakrotnie w różnych porach roku.
Identyfikacja kurhanów z powietrza prowadziła z kolei do
podjęcia wykopalisk ratowniczych, których przebieg był
również dokumentowany fotograficznie z powietrza21.
Te działania, podejmowane w skali całego kraju przez
kilka osób, w tym także niezbyt niestety udane i wkrótce
zarzucone próby podejmowane przez Iwonę Modrzewską-Marciniak na początku lat 1980. w ówczesnym Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN22, nie mogły jednak
doprowadzić do rozwoju archeologii lotniczej w Polsce,
co dokonało się dopiero w ostatnim dziesięcioleciu XX
wieku, przede wszystkim właśnie dzięki działalności Ottona Braascha.
Pierwszy kontakt Ottona Braascha z polskimi archeologami miał miejsce w roku 1985, kiedy to ówcześni pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie – Urszula Kobylińska, Zbigniew Kobyliński i Izabela
Tomaszewska (1955–2010) przebywali w Landshut na zaproszenie kierownika dolnobawarskiego oddziału Bawarskiego Państwowego Urzędu Ochrony Zabytków Bernda
Engelhardta (1945–2017) w ramach stypendium Bawarskiego Stowarzyszenia na rzecz Archeologii. Otto Braasch
zaprosił wówczas młodych polskich archeologów do odbycia z nim kilkugodzinnego lotu jego Cessną 172 wokół Landshut i Regensburga, ucząc ich obserwacji terenu
i identyfikacji obiektów archeologicznych oraz zapoznał
ich z mającym wówczas swoją siedzibę w Landshut archiwum jego archeologicznych zdjęć lotniczych z Bawarii.
Kiedy na zaproszenie Bernda Engelhardta kilka lat
później (1992–1995) ekipa polskich archeologów z IAE
PAN pod kierownictwem Zbigniewa Kobylińskiego wraz
ze studentami archeologii z kilku polskich uniwersytetów
prowadziła wspólne polsko-niemieckie wykopaliska na
stanowiskach archeologicznych na terenie wsi Altdorf
i Pfettrach koło Landshut, Otto Braasch kilkakrotnie
wygłaszał ilustrowane przezroczami prelekcje dla polskiej ekipy, zapoznając studentów z metodyką archeologicznego zwiadu lotniczego i prezentując swoje odkrycia
dokonane z powietrza. Fotografował również z samolotu
teren wykopalisk polskiej ekipy23.
Otto Braasch był jednym z inicjatorów pomocy archeo
logom z krajów środkowej i wschodniej Europy w rozpoczęciu rozpoznawania lotniczego zasobów dziedzictwa
archeologicznego, co stało się możliwe na szerszą skalę
E. Banasiewicz 1999 oraz informacje ustne (2005).
Np. I. Modrzewska-Marciniak 1980; 1983; 1984.
23
Z. Kobyliński 2002.
21
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Ryc. 3. Otto Braasch ze Zbigniewem
Kobylińskim na lotnisku na Okęciu
w Warszawie w czasie swojej
pierwszej wizyty w Polsce w roku
1996. Fot.: D. Wach
Fig. 3. Otto Braasch with Zbigniew
Kobyliński at the airport in Okęcie
in Warsaw during his first visit to
Poland in 1996. Photo: D. Wach

po upadku systemu komunistycznego. Pierwszym podjętym w ramach tej misjonarskiej działalności przedsięwzięciem stało się międzynarodowe sympozjum Luft
bilarchäologie in Ost- und Mitteleuropa („Archeologia
lotnicza we wschodniej i środkowej Europie”), które odbyło się we wrześniu 1994 roku w Kleinmachnow w Brandenburgii w Niemczech24. Przesłanie tego sympozjum
najlepiej ilustruje tytuł kluczowego referatu Ottona Braascha – 50 Jahre verloren („Pięćdziesiąt straconych lat”)25.
W sympozjum w Kleinmachnow wziął udział z Polski
Włodzimierz Rączkowski z Poznania26, dla którego był
to pierwszy kontakt z europejskimi praktykami archeologii lotniczej, chociaż już wcześniej interesował się on
możliwościami archeologii lotniczej w odniesieniu do
studiów nad osadnictwem. Jest on dzisiaj najbardziej
aktywnym propagatorem archeologii lotniczej w Polsce
i wychowawcą kolejnych pokoleń młodych adeptów tej
dziedziny archeologii.
Zasadniczy przełom w rozwoju archeologii lotniczej
w Polsce nastąpił w roku 1996, przede wszystkim dzięki
współpracy międzynarodowej i przy znacznym udziale
właśnie Ottona Braascha. Międzynarodowa organizacja
skupiająca archeologów lotniczych – Aerial Archaeology
Research Group – wspólnie z uniwersytetem w Peczu ( Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs) zorganizowała
wówczas w miejscowości Siófok nad jeziorem Balaton na
Węgrzech tygodniowe szkolenie praktyczne w zakresie
archeologii lotniczej dla archeologów z krajów byłego

