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Jaki wykrywacz wybrać?
Jaki detektor zakupić na początek?
To dwa najpopularniejsze pytania, które przewijają się 
na forach internetowych i w grupach, skupiających 
początkujących i doświadczonych poszukiwaczy skarbów. 
I nie może to dziwić, bo wybór dobrego wykrywacza to w 
obecnych czasach trudny wybór. Wykorzystując własne 
doświadczenia i wieloletnią obserwację rynku wykrywaczy 
w Polsce, przedstawiam konstrukcje, po które najczęściej 
sięgają obecni i przyszli poszukiwacze skarbów w Polsce 
– z podziałem na różne kategorie cenowe. A jeśli to, co 
napisałem poniżej, to za mało, piszcie – pomogę znaleźć 
wam optymalne rozwiązanie.
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OD 1 ZŁ DO 1000 ZŁ

Po wykrywacze z najniższej półki cenowej sięgają przede wszystkim te osoby, które dopiero 
chcą rozpocząć przygodę z poszukiwaniem skarbów. Należy brać pod uwagę to, że nie wszyst-
kim pasja ta przypadnie do gustu, dlatego lepiej zdecydować się na wykrywacz, który z powo-
dzeniem będzie można sprzedać. Sugeruję, by nie wybierać najtańszych chińskich konstrukcji, 
dostępnych w marketach czy nawet w sklepach niektórych dystrybutorów, ale by postawić na 
sprawdzone wykrywacze. I by zakupić je w sklepach, które na rynku funkcjonują od lat – po-
zwoli to uniknąć ewentualnych problemów z serwisem czy reklamacją. Należy bezwzględnie 
uważać na wszelkiego rodzaju cudowne okazje.

Wydaje się, że najlepszym wyborem dla początkującego poszukiwacza w przedziale do 1000 zł będzie Garrett 
Ace 150 lub Garrett Ace 200i. To dobre, nieskomplikowane, uniwersalne i sprawdzone wykrywacze, które po 
nabraniu wprawy bez większego problemu będzie można sprzedać.

W tym przedziale cenowym warto zwrócić także uwagę na inne wykrywacze: Minelab Go-Find 20 oraz wyż-
szy model Minelab Go-Find 40, Fisher F11 oraz White’s Coinmaster. Zaletą wszystkich wymienionych kon-
strukcji jest prostota obsługi, która nie zrazi do poszukiwań osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę 
z eksploracją.

OD 1000 ZŁ DO 2000 ZŁ

W tej półce cenowej pojawią się już trochę bardziej skomplikowane wykrywacze, jednak i tu 
wybór często pada na konstrukcje Garretta. Model Ace 250 z dodatkami kupić można za nieco 
powyżej 1000 zł, nieco droższy jest nowszy Ace 300i, wcześniejszy i nieco bardziej skompliko-
wany Euro Ace, a najdroższy z serii Ace 400i to koszt prawie 2000 zł. Zaletą wszystkich kon-
strukcji Garretta jest prostota obsługi i uniwersalność. Użytkownik Ace 150 z powodzeniem 
poradzi sobie z użytkowaniem wyższych modeli. Wieloletnia obserwacja rynku wykrywaczy 
pozwala wywnioskować, że to najczęstszy wybór wśród początkujących poszukiwaczy. To też 
najczęściej polecane modele wykrywaczy. Ja sam używałem Garretta Ace 250 przez pierw-
sze 4 lata przygody z poszukiwaniem skarbów. Porównując jakość i skuteczność do ceny, to 
zdecydowanie najlepszy wybór na początek. Tym bardziej, że można dokupić do niego nowe cewki. Najtaniej 
Garretta Ace 250 kupicie tutaj.

W przedziale do 2000 zł pojawia się pierwszy wykrywacz z serii X-TERRA firmy Minelab – model 305. To kon-
strukcja nieco bardziej skomplikowana, wymagająca znajomości podstaw obsługi i bardzo często też wybór na 
lata. Bywa, że osoby, które sięgają po pierwszy wykrywacz z serii X-TERRA, później zmieniają już tylko modele 
na wyższy, dobierając odpowiednie cewki.

