
MOST JAGIEŁŁY
pierwszy polski historyczny 
most wojskowy

Każdego roku w lipcu wspominana jest bitwa pod 
Grunwaldem – symbol zwycięstwa oręża polskiego.  
Jednak tylko nieliczni pamiętają, że ten sukces został 
zapoczątkowany budową wyjątkowego mostu 
pływającego – pierwszego polskiego historycznego mostu 
wojskowego – będącego kamieniem węgielnym historii 
polskich saperów. 

Każdy Polak zna datę 15 lipca 1410 r., ale 
poprzedzający bitwę okres wytężonej 
pracy szkutników, saperów i budowni-

czych mostów jest okryty mgłą zapomnienia. 
Stosunkowo nieliczna jest grupa osób, dla któ-
rych Most Jagiełły postawiony w Czerwińsku 
w czerwcu 1410 r. jest ważnym symbolem 
świadczącym o znaczeniu myśli inżynierskiej, 
inżynierii wojskowej i polskiego mostownictwa. 
Lipiec to świetna okazja, aby przypomnieć 
Most Jagiełły zbudowany ponad 600 lat temu – 
pierwszy tak ważny most na ziemiach polskich, 
o którym zachowały się relacje pisane. 

W prezentowanym artykule przedstawiono 

prof. dr hab. inż. 
Barbara Rymsza

dyskusję na temat tego, jak mógł wyglądać Most 
Jagiełły oraz argumenty potwierdzające kon-
cepcję autorki, wykorzystaną podczas budowy 
Repliki Mostu Jagiełły – Repliki, która została za-
prezentowana w czerwcu 2010 r. podczas uro-
czystości jubileuszowych w Czerwińsku (rys 1).

W budowie Repliki Mostu Jagiełły w Czerwiń-
sku uczestniczyła firma mostowa „INTOP War-
szawa” Sp. z o.o. Natomiast łodzie, na których 
postawiono przęsło, zostały wypożyczone na 
ten cel przez Dom Polonii w Pułtusku. Pomo-
cy przy stawianiu Repliki udzielili także saperzy 
z 5. Ośrodka Przechowywania Sprzętu z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego.

TROCHĘ HISTORII
W czasie zimy przed 600 laty w Puszczy Ra-

domskiej, zwanej dzisiaj Puszczą Kozienic-
ką, trwały gorączkowe prace. Na zlecenie kró-
la Władysława Jagiełły wykonywano elemen-
ty mostu, który miał umożliwić przeprawę wojsk 
polskich przez Wisłę w sposób skuteczny, a jed-
nocześnie na tyle nieoczekiwany i nowatorski, że 
gwarantowałby zaskoczenie przeciwnika.

Jak pisze Tadeusz Nowak [8] w Cronica con-
flictus [3] nieznany uczestnik kampanii 1410 r. 
podał, że Jagiełło, prowadząc wojska polskie 
przeciwko Krzyżakom, przybył nad rzekę Wi-
słę i rzekę tę razem z częścią swych wojsk wraz 
z działami, machinami i innymi przyborami woj-
skowymi przekroczył bez żadnego uszczerbku 
ani niebezpieczeństwa po zestawionym moście 
zadziwiającej konstrukcji.

Budowano w tajemnicy tak wielkiej, że do 
dnia dzisiejszego nie są znane szczegóły kon-
strukcyjne budowli, a wiadomo jedynie, bo pi-
sał o tym Jan Długosz [5], że był to most nigdy 
przed tym niewidziany, na podporach z łodzi.  
Z zapisów Długosza wiadomo także, że most 
został zmontowany w ciągu w pół dnia ze spła-
wionych Wisłą gotowych części.

