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5. Opis

Najmłodszy z czterech krakowskich kopców i 
jednocześnie największa tego rodzaju budowla w Polsce*
znajduje się na Sowińcu, najwyższym wzniesieniu Lasu 
Wolskiego (358 m n.p.m.). Monument, zwany także 
kopcem Niepodległości lub Mogiłą Mogił, upamiętnia 
odzyskanie niepodległości przez Polskę w roku 1918. W 
jego wnętrzu znajduje się ziemia pochodząca z pól 
bitewnych i miejsc martyrologii Polaków od czasów 
powstania kościuszkowskiego (1794) do epoki terroru 
komunistycznego po drugiej wojnie światowej. Ze 
szczytu kopca rozciąga się szeroko panorama obejmująca
Kraków, Jurę i Beskidy, a przy dobrej widoczności także 
Tatry.

Z pomysłem usypania kopca wystąpił w 1934 roku 
Związek Legionistów Polskich. Wkrótce w Warszawie 
utworzony został Komitet Budowy Kopca, na którego 
czele stanął płk Walery Sławek. Projekt budowli 
sporządził architekt i konserwator zabytków, Franciszek 
Mączyński. Uroczyste sypanie rozpoczęto 6 sierpnia 
1934 roku, w dwudziestą rocznicę wymarszu z Krakowa 
I Kompanii Kadrowej. W trakcie prac budowlanych 
doszło do niespodziewanego odkrycia naukowego - na 
wzgórzu odkryto ślady osiedli ludzkich z okresu górnego 
paleolitu (kultura oryniacka, 40-20 tys. lat p.n.e.), 
zaliczane do jednych z najstarszych śladów obecności 
człowieka w środkowej Europie1. 

Prace przy budowie kopca miały w dużej mierze 
charakter czynu społecznego, w którym przez trzy lata 
wzięły udział tysiące Polaków. Przybywające z różnych 
stron kraju delegacje przywoziły ze sobą ziemię z miejsc 
związanych z walką o niepodległość. Jak pisze Krystian 
Waksmundzki, Ziemie przywożono w różnego rodzaju i 
kształtu urnach. W większości były to piękne, artystycznie
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wykonane urny z metalu (nawet szczerozłote), drzewa, 
bursztynu, marmuru, węgla, a nawet z rafy koralowej (z 
Florydy), plecione z wikliny i in. Kształtem lub 
materiałem, z którego były wykonane, nawiązywały do 
charakteru miejsca, z którego zawierały ziemię: łuski 
armatnie, chary regionalne i in. Na urny, w których te 
ziemie były przywożone, postanowiono przy kopcu 
wybudować muzeum 2. Oficjalne zakończenie prac miało 
miejsce 9 lipca 1937 roku. Wewnątrz kopca była już 
wtedy ziemia z 3600 pól bitewnych, miejsc kaźni i 
męczeństwa, obozów i więzień związanych z walką o 
niepodległość. W 1945 roku złożono w nim jeszcze 
ziemię spod Lenino i Monte Cassino, a latach 1981-1985 
ziemię z kolejnych miejsc walki i martyrologii Polaków z
okresu II wojny światowej oraz z grobów i miejsc 
męczeństwa z lat 1945-1956 3.

Prawdziwą próbą dla technicznej wytrzymałości kopca 
były wydarzenia jakie nastąpiły po roku 1939. Podczas 
okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej rozkaz 
zrównania kopca z ziemią wydał osobiście gubernator 
Hans Frank. Tego zadania Niemcom nie udało się 
wykonać. Natomiast po roku 1945 rozpoczął się 
długotrwały proces wymazywania kopca zarówno ze 
świadomości ludzi, jak i z krajobrazu Lasu Wolskiego. 
Budowlę celowo dewastowano, a jej nazwę 
ocenzurowano, próbując ją zastąpić określeniem kopiec 
na Sowińcu. Zbocza monumentu i otaczającą go polanę 
zalesiono, przez co kopiec zlał się wizualnie z linią lasu, 
a jego zbocza, rozsadzane przez korzenie około 500 
drzew, zaczęły się osuwać. W 1953 roku przy pomocy 
czołgu ze szczytu usunięto granitową płytę z legionowym
krzyżem, niszcząc przy okazji i tak już mocno 
nadwątlone stoki 4.

Ostatecznie kopiec przetrwał wszystkie destrukcyjne 
pomysły i dziejowe zawieruchy. W 1963 roku 
przeprowadzono pierwsze, nieśmiałe prace 
zabezpieczające, polegające na wzmocnieniu muru 
obwodowego budowli. Na większą skalę ratowanie 
pomnika rozpoczęto na początku lat 80. XX wieku, kiedy
powstał Komitet Opieki nad Kopcem Józefa 
Piłsudskiego. W 1991 roku na szczycie odnowionej 
budowli ustawiono replikę granitowej tablicy z 
legionowym krzyżem oraz maszt flagowy. Obecnie 
jedynym zagrożeniem dla kopca są ulewne nawałnice, 
które powodują erozję jego stoków.

Przed rokiem 1935 na Sowińcu znajdowała się jedna z 
baterii artyleryjskich Twierdzy Kraków (FB 37 
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Sowiniec). Na stanowisku wybudowanym w latach 1878-
1880 stacjonowały potężne moździerze kalibru 24 cm 
wzór 1898, takie same, jak na zachowanych do naszych 
czasów bateriach Ostra Góra i Srebrna Góra. Jak pisze 
Henryk Łukasik, Z uwagi na położenie w głębi obrony, 
narys szańca artyleryjskiego ograniczał się tylko do wału
przedpiersia ze strzelnicami. Stanowiska dział oddzielone
były od siebie schronami murowanych poprzecznic, w 
których mogła chronić się załoga. Od strony szyi bateria 
była otwarta, nie broniona. Nie była też otoczona fosą. 
Bateria Sowiniec została splantowana w trakcie budowy 
kopca 5.

Rozciągająca się wokół kopca Piłsudskiego Polana pod 
Sowińcem jest największą z sześciu polan na terenie 
Lasu Wolskiego 6.
6. Uwagi

---
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Film archiwalny z budowy kopca: 
https://www.ushmm.org/online/film/display/detail.php?
file_num=4333, dost. 28.05.2017.
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