Amerykański White’s oferuje model TreasurePRO. To w dużej mierze zautomatyzowany i uniwersalny wy-
krywacz z pięcioma trybami pracy, z którym też poradzą sobie początkujący poszukiwacze. Z kolei w ofercie 
Fishera znaleźć można model F44, reklamowany jako wykrywacz na każde warunki. Czy tak jest w rzeczywi-
stości? Jest, bo miałem okazję testować tę konstrukcję. Poza jej wszystkimi zaletami to po prostu wykrywacz 
nie do zdarcia.

Z polskich konstrukcji warto zwrócić uwagę na Armand Moneta. To sprzęt łatwy w obsłudze, kierowany do 
osób zainteresowanych poszukiwaniem monet.

Gdzie kupić najtaniej?
Garrett Ace 150
Garrett Ace 200i
Minelab Go-Find 20
Minelab Go-Find 40
Fisher F11
White’s Coinmaster

Gdzie kupić najtaniej?
Garrett Ace 250
Garrett Ace 300i
Garrett Ace 400i
Minelab X-TERRA 305
White’s TreasurePRO
Fisher F44
Armand Moneta

http://bit.ly/2mPyEfh
http://bit.ly/2mPyEfh
http://bit.ly/2o4hsDM
http://bit.ly/2mTNp1t
http://bit.ly/2ms9PuV
http://bit.ly/2o4eOOI
http://bit.ly/2nBlcAl
http://bit.ly/2o3USeT
http://bit.ly/2l91XKw
http://bit.ly/2mAADXW
http://bit.ly/2khN5cC
http://bit.ly/2khN5cC
http://bit.ly/2mPyEfh
http://bit.ly/2l91XKw
http://bit.ly/2l91XKw
http://bit.ly/2l91XKw
http://bit.ly/2o3Z5PD
http://bit.ly/2ms4MKQ
http://bit.ly/2nRnp83
http://bit.ly/2msk0PY
http://bit.ly/2mPyEfh
http://bit.ly/2o4hsDM
http://bit.ly/2mTNp1t
http://bit.ly/2ms9PuV
http://bit.ly/2o4eOOI
http://www.ceneo.pl/19818610#cid=20717&amp;crid=105298&amp;pid=13415
http://bit.ly/2l91XKw
http://bit.ly/2mAADXW
http://bit.ly/2khN5cC
http://bit.ly/2o3Z5PD
http://bit.ly/2ms4MKQ
http://bit.ly/2nRnp83
http://bit.ly/2msk0PY
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Gdzie kupić najtaniej?
Minelab X-TERRA 505
Minelab X-TERRA 705
XP G-Maxx II
Fisher F5
Fisher F70
Rutus Alter 71

OD 2000 ZŁ DO 3000 ZŁ

W przedziale do 3000 zł warto polecić przede wszystkim dwa kolejne modele Minelaba z serii 
X-TERRA: 505 i 705. Minelab X-TERRA 705 to mój wybór sprzed lat. W międzyczasie doku-
piłem do niego dwie cewki: Nel Tornado i Nel Snake, i nic nie wskazuje na to, bym miał go w 
przyszłości zmienić. To jeden z najlepszych modeli – jednocześnie w przystępnej cenie – jaki 
kiedykolwiek opuścił fabryki Minelaba. Jest trwały (choć serwisuję go co roku po zakończeniu 
sezonu), czuły i wydajny.

Mając do dyspozycji mniej niż 3000 zł można sięgnąć po wykrywacze francuskiej firmy XP Me-
tal Detectors, znanej przede wszystkim z nieco bardziej skomplikowanego modelu XP Deus. Warto tu przede 
wszystkim zwrócić uwagę na model Gold Maxx Power II. Trzeba podkreślić, że ten model – w przeciwień-
stwie do wszystkich wcześniejszych – nie ma wyświetlacza LCD, a jedynie sygnalizację dźwiękową wykrytego 
obiektu. Jego użytkownicy podkreślają, że to najlepszy wybór dla osób, które chciałyby postawić na poszuki-
wanie tzw. drobnicy, czyli monet i biżuterii.