bloku socjalistycznego27. Szkolenie to zostało zorganizowane w związku z bardzo dobrymi wynikami prospekcji aerofotograficznej we wschodnich Niemczech,
na Węgrzech i w Czechach, która mogła się tam rozpocząć na szeroką skalę po upadku władzy komunistycznej i usunięciu przeszkód związanych z ochroną tajemnicy wojskowej28.
W szkoleniu w Siófok uczestniczyli z Polski Włodzimierz Rączkowski z Poznania i Zbigniew Kobyliński
z Warszawy. Otto Braasch był tam jednym z instruktorów
i obaj polscy archeolodzy mieli możliwość odbycia z nim
kilku lotów, uzyskując podstawowe umiejętności w zakresie identyfikacji stanowisk archeologicznych z powietrza i ich dokumentowania fotograficznego. Dla polskich
uczestników stało się dzięki temu całkowicie oczywiste,
że archeologią lotniczą zajmować się może (i powinien)
każdy archeolog, względnie odporny na chorobę lokomocyjną i dysponujący w miarę dobrym aparatem fotograficznym, jeśli tylko będzie dysponować wiedzą o naturze
możliwych do zaobserwowania z powietrza wyróżników
stanowisk archeologicznych.
Korzystając z doświadczenia szkolenia w Siófok i lotów z Ottonem Braaschem, pełniący wówczas od kilku
miesięcy funkcję zastępcy Generalnego Konserwatora
Zabytków Zbigniew Kobyliński wystąpił z wnioskiem,
aby w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, któremu w tymże roku przywrócono po okresie stagnacji rangę programu resortowego Ministerstwa Kultury i Sztuki
 R. Bewley, O. Braasch, R. Palmer 1996; M. Gojda 1998, 870;
Z. Kobyliński 2022.
28
Zob. np. O. Braasch 1995a; 1997; Z. Czajlik 2021; M. Gojda
1993; 1997.
27

J. Kunow 1995.
25
O. Braasch 1995a.
26
W. Rączkowski 1995.
24
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Ryc. 4. Jedno z odkryć dokonanych przez Ottona Braascha w czasie jego pierwszego lotu na Polską w roku 1996: nieznany wcześniej
archeologom rozorany wał i zasypana fosa otaczająca podgrodzie wczesnośredniowiecznego grodziska w Ty k o c i n i e, woj. podlaski.
Fot.: O. Braasch i Z. Kobyliński
Fig. 4. One of the discoveries made by Otto Braasch during his first flight to Poland in 1996: a previously unknown embankment and a buried
moat surrounding the borough of an early medieval stronghold at Ty k o c i n, Podlaskie Province. Photo: O. Braasch & Z. Kobyliński