Z tego samego źródła pochodzi także infor-
macja, że w poniedziałek 30 VI 1410 r. król Wła-
dysław, zwinąwszy obóz we wsi Kozłów, przy-
był nad Wisłę powyżej klasztoru w Czerwińsku 
na miejsce, gdzie został ustawiony most na ło-
dziach, który polecono sporządzić pod Ko-
zienicami. W tym samym dniu król przekroczył 
most i rzekę, a za nim podążyło całe wojsko kró-
lewskie według obmyślanego porządku, wraz 
z ciężarem bombard i zaopatrzenia oraz innym 
obciążeniem [za 8].Rys. 1. Autorka w towarzystwie prof. L. Rafalskiego – dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 

podczas otwarcia pokazu Repliki Mostu Jagiełły
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Fot. arch. Dariusz Kowalski
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b)

względu na pełnioną funkcję podpory mostu 
nie powinna mieć płasko ściętej rufy – tak jak 
spławiane Wisłą od XV w. a na Odrze już od po-
czątku XIII w. szkuty lub formy mniejsze, jak du-
basy czy kozy pokazane na rysunku 3.

Zdaniem A.W. Reszki łodzie o pionowych 
burtach, powszechnie stosowanych w ponto-
nach, pojawiły się na Wiśle dopiero w XVII wie-
ku. Reszka powołuje się na pracę Hoyera [6], 
w której autor poza problematyką klasycznych, 
wojskowych pontonów przewoźnych, rozwa-
ża też możliwość wykorzystywania rzecznych 
statków frachtowych, preferując kadłuby o pio-
nowych burtach, a pontony przewoźne traktuje 
jako pewne novum stosowane w przeprawach 
wojsk przez przeszkody wodne.

Zatem należy przyjąć, że i łodzie z czasów 
Jagiełły nie miały burt pionowych.

Potwierdzeniem hipotezy o łyżwowych pod-
porach Mostu Jagiełły mogą być grafiki przed-
stawiające most łyżwowy z czasów potopu 
szwedzkiego, a więc dowodzące, że jeszcze 
w XVII w. podczas działań wojennych budowa-
no mosty łyżwowe (rys. 4.).

GABARYTY MOSTU JAGIEŁŁY 
Gabaryty według różnych opracowań
W wielu publikacjach np. [8, 9, 10 i 14] są po-

dawane, czasami dość dyskusyjne zdaniem 
autorki, następujące gabaryty mostu:

– most o długości ok. 500 m;
– pomost o szerokości ok. 3,5 m;
–   łodzie o wymiarach 5 x 1,5 x 1 m (długość L 

x szerokość B x wysokość h);
–  elementy spławiane w liczbie ok. 80 zesta-

wów o długości ok. 5÷6 m;
– most o wyporności użytkowej ok. 2,5 t.
Z analizy obliczeniowej wynika, że nośność 

mostu była wystarczająca do przeprawienia ka-
walerii, taboru, artylerii i piechoty. Z danych po-
danych w pracy [8] obciążenie ruchome przy-
padające na jedno 6-metrowe przęsło wynosi-
ło w wypadku:

– kawalerii: 1680 kg, 

Rys. 3. Łyżwa wg Losennaua z 1796 r. oraz 
porównanie kształtów i gabarytów statków: 
szkuta, dubas i koza (rys. z: Smolarek 
P.: Statki żeglugi spławowej [12])

Rys. 4. Most przez Wisłę w Warszawie, 30 lipca 
1656 r. (wg ryc. Dahlbergha, zaczerpnięto 
z publikacji Marka Mistewicza [7])

Rys. 5. Koncepcja wg T.M. Nowaka [8]

– taboru: 2100 kg,
– artylerii: 2400 kg,
– piechoty: 2400 kg (na 1 m.b. mostu przyję-

to 4 uzbrojonych ludzi o masie po 100 kg). 
Przykłady hipotetycznych rozwiązań mostu 

pokazano na rysunkach 5. i 6.