Wśród wykrywaczy firmy Fisher pojawiają się modele F5 i F70. Niezbyt popularny, ale bardzo dobry – pole-
cany szczególnie dla moneciarzy – jest wykrywacz Macro Racer. W Polsce dostępny jest on jedynie w ofercie 
sklepu mocnysygnal.pl.

W Polsce, w ostatnim czasie, popularnym wyborem jest najnowszy wykrywacz rodzimego producenta Rutus 
Alter 71. To detektor dla zaawansowanych użytkowników, jednak też wybór początkujących poszukiwaczy. 
Obecni użytkownicy podkreślają jego uniwersalność – Alter 71 jest skuteczny w poszukiwaniach większych 
przedmiotów na dużych głębokościach, jaki i tzw. drobnicy. Warto przy tej okazji wspomnieć o poprzednich 
bardzo udanych i popularnych konstrukcjach Rutusa – Argo i Optima, które obecnie nabyć można w bardzo 
niskich cenach.

OD 3000 ZŁ DO 4000 ZŁ

Absolutnym hitem w tym przedziale cenowym, gdzie znaleźć można już zaawansowane wy-
krywacze, przeznaczone raczej dla doświadczonych poszukiwaczy, jest XP Deus wspomnianej 
już wcześniej francuskiej firmy XP Metal Detectors. W zależności od wersji i ilości akcesoriów 
(bezprzewodowe słuchawki i panel), jego cena waha się od 3200 zł do prawie 6000 zł. To 
zdecydowanie najczęściej polecany wykrywacz, który zrewolucjonizował rynek detektorów na 
świecie. Jego największa zaleta to lekkość konstrukcji, zasięg, precyzja i prędkość, z jaką moż-
na prowadzić poszukiwania. Wykrywacz polecany jest raczej doświadczonym detektorystom, 

znającym podstawy obsługi sprzętu tego typu.

Częstym wyborem wśród wykrywaczy powyżej 3000 zł jest Garrett At Pro. To wykrywacz o wszechstronnym 
zastosowaniu, po który często sięgają osoby wcześniej korzystające z Ace 250. Nieco droższy od At Pro jest At 
Gold. Nowością w tej półce jest nowa konstrukcja Fishera – F19. Osoby, które zdecydowały się na zakup tego 
sprzętu, twierdzą, że to idealny wybór dla poszukiwaczy prowadzących badania w silnie zanieczyszczonym 
terenie. Minelab z kolei proponuje model Safari. To wszechstronny i wielozadaniowy wykrywacz dla wymaga-
jących i doświadczonych poszukiwaczy.

Gdzie kupić najtaniej?
XP Deus
Garrett At Pro
Garrett At Gold
Fisher F19
Minelab Safari

http://bit.ly/2mLIwep
http://bit.ly/2nJ3V8J
http://bit.ly/2nBgQJw
http://bit.ly/2ntdIvz
http://bit.ly/2nB7RIn
http://bit.ly/2mzyzxV
http://bit.ly/2mLIwep
http://bit.ly/2nJ3V8J
http://bit.ly/2nJ3V8J
http://bit.ly/2nBgQJw
http://bit.ly/2ntdIvz
http://bit.ly/2nB7RIn
http://mocnysygnal.pl/pl/p/Makro-Racer/134
http://mocnysygnal.pl/pl/p/Makro-Racer/134
http://bit.ly/2mzyzxV
http://bit.ly/2mzyzxV
http://bit.ly/2mzyzxV
http://bit.ly/2lw0DUw
http://bit.ly/2o4bXoQ
http://bit.ly/2nB9fKQ
http://bit.ly/2nMTcHf
http://bit.ly/2nMTcHf
http://bit.ly/2n6Tc4F
http://bit.ly/2n6Tc4F
http://bit.ly/2msnVMA
http://bit.ly/2nJfvRr
http://bit.ly/2nB9fKQ
http://bit.ly/2nMTcHf
http://bit.ly/2n6Tc4F
http://bit.ly/2msnVMA
http://bit.ly/2nJfvRr
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OD 4000 ZŁ DO 5000 ZŁ