i zapewniono gwarancje systematycznego i stabilnego
finansowania, tradycyjną prospekcję powierzchniową
uzupełnić o systematyczną prospekcję aerofotograficzną.
Ten postulat zyskał pełne poparcie zarówno ówczesnego
Generalnego Konserwatora Zabytków – prof. Andrzeja
Tomaszewskiego (1934–2010, funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków pełnił w latach 1995–1999), jak i dr.
Wojciecha Brzezińskiego, któremu w tymże roku powierzono funkcję przewodniczącego Rady Programowej
AZP. Oczywiste było, że w początkowym etapie tej prospekcji konieczne będzie przede wszystkim skorzystanie
z doświadczeń osób, które wykonywały już wcześniej
zdjęcia lotnicze obiektów zabytkowych, w tym także archeologicznych, takich jak Wiesław Stępień z Łodzi czy
Jerzy Miałdun z Olsztyna29; oczywiste było też jednak,
że jeśli celem ma być doprowadzenie do systematycznej
prospekcji aerofotograficznej, to rozpoznanie z powietrza
i dokumentację fotograficzną prowadzić muszą sami archeolodzy i to w miarę możliwości liczni, najlepiej w obrębie znanych sobie regionów. Trudność we wdrożeniu
tego założenia sprawiał jednak brak archeologów lub pilotów, którzy mieliby jakiekolwiek doświadczenie w identyfikacji stanowisk archeologicznych widocznych z góry
jedynie w postaci anomalii roślinnych i/lub glebowych.
Biuro Generalnego Konserwatora Zabytków przeznaczyło w związku z tym, latem 1996 roku, pierwsze środki
finansowe na poszukiwania stanowisk z samolotu w ramach realizacji programu AZP.
[6]

29

Np. J. Miałdun 1987; 1991.

Początki prawdziwie systematycznych poszukiwań
stanowisk archeologicznych z powietrza zawdzięczamy
jednak przede wszystkim osobistemu zaangażowaniu
i pomocy ze strony przyjaciół zagranicznych – właśnie
Ottona Braascha z Niemiec i Martina Gojdy z Czech.
Na zaproszenie zastępcy Generalnego Konserwatora Zabytków przybyli oni latem 1996 roku do Polski – Otto
Braasch przyleciał wówczas po raz pierwszy do naszego
kraju swoją słynną Cessną 172 D-EOBC, lądując w lipcu
wśród ogromnych boeingów na międzynarodowym lotnisku w Warszawie na Okęciu (Ryc. 3), i wraz ze Zbigniewem Kobylińskim, Dariuszem Krasnodębskim i Dariuszem Wachem wykonał loty zwiadowcze wzdłuż rzeki
Narew (Ryc. 4), poszukując stanowisk archeologicznych
w północno-wschodniej części kraju, między innymi
wzdłuż trasy projektowanego gazociągu tranzytowego.
Nie była to jedyna, ani ostatnia wizyta Braascha w Polsce jako orędownika archeologii lotniczej. Szczególnie
efektowne i ważne naukowo było dokonane przez niego
w następnym roku odkrycie pierwszych na terenie Polski
neolitycznych kolistych koncentrycznych rowów w Bodzowie koło Bytomia Odrzańskiego30, na pograniczu Śląska i Ziemi Lubuskiej31. Odkrycie to zmieniło w radykalny sposób obraz epoki neolitu na terenie Polski i stało
 Stanowisko to było później badane wykopaliskowo przez ekspedycję
Instytutu Archeologii UKSW i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
pod kierunkiem Janusza Budziszewskiego, Zbigniewa Kobylińskiego
i Louisa Daniela Nebelsicka: Z. Kobyliński, L. Nebelsick, D. Wach
2010; 2012; O. Braasch et alii 2012; J. Budziszewski et alii 2017.
31
M. Kosowicz 2019.
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Ryc. 5. Neolityczny krąg
w B o d z o w i e, gm. Bytom
Odrzański, woj. lubuskie, odkryty
przez Ottona Braascha w roku 1997.
Fot.: O. Braasch
Fig. 5. Neolithic circle at B o d z ó w,
commune Bytom Odrzański,
Lubuskie Province, discovered
by Otto Braasch in 1997.
Photo: O. Braasch