Gabaryty według B. Rymszy przyjęte przy bu-
dowie Repliki 

Zdaniem autorki należy przyjąć (z zastrzeże-
niem, że mowa jest o rozwiązaniu hipotetycz-
nym, ale jednak prawdopodobnym), że most:

–  mógł być zmontowany z kilku odcinków,
z wykorzystaniem łach i wysepek znajdują-

cych się na Wiśle koło Czerwińska;
– był mostem łyżwowym;
–  miał pomost dostosowany do przemarszu 

kolumny czwórkowej (4 × 60 cm), a więc 
o szerokości ok. 2,40 m (tj. 8 stóp);

łodzie zastosowane jako pływające podpory 
Mostu Jagiełły były łodziami:

– płaskodennymi, 
–  o kształcie wrzecionowatym lub podługo-

watym, z dziobem i rufą w szpic, 
– o burtach pochyłych, 
–  o wymiarach LxBxh w przybliżeniu 8÷12 x 

2÷2,5 x 1 m,
–  budowanymi metodą szkutniczą, prawdo-

podobnie z desek o grubości ok. 5 cm łą-
czonych na drewniane kołki i uszczelnio-
nymi od wewnątrz np. tzw. żują – czyli sier-
ścią zwierzęcą wymieszaną z dziegciem;

pomost położony na łodziach:
–  był wykonany z drewnianych nieokorowa-

nych bali i pokryty faszyną z zasypką ziem-
ną w celu ułatwienia przejścia zwierząt,

–  miał 6 dźwigarów głównych w rozstawie 
co ok. 60 cm (2 stopy) z bali o średnicy ok. 
φ =20 cm i długości ok. L = 6÷9 m,

–  miał pokład z bali lub półbali o średnicy ok. 
φ = 10 cm i długości ok. L =3,0 m,

–  na krawędziach pomostu miał odbojnice 
zabezpieczające wozy przed zjechaniem 
z mostu; nie było natomiast balustrad po-

Rys. 6. Koncepcja wg A. Stańczyka [14]
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kazanych np. na rysunku 6., a wymaga-
nych na mostach współczesnymi przepi-
sami. 

Przyjmuje się, że Most Jagiełły został zmon-
towany z ok. 80 przęseł wspartych na przygoto-
wanych wcześniej łodziach. 

W wypadku Repliki zbudowano: przęsło 
wsparte na łodziach i przęsło brzegowe oraz 
tzw. kobylinie (rys. 8.). 

Jak podaje Jan Długosz [5], podczas prze-
prawy postawił król Władysław przy moście wy-
brany zastęp rycerstwa i wyznaczył zbrojnych 
towarzyszy, którzy by na przeprawie przez most 
przestrzegali natłoku i nieporządku, a krańce 
mostowe opatrzył grubymi z drzewa oporami, 
które kobyleniami zowią, aby się nikt do brze-
gów nie przybliżał. Wchodziło więc wojsko na 
most równymi i porządnymi szyki, wraz z po-
ciągami, końmi i czeladzią obozową. A gdy już 
wszystkie wojska królewskie po owym moście 
przeprawiły szczęśliwie rzekę Wisłę, z rozkazu 
króla rozebrano natychmiast most i odwieziono 
do Płocka, zachowując go do późniejszej z po-
wrotem przeprawy.

PODSUMOWANIE
Podobnie jak Most Jagiełły w 1410 r., tak i Re-

plika Mostu Jagiełły w 2010 r. została po trzech 
dniach rozebrana. Mam jednak nadzieję, że do-
świadczenie zdobyte przy budowie Repliki oraz 
rozbudzone wśród Polaków zainteresowanie 
pierwszym polskim historycznym mostem pły-
wającym będzie w przyszłości procentowało. 
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JAGIEŁŁO BRIDGE – FIRST POLISH HISTO-
RICAL MILITARY BRIDGE

Summary 
In June 2010 r. in 600. – anniversary of the 

battle of  Tannenberg was built the Replica of 
Jagiełło Bridge. Thanks to the construction of 
this replica, it was possible to present it to wide 
audience. What was the Jagiełło bridge? The 
present article should give the answer.
Słowa kluczowe: Most Jagiełły, most pływający, 
most łyżwowy, most pontonowy
Keywords: Jagiełło Bridge, bridge swimming, 

Rys. 7.  Replika Mostu Jagiełły, odbojnice na krawędziach pomostu, w oddali widoczny brzeg Kępy Śladowskiej

Rys. 8. Kobylinie prowadzące na Replikę Mostu Jagiełły 
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