Fisher F75, wspomniany XP Deus, AKA Signum MFT 7272 i Teknetics T2 – te cztery mode-
le z powodzeniem polecić można w przedziale do 5000 zł. Spośród tych wykrywaczy warto 
zwrócić uwagę na model Fishera. To sprzęt, którego największą zaletą – poza skutecznością, 
precyzją i zasięgami – jest intuicyjna obsługa. Podobnie jest z najbardziej zaawansowanym 
wykrywaczem Tekneticsa. Warto też zwrócić uwagę na inne modele z fabryki Tekneticsa, tym 
bardziej, że wiele z nich nabyć można w naprawdę niskich cenach, Można z całą odpowiedzial-
nością stwierdzić, że wśród wykrywaczy powyżej 4000 zł nie ma złych konstrukcji. Są jednak poszukiwacze, 
którzy nie potrafią wykorzystać w pełni ich możliwości.

AKCESORIA

Warto pamiętać o tym, że zakup wykrywacza nie kończy procesu kompletowania sprzętu. Sko-
ro wykrywacz ma nam służyć latami, warto zainwestować od razu w osłony do cewek i osłony 
do elektroniki, które chronią przed uszkodzeniami i wilgocią. Niezbędna jest też dobra, lekka, 
wytrzymała i trwała saperka. Najczęstszym wyborem poszukiwaczy są saperki firmy Fiskars. 
Głównie ze względu na trwałość i małą wagę. Poszukiwacze bardzo często inwestują też w 
odpowiedni ekwipunek – termoaktywną odzież, wytrzymały plecak. Warto śledzić wyprzedaże 
i próbować skompletować sprzęt przed sezonem, szukając okazji w popularnych sklepach.

Wielu poszukiwaczy decyduje się też na zakup pinpointera – niewielkiego wykrywacza do precyzyjnego na-
mierzania znalezisk. Ceny najskuteczniejszych pinpointerów dorównują cenom najprostszych, ale dobrych 
wykrywaczy. Z doświadczenia wiem, że nie warto inwestować w drogie konstrukcje. Ja z powodzeniem uży-
wam pinpointera, za którego kilka lat temu zapłaciłem 450 zł. Służy mi do dziś.

LITERATURA I PORADNIKI DLA POSZUKIWACZY

Książek dla poszukiwaczy i o poszukiwaczach nie ma wiele. Te, które wydano, zazwyczaj ukazały się w niewiel-
kich nakładach. Początkującym poszukiwaczom warto polecić przede wszystkim poradniki i książki reportażo-
we, które wzbogacą wiedzę, a wśród nich:

Iga India Nowicka, „Pancerne skarby z pobojowisk” – znakomity reportaż Indii z terenu, wydany w 2011 
roku. Ta książka bezwzględnie powinna znajdować się w biblioteczce każdego poszukiwacza. Znajdziecie ją 
tutaj. Warto sięgnąć też po wydany 6 lat wcześniej pierwszy reportaż „Skarby z pobojowisk”. Przy odrobinie 
szczęścia znajdziecie używane egzemplarze na portalach aukcyjnych. Podobnie jak kilka numerów czasopisma 
„Archeologia Wojenna”.

Thomas von Hohenkrug, „Z wykrywaczem po skarby” – napisany w przystępny i zrozumiały dla amatorów 
poradnik dla początkujących poszukiwaczy. Najtaniej znajdziecie tę książkę tutaj.

Michał Młotek, „Zapiski Hansa Heinricha” – propozycja ode mnie, czyli powieść o współczesnych 
poszukiwaczach skarbów z elementami poradnika. Dostępna między innymi tutaj.