się inspiracją do dalszych poszukiwań z powietrza tego
rodzaju obiektów (Ryc. 5).
Kolejny przełom w zakresie upowszechnienia archeologii lotniczej w Polsce nastąpił w 1998 roku, ponownie dzięki współpracy międzynarodowej i przy istotnym
udziale Ottona Braascha. W lipcu tego roku Aerial Archaeology Research Group we współpracy z Generalnym
Konserwatorem Zabytków, Instytutem Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskim Towarzystwem Prehistorycznym i Fundacją „Res
Publica Multiethnica” zorganizowało tygodniowe szkolenie w zakresie archeologii lotniczej, tym razem w Polsce. W szkoleniu, które odbyło się w Lesznie32, wzięło
udział 23 kursantów, w tym 17 z Polski. Pilotami w lotach
szkoleniowych byli Otto Braasch i Tomaš Janiček z Pragi
(pilot Instytutu Archeologii Czeskiej Akademii Nauk).
Szkolenie w Lesznie w roku 1998 przekonało nawet
najbardziej dotąd sceptycznie nastawione osoby w polskim środowisku archeologicznym, że wbrew utrwalonym przez lata poglądom również na terenie Polski
możliwe jest wykrywanie nieznanych wcześniej stanowisk archeologicznych z samolotu i wykonywanie ich
dokumentacji fotograficznej przez samych archeologów.
W ten sposób w ciągu kilku lat, dzięki wydatnej pomocy Ottona Braascha, zmieniła się radykalnie sytuacja archeologii lotniczej w Polsce. Po zorganizowanych
szkoleniach, dzięki pomocy międzynarodowej i wsparciu finansowemu ze strony Generalnego Konserwatora
Zabytków, archeologia polska dysponowała już co naj P. Barford 1998; M. Gojda 1998, 870–872; R. Palmer 1998;
C. Stoertz 1998.
32

mniej kilkunastoma archeologami, którzy byli w stanie
samodzielnie rozpoznawać stanowiska archeologiczne
z samolotu i dokumentować je w sposób pozwalający na
dalszą interpretację zdjęć i ich wykorzystanie w praktyce
ochrony zabytków i w badaniach naukowych. Tym samym stworzone zostały warunki do rozpoczęcia systematycznych poszukiwań stanowisk archeologicznych za
pomocą prospekcji aerofotograficznej, jako niezbędnego
uzupełnienia tradycyjnych badań powierzchniowych.
W lipcu 1999 roku Otto Braasch przyleciał do Polski kolejny raz swoją cessną, tym razem odbywając loty
wzdłuż Odry oraz wzdłuż wybrzeża morskiego w towarzystwie Wiesława Stępnia. Okryto wówczas m.in. kolejne domniemane założenie koliste w Rąpicach, gm. Cybinka w powiecie słubickim33.
Otto Braasch stał się także autorem pierwszego w języku polskim kompetentnego podręcznika archeologii
lotniczej, wydanego w roku 1999. Było nim napisane
specjalnie dla tej edycji opracowanie zatytułowane Z in
nego punktu widzenia – prospekcja lotnicza w archeolo
gii34, które weszło w skład zredagowanej przez Zbigniewa
Kobylińskiego publikacji Metodyka ratowniczych ba
dań archeologicznych. Za zgodą autora i wydawcy pełny
tekst opracowania wraz z ilustracjami udostępniony został również w sieci Internetu w serwisie poświęconym
 O. Braasch 1999a, 97, tabl. 1:2; w lotach wziął udział także Dariusz
Krasnodębski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (D. Krasnodębski 2005), próbę weryfikacji stanowiska metodami geofizycznymi
przeprowadzili natomiast Krzysztof Misiewicz i Dariusz Wach z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, niestety nie potwierdzając obecności neolitycznego „rondla” w tym miejscu.
34
O. Braasch 1999a.
33
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Ryc. 6. Otto Braasch z Dariuszem
Wachem na lotnisku w Rębiechowie
pod Gdańskiem w roku 2000.
Fot.: Z. Kobyliński
Fig. 6. Otto Braasch with Dariusz
Wach at the airport at Rębiechowo
near Gdańsk in 2000.
Photo: Z. Kobyliński

Ryc. 7. Obiekty osadnicze
w M ą t o w a c h M a ł y c h,
gm. Miłoradz, woj. pomorskie na
Żuławach Wiślanych, czytelne dzięki
wyróżnikom wegetacyjnym, odkryte
przez Ottona Braascha w roku 2000
w czasie lotu wzdłuż dolnej Wisły.
Fot.: O. Braasch i Z. Kobyliński
Fig. 7. Settlement features
at M ą t o w y M a ł e, commune
Miłoradz, Pomeranian Province
in Żuławy Wiślane area (the Vistula
fens), visible thanks to cropmarks,
discovered by Otto Braasch in 2000
during a flight along the lower Vistula.
Photo: O. Braasch & Z. Kobyliński
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archeologii niedestrukcyjnej (niestety, kilka lat później
serwis ten został usunięty przez dyrekcję z serwera Instytutu Archeologii i Etnologii PAN).
W czerwcu roku 2000 niestrudzony w swojej popularyzatorskiej i edukacyjnej działalności Otto Braasch
przyleciał do Polski swoją cessną po raz kolejny, lądując
tym razem na gdańskim lotnisku w Rębiechowie, skąd
wraz ze Zbigniewem Kobylińskim i Dariuszem Wachem
z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (Ryc. 6) odbył
dwa loty, dokumentując czytelne owego roku doskonale
dzięki wiosennej suszy wyróżniki wegetacyjne stanowisk
archeologicznych. Trasa pierwszego z tych lotów prowadziła wzdłuż dolnej Wisły aż do ujścia Drwęcy na południe od Torunia; drugi zaś lot prowadził na wschód od
Gdańska w kierunku Olsztyna. W czasie obu tych lotów
odkryto liczne (ok. 100) nowe stanowiska archeologicz-