Gdzie kupić najtaniej?
Fisher F75
XP Deus
AKA Signum MFT 7272
Teknetics T2

Najpopularniejsze
pinpointery
Makro Pointer
Nokta RS Pinpointer
Teketics Pinpointer
Garrett Propointer

KUP !
TERAZ

http://bit.ly/2nJhVPR
http://bit.ly/2nJfJYN
http://bit.ly/2n6VgtC
http://bit.ly/2msguoJ
http://bit.ly/2nmyMaf
http://bit.ly/2n6MZFX
http://zdziennikaodkrywcy.pl/10-rzeczy-z-zimowych-wyprzedazy-ktore-przydadza-ci-sie-w-trakcie-poszukiwan/
http://zdziennikaodkrywcy.pl/10-rzeczy-z-zimowych-wyprzedazy-ktore-przydadza-ci-sie-w-trakcie-poszukiwan/
http://www.ceneo.pl/13345161#crid=104870&pid=13415
http://www.ceneo.pl/6922856#crid=104871&pid=13415
http://bit.ly/2gcwhob
http://bit.ly/2nJhVPR
http://bit.ly/2nJfJYN
http://bit.ly/2n6VgtC
http://bit.ly/2msguoJ
http://bit.ly/2n6JAqP
http://bit.ly/2mPBrW7
http://bit.ly/2n6RDUo
http://bit.ly/2o4kbx0
http://bit.ly/2gcwhob
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JAK ZDOBYĆ POZWOLENIE
NA PROWADZENIE POSZUKIWAŃ?

Współpraca poszukiwaczy skarbów
i archeologów jest możliwa



7

Według środowisk naukowych, poszukiwanie ukrytych bądź porzuconych zabytków przy uży-
ciu wykrywacza metalu bez pozwolenia – zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami – to wykroczenie. Poszukiwacze skarbów komentują sprawę krótko: ustawa, na 
którą powołują się muzealnicy i archeolodzy, odnosi się raczej do miejsc wpisanych do rejestru 
zabytków. Czy na pewno? I po której stronie leży prawda?

Na to pytanie trudno uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Polskie prawo w kontekście amatorskiego poszu-
kiwania skarbów jest niedoprecyzowane. Ale tylko eksploratorzy twierdzą, że wymaga zmian i urealnienia. 
Archeolodzy i muzealnicy udają w większości, że nie ma problemu. Poszukiwacze skarbów nie chcą natomiast 
słyszeć o żadnych ograniczeniach i regulacjach. O kompromisie – po obu stronach – myślą nieliczni.

Mimo to część środowiska poszukiwaczy skarbów w Polsce, szczególnie ta skupiona w stowarzyszeniach, 
klubach i grupach (poszukiwania można prowadzić też samodzielnie), po nawiązaniu współpracy z muzeami, 
każdego roku występuje do wojewódzkich urzędów ochrony zabytków o wydanie pozwolenia na prowadze-
nie poszukiwań. Motywacje są różne. Przeważa chęć profesjonalizacji i usystematyzowania działań. Oto, co 
trzeba zrobić.

Po pierwsze należy zapoznać się z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowla-
nych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789) oraz ustawą z dnia 14 
czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn zm.).

Po drugie należy przygotować program poszukiwań, czyli odpowiedzieć na pytanie, czego chcę szukać, gdzie, 
dlaczego i czy mam wystarczająco dużo wiedzy, by tego typu poszukiwania prowadzić? W moim przypadku – a 
uzyskuję pozwolenie od 2008 roku –  celem poszukiwań jest odnalezienie śladów po działaniach wojennych 
ze stycznia 1945 roku, od niedawna także po przemarszu wojsk szwedzkich i wojsk napoleońskich. Program 
poszukiwań powinien zawierać opisy zainteresowań i doświadczenia eksploratora, przedmiotu i celu poszu-
kiwań i metody poszukiwań.

Po trzecie należy wystąpić do właściciela terenu, na którym chcemy prowadzić poszukiwania, o zgodę. Ja pro-
wadzę poszukiwania wyłącznie na terenach leśnych, dlatego z wnioskiem występuję do nadleśnictwa, czyli 
do jednostki Lasów Państwowych. W przyszłości wystąpię o zgodę do urzędu gminy, by móc prowadzić po-
szukiwania na podmiejskich nieużytkach. We wniosku każdorazowo deklaruję przywrócenie po zakończeniu 
działań terenu poszukiwań do stanu pierwotnego i bezwzględne podporządkowywanie się wytycznym Straży 
Leśnej. Nadleśnictwo zobowiązało mnie ponadto do przedstawienia harmonogramu wypraw w teren. Odpis 
pozwolenia, które otrzymałem, trafił do wszystkich leśniczych i podleśniczych.

Po czwarte należy nawiązać współpracę z muzeum, które przyjmie, zabezpieczy i opracuje odnalezione zabytki 
archeologiczne. W 2008 roku, gdy po raz pierwszy występowałem o pozwolenie, zadzwoniłem do wybranego 
muzeum, opowiedziałem o swoich działaniach, umówiłem się na spotkanie i po kilku dniach uzyskałem dekla-
rację współpracy. W deklaracji wskazano osobę, której każdorazowo miałem zgłaszać przypadki odnalezienia 
zabytków archeologicznych. Pracownicy muzeum zapoznali mnie ponadto z zasadami ochrony prawnej za-
bytków, przeszkolili z zakresu rozpoznawania zabytków archeologicznych i lokalizowania w terenie stanowisk 
archeologicznych. Zobowiązano mnie także do zapoznania się z ustawą o broni i amunicji. Dziś współpracuję 
z Muzeum w Ostródzie. To tam trafiają odnajdywane przeze mnie zabytki.
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Mając uregulowane te cztery kwestie, można przystąpić do wypełnienia wniosku, w którym trzeba uwzględnić 
następujące informacje: wskazanie terenu poszukiwań, terminu prowadzenia działań, uzasadnienie wniosku 
oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej poszukiwania zabytków. Wzory wniosków dostępne są na stronach 
urzędów gmin lub urzędów ochrony zabytków (dla przykładu: Warszawa, Olsztyn, Łódź). Jeśli urzędy ochrony 
zabytków nie udostępniają wzorów wniosków, można je o to poprosić. Jeśli i to nie przyniesie rezultatu, można 
dostosować i wykorzystać jeden z udostępnionych wyżej wzorów.

W uzasadnieniu wniosku, którego wypełnienie może zająć najwięcej czasu i sprawić najwięcej problemów, 
sugeruję powołać się na podstawę prawną: art. 36 ust. 1 pkt. 12, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt. 8, § 2 
ust. 1, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwa-
torskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn zm.).

Do wniosku należy załączyć: program poszukiwań (obowiązkowo), oświadczenia o znajomości przepisów usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o broni i amunicji, umiejętności rozpoznania za-
bytku archeologicznego, niezwłocznym informowaniu WKZ o wszystkich znaleziskach archeologicznych oraz, 
że nie będą one wydobywane bez jego wiedzy, niezwłocznym informowaniu WKZ o znaleziskach szczątków 
ludzkich i należących do nich przedmiotach, poddaniu wszelkich znalezisk wraz z ich inwentarzem weryfikacji 
konserwatorskiej, podjęciu obowiązku wykonania sprawozdania z poszukiwań, zgodę właściciela terenu na 
wejście i prowadzenie poszukiwań z określeniem dokładnej lokalizacji miejsc objętych poszukiwaniem oraz 
specyfikację sprzętu, zawierającą podstawową informację o używanym wykrywaczu metalu.

Istotnym załącznikiem jest też plan terenu, na którym prowadzone będą poszukiwania. Urzędy z reguły wy-
magają, by były to dwa egzemplarze mapy w skali 1:25 000. Szczegółowe mapy terenu można nabyć w woje-
wódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Można też je złożyć samemu, wykorzystując 
do tego zrzuty ekranu z serwisu geoportal.gov.pl. Jest przy tym dużo pracy, ale dzięki temu można zaoszczę-
dzić kilkadziesiąt złotych.