ne (Ryc. 7), w tym między innymi zarysy neolitycznych
trapezowatych domów w rejonie Torunia (Ryc. 8).
Kolejna wizyta Ottona Braascha w naszym kraju miała miejsce w dniach 15–17 listopada 2000 roku, kiedy
Włodzimierz Rączkowski z Instytutu Prehistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Robert
H. Bewley z English Heritage zorganizowali w Lesznie
pod egidą NATO międzynarodową konferencję pod tytułem Archeologia lotnicza – rozwój przyszłej praktyki /
Aerial archaeology – developing future practice. To ważne
wydarzenie zgromadziło teoretyków i praktyków archeologii lotniczej z 20 krajów35. Podczas inauguracyjnej sesji
tej konferencji Otto Braasch i Martin Gojda, którzy bez
wątpienia odegrali kluczową rolę w zainicjowaniu w Pol35

R.H. Bewley, W. Rączkowski 2002.
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Ryc. 8. Trapezowaty dom neolityczny w rejonie To r u n i a odkryty
przez Ottona Braascha w roku 2000. Fot.: O. Braasch i Z. Kobyliński
Fig. 8. A trapezoidal Neolithic house near To r u ń discovered
by Otto Braasch in 2000. Photo: O. Braasch & Z. Kobyliński

sce programu poszukiwań stanowisk archeologicznych
z powietrza – odznaczeni zostali złotymi odznakami Za
opiekę nad zabytkami, nadawanymi przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Otto Braasch uznał wówczas, że archeologia polska
jest już dojrzała do dalszego samodzielnego rozwoju
w dziedzinie archeologii lotniczej. Nie zakończyła się
jednak jego pomoc dla polskiej archeologii. Na początku roku 2002 wykonane przez niego „z lotu ptaka” fotografie stanowisk archeologicznych na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego zaprezentowane zostały
na wystawie w Muzeum w Koszalinie (25 stycznia – 15
marca 2002), zorganizowanej we współpracy z Muzeum
Regionalnym (Regionalmuseum) w Neubrandenburgu
i Muzeum Kulturalno-Historycznym (Kulturhistoris
ches Museum) w Rostocku36, a polscy archeolodzy brali
udział w kolejnych organizowanych przy jego wydatnym
udziale międzynarodowych praktycznych szkoleniach
w zakresie archeologii lotniczej, np. w latach 2006 i 2007
w Barth, Lkr. Vorpommern-Rügen w Meklemburgii-Pomorzu Przednim37.
Archeologia lotnicza w Polsce obecnie może poszczycić się już wieloma spektakularnymi naukowo ważnymi
osiągnięciami38. Wśród nich wymienić można na przy Wystawa Lotnicza archeologia w Meklemburgii-Pomorzu Przednim;
http://bibliotekacyfrowa.eu/Content/30066/33009-0001.pdf (dostęp
29.08.2020).
37
S. Gerhard 2006; P. Wróblewski 2007.
38
 Część z tych odkryć zaprezentowana została w czasie dwóch wystaw
poświęconych archeologii lotniczej: na prezentowanej w Państwowym
Muzeum Archeologicznym w Warszawie a następnie w wielu muzeach
w Polsce w latach 2005–2011 wystawie oraz w towarzyszącej jej pub36