Teraz wystarczy wnieść opłatę skarbową w wysokości 82 zł (należy każdorazowo sprawdzić, gdzie konkretnie) 
i złożyć komplet dokumentów wraz z pismem przewodnim w wybranym urzędzie ochrony zabytków. W prze-
ciągu miesiąca powinna nadejść odpowiedź.

Michał Młotek

„Noc Patagonów”

http://bit.ly/2gcwhob
http://bit.ly/2gcwhob
http://bit.ly/2gcwhob
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JAK ZNALEŹĆ 
WOJENNY DEPOZYT?
Wiele z nich wciąż czeka na swoich odkrywców
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Ukrywano je zwykle tuż przed przejściem frontu. Część w pobliżu majątków, domostw i gospodarstw, inne 
w parkach, na polach i głęboko w lesie. Chowano w nich nie tylko sztućce i porcelanę, monety, banknoty i 
dokumenty, ale też odzież, książki, obrusy, narzędzia, leki i wiele innych, wydawałoby się, nieprzydatnych 
rzeczy. Powierzano je ziemi po to, by po nie wrócić. Dziś stanowią cel poszukiwań. Skrytki, schowki i depo-
zyty – jak ich szukać, by znaleźć?

Niestety, z każdym kolejnym dniem wydaje się, że jest to coraz trudniejsze. Historia ich poszukiwań liczy już 
sobie kilkadziesiąt lat. Skrytek i depozytów szukano zaraz po wojnie, gdy napływowej ludności przydawało się 
wszystko – jeśli nie do codziennej egzystencji, to przynajmniej na handel wymienny. Zanim jednak do poszuki-
wań przystąpili cywile, szukało wojsko. W “Dzienniku z Prus Wschodnich” Hans von Lehndorff, wnuk pruskie-
go arystokraty, wspominał o żołnierzach Armii Czerwonej, którzy jeszcze w 1946 roku na terenie rezydencji 
jego dziadka szukali zakopanych skarbów “długimi spiczastymi, żelaznymi prętami, które kazali sobie zrobić u 
kowala”. Wbijali je zapewne w ziemię, czekając na opór drewnianych skrzyń lub szklanych słojów. Lehndorff 
pisał też później o dwóch samotnych kobietach, którym “wiedzie się […] trochę lepiej”. “Najwidoczniej – jak 
przypuszczał – znalazły nasze zakopane srebra. Dowiedziałem się o tym od pewnego polskiego sklepikarza, 
któremu niedawno sprzedały trzy schowane jeden w drugi srebrne pucharki. Pokazał mi je i gotów jest mi je 
odsprzedać za cenę kupna. Żąda 500 złotych, a więc śmiesznie małej sumy. W sklepiku znajduje się jeszcze 
wiele innych przedmiotów, które wcześniej należały do nas. […] Z wiadomych powodów tamte kobiety zaofe-
rowały mi tylko sporo śpiewników i moją Biblię do chrztu, którą też znalazły”.

Pewne jest, że chowali wszyscy i wszystko, co mogło się przydać w przyszłości, a czego nie można było zabrać 
w przypadku ucieczki lub tymczasowej zmiany miejsca zamieszkania. Mimo to wielu skrytek nigdy nie odnale-
ziono. Część z nich do dziś czeka na swoich odkrywców.
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Trudno osadzić się w roli ówczesnego uchodźcy, który w trudnych warunkach zmuszony był uciekać przed 
dramatem wojny. Czy ukrywając w ziemi swój dobytek, mógł kierować się jakąś regułą? Czy wybierał miejsca 
charakterystyczne, czyli takie, do których mógłby bez trudu wrócić? Czy pozostawiał wskazówki dla innych, 
którzy mogliby je w przyszłości odnaleźć?