kład dokonane z lotu ptaka odkrycia zaginionych miast
średniowiecznych (Szamotuł, zidentyfikowanych przez
Włodzimierza Rączkowskiego w roku 200639, czy Nieszawy – przez Wiesława Stępnia w roku 200140) i dalszych neolitycznych „rondli” (w roku 2008 Włodzimierz
Rączkowski odkrył „rondel” w Wenecji koło Biskupina41,
w 2017 roku motolotniarze zauważyli następny „rondel”
w Nowym Objezierzu, gm. Moryń, pow. gryfiński, woj.
zachodniopomorskie42, w tym samym roku Piotr Wroniecki i Krzysztof Wieczorek odkryli „rondel” w Drzemlikowicach, gm. Oława, woj. dolnośląskie43, a w roku 2019
dzięki analizie lotniczych fotomap Mateusz Sosnowski i Jerzy Czerniec zidentyfikowali kolejne dwa rondle
w Łysomicach i Tylicach, pow. toruński, woj. kujawsko
-pomorskie 44, nie mówiąc już o tysiącach nieznanych
wcześniej pradziejowych i historycznych osiedli wiejskich, kurhanów, czy rozoranych grodzisk45.
Ten stan rozwoju nie mógłby jednak zostać osiągnięty bez inicjalnego bodźca i ogromnej początkowej pomocy, którą zawdzięczamy nieodżałowanemu Ottonowi
Braaschowi.
Istota metodyki archeologii lotniczej w ujęciu Ottona
Braascha zawiera się w trzech prostych wskazówkach:
„latać, obserwować i dokumentować”. Zawsze podkreślał
on, że do uprawiania archeologii lotniczej nie potrzeba
żadnych wyspecjalizowanych aparatów fotograficznych,
ani żadnego szczególnego przygotowania profesjonalnego z dziedziny fotointerpretacji i teledetekcji (o czym
przekonana była większość polskiego środowiska archeologicznego) – najważniejsza jest bowiem obserwacja powierzchni ziemi i rozumienie pojawiających się na niej
wyróżników stanowisk archeologicznych. Dlatego też
podkreślał zawsze potrzebę, a nawet konieczność uczestnictwa samych archeologów w lotach zwiadowczych,
bowiem uważał, że fotografia powinna być wynikiem
dokonanej obserwacji, a nie odwrotnie. Nie negując zatem celowości i potrzeby sięgania do archiwalnych zdjęć
lotniczych, wykonywanych dla innych potrzeb, w tym

likacji Archeologia lotnicza w Polsce: osiem dekad wzlotów i upadków
(Z. Kobyliński 2005), a ostatnio na wystawie otwartej w roku 2021
w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
39
 M. Dernoga et alii 2007; R. Pietrzak, W. Rączkowski 2006;
2009; A. Kijowski, M. Słowik, W. Rączkowski 2009; 2010.
40
W. Stępień 2015.
41
 Internet: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C364174%2Crondel-neolityczny-pod-biskupinem-ponownie-badany.html
(dostęp 29.08.2022).
42
E. Bielecka 2019; L. Czerniak et alii 2019.
43
M. Furmanek, P. Wroniecki 2019; 2020.
44
 Internet: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C79567%
2Ckujawsko-pomorskie-dwie-olbrzymie-konstrukcje-sprzed-7-tys-lat-odkryto-pod (dostęp 28.08.2020).
45
Np. M. Furmanek, P. Wroniecki 2017.
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na przykład kartograficznych czy militarnych46, Otto
Braasch kładł nacisk przede wszystkim na odkrycia dokonywane z powietrza przez świadomych i dysponujących
archeologiczną wiedzą obserwatorów, nastawionych na
„czytanie” powierzchni ziemi z samolotu i identyfikowanie tych anomalii roślinnych, glebowych, wilgotnościowych czy śniegowych, które mogą być wskaźnikami
obecności obiektów archeologicznych pod ziemią. Kluczowe znaczenie podejścia propagowanego przez Ottona
Braascha polega zatem przede wszystkim na udowodnieniu przez niego nieadekwatności ograniczającego możliwość rozwoju polskiej archeologii lotniczej – przez wiele
lat ugruntowanego – rozumienia archeologii lotniczej
jako fotointerpretacji, która ze zdjęcia lotniczego – wykonanego dla innych potrzeb z dużej wysokości – za pomocą metod skomplikowanych i zmonopolizowanych
przez wyspecjalizowane instytucje i osoby – wydobyć ma
jakieś – niewidoczne „gołym okiem” informacje ważne
dla archeologów47.
Archeologia polska dysponowała i dysponuje nadal
bardzo ważną możliwością połączenia wyników rekonesansu lotniczego z tradycyjnie rozwijaną od okresu
międzywojennego metodyką prowadzenia poszukiwań
powierzchniowych, rozwiniętą zwłaszcza w ramach realizacji Archeologicznego Zdjęcia Polski od 1978 roku.
Podobnego przedsięwzięcia nie zorganizowano na terenie
tych krajów, w których z kolei rozwinęła się znakomicie
archeologia lotnicza, a więc przede wszystkim w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Stwarzało to możliwości wypracowania właśnie w Polsce metodyki kompleksowe

go rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego.
Metodyka taka, która powinna stać się rutynową praktyką, winna obejmować rekonesans lotniczy jako pierwszy
etap, którego rezultaty winny podlegać weryfikacji powierzchniowej i geofizycznej48. Niestety, ta unikatowa
możliwość nie została wykorzystana w ramach przedsięwzięcia ogólnopolskiego, i rekonesansu lotniczego
nie uznaje się obecnie za niezbędny element metodyki
AZP49, pomimo postulatów wysuwanych przez zespół
sterujący programem AZP w ostatnich latach XX wieku50.
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Otto Braasch (1936–2021) and the Development of Aerial Archaeology in Poland
Summary
The article presents the role of Otto Braasch, a German pilot and aerial
archaeologist in the development of aerial archaeology in Poland in
the last decade of the 20th century.
Otto Braasch at the age of 20 obtained a glider pilot license, and
in 1958 he joined the German air force, where until 1980 he served
as a supersonic fighter pilot, as a squadron commander, operational
officer and deputy wing commander in fighter units, as well as a staff
officer at Luftwaffe headquarters. In 1974, he began his activity as
a practitioner and theoretician of aerial archaeology, which lasted
almost 50 years, initially in southern Germany, and after the collapse
of the Communist system in Central Europe, also in the eastern
federal states of Germany, in Czechia, Slovakia, Hungary, Poland,
Estonia and Latvia.
His interests in archaeology developed through personal contacts
with the archaeologist and engineer Irwin Scollar, who from 1960 as
an employee of the Rhineland National Museum in Bonn was a pioneer of post-war aerial archaeology in Germany, and then with the
archaeologist Rainer Christlein, who in 1976, as an employee and later
director of the archaeological section of the Bavarian State Office for
Monument Protection, initiated regular search for archaeological sites
in Bavaria from a plane, carried out by Otto Braasch.
In 1980, Otto Braasch left the air force to devote himself entirely
and exclusively to aerial archaeology. Until 1989, he served as the
aerial archaeologist of the Bavarian Conservation Office, creating
from scratch an archive of aerial photographs of archaeological sites in

Bavaria, initially stored in Landshut and later in Munich. This archive
is currently one of the world’s largest sources of aerial archaeology.
Later, the area of his interest became Baden-Württemberg, and after
the collapse of the Communist regime in Europe and the reunification
of Germany, he began systematic exploration activities in the territory
of the East German states – Saxony, Saxony-Anhalt, Brandenburg and
Mecklenburg-Vorpommern (Fig. 1). This aerial survey initiated by
Otto Braasch was and is being continued by his successors, who are
in most cases his students. Otto Braasch disseminated his vast knowledge and shared his experiences in numerous publications (Fig. 2), at
many conferences and during lectures he gave at the universities of
Munich and Berlin.
From the point of view of the history of Polish modern archaeology the most important is the missionary activity of Otto Braasch in
the countries of the former Soviet bloc. Otto Braasch was one of the
initiators of helping archaeologists from Central and Eastern Europe
to initiate the aerial prospection of archaeological heritage resources,
which became possible on a larger scale after the collapse of the
Communist system. He helped archaeologists, including in Poland,
as an instructor during practical aerial archaeology training courses,
and he also came to Poland several times in the company of Polish
archaeologists to make reconnaissance flights in various parts of the
country, discovering many previously unknown archaeological sites,
including the first Neolithic cult circle in Bodzów in the Lubuskie
Province (Fig. 3–8).
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