Odpowiedź na te pytania jest prosta. Krajobraz zmienia się niezwykle szybko. Dlatego najważniejsza zasada 
brzmiała: “Stwórz schowek w miejscu, które zapamiętasz”. W przypadku otwartego terenu mogły to być oko-
lice skrzyżowania dróg, stare drzewo, szczyt lub zbocze wzniesienia, zagłębienie lub wąwóz, fragment łąki w 
zakolu rzeki lub strumienia, a najczęściej skraj lasu lub drogi. Zwykle w odległości do 250 metrów od ostatnich 
zabudowań miejscowości. Miejsca ukrycia oznaczano pozostawiając w okolicy spory kamień lub wycinając 
znaki na drzewie. Jeśli nie dla siebie, to dla innych osób, którym w przyszłości mogło to ułatwić odnalezienie 
danego miejsca.

Jeśli więc w środku lasu znajduje się kamień, warto dokładniej przeszukać okolicę, zaczynając jednak od tego, 
co znajduje się pod samym kamieniem. Jeśli na drzewie, przy korzeniu lub wyżej, znajdują się wyryte znaki, po-
winno się potraktować je poważnie. Jeśli cokolwiek w lesie przykuje uwagę, wzbudzi wątpliwość, zainteresuje 
lub zaintryguje, jeśli nagle wyostrzą się zmysły, warto przystanąć, rozejrzeć się i obejść dokładnie całą okolicę. 
Obecność skrytki mogą zwiastować kamienie, czerwona cegła lub dachówka, ale też gwoździe, które mogą 
być jedyną pozostałością po skrzyni.

Druga zasada ukrywających nakazywała im chować dokładnie. Dlatego w przypadku prowadzenia poszuki-
wań przy użyciu wykrywacza metalu, należy całkowicie zrezygnować z dyskryminacji i weryfikować każdy, 
nawet najgłębszy sygnał. Należy też pamiętać, że w przypadku odkrycia słoja, kanki, skrzynki lub wiadra z 
zawartością, powinno się dokładnie przeszukać cały rejon. Jedna skrytka zwykle zwiastuje kolejną.

W przypadku starych, opuszczonych lub dawnych gospodarstw, domostw lub majątków, w pierwszej kolej-
ności trzeba sprawdzić parki ze stawami, ogrody i sady. Ich granice ustalić można korzystając z archiwalnych 
map lub tworząc z nich specjalną nakładkę dla aplikacji wykorzystujących wbudowany w telefon moduł GPS.

Depozyty zakopywano często przy granicy działki, ale też przy bramach wjazdowych i w samym rogu posia-
dłości. Zdarzały się też skrytki urządzone przy samym murze, często na wysokości okna lub pod schodami, 
przy głównych drzwiach wejściowych. Wspomniany wcześniej Hans von Lehndorff pisał w dzienniku o kil-
kukrotnie rozkopywanym grobie, który znajdował się przy leśniczówce. Czy rzeczywiście był to grób czy po 
prostu przygotowana wcześniej skrytka?

W przypadku budynków należy sprawdzić wolne przestrzenie pod drewnianą podłogą (w trakcie remontów 
częstym znaleziskiem jest broń), piwnice ze wszystkimi zakamarkami, a w przypadku strychów przestrzenie za 
deskami stropowymi. Niedawno media donosiły o wielkim “domowym” depozycie odnalezionym w czeskim 
Uście nad Łabą. Przedmioty ukryte przez dawnych mieszkańców budynku znajdowały się w za deskami stro-
powymi. “Wejście” do skrytki oznaczone było kilkucentymetrowym sznurkiem, który przetrwał nienaruszony 
70 lat.
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POLSKA MAPA
SKARBÓW

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1au7AJDUq8ZXuzwamA7RaseLUNnM


13

WIELKA
UCIECZKA

https://www.youtube.com/watch?v=AK_7LalIxl0
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KUP !
TERAZ

http://bit.ly/2gcwhob
http://bit.ly/2gcwhob
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KUP !
TERAZ

http://bit.ly/2gcwhob
http://bit.ly/2gcwhob
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