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Nurkowisko Fort „Zbarż”, Warszawa, Okęcie 

Fort Zbarż to „nurkowisko” pięć minut od Galerii Mokotów, dwie minuty od Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Okęcie i zaledwie kilka kilometrów od Centrum Warszawy. Brzmi pięknie? I jest pięknie.”1 
Pięcioboczny, otoczony suchą fosą fort nr VII o nazwie "Zbarż" to jeden z fortów pierścienia zewnętrznego 
Twierdzy Warszawa. Został wybudowany w latach 1883–1908. Po 1909 roku w ramach likwidacji twierdzy został 
częściowo rozebrany, zachowały się koszary szyjowe na terenie których aż do lat 90 XX wieku stacjonowało 
Wojsko Polskie. Niestety całkowity brak dbałości o obiekt doprowadził do ruiny, a po wyprowadzeniu się 
ostatniego użytkownika nastąpiło zalanie fosy wraz z pozostałościami koszar które są obecnie atrakcją dla 
nurków. 
Na terenie fortu są dwa zbiorniki wodne – nienadająca się do nurkowania z racji całkowitej nieprzejrzystości wody 
to fosa i zalany dziedziniec fortu. I ten zalany dziedziniec jest tematem niniejszego opracowania. 
Maksymalna zanotowana przez nurków widoczność wynosiła 4,5-5 metra, maksymalna zalogowana głębokość 
na terenie dziedzińca fortu wynosi trochę ponad 4,5 metra. 
 

 

 
 

Plan nurkowiska Fort „Zbarż” wykonany w 2013 roku przez Kamila Jaczyńskiego. 
 
 
Akwen nie nadaje się dla większych grup, a eksplorując wnętrze koszar bezwzględnie  trzeba mieć kask. Cegły 
poddane wieloletniemu kontaktowi z wodą kruszą się przy dotknięciu. Nie należy dotykać ścian. Ten obszar 
zdecydowanie nie jest  polecamy początkującym nurkom. 
Nie jest to oczywiście nurkowanie overhead, gdyż pomiędzy lustrem wody, a łukowymi sklepieniami koszarów są 
ponad dwa metry powietrza o pełnej wentylacji. 

                                                             
1 Kamil Jaczyński Grupa Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska. 



 
Widok na pozostałości koszarów szyjowych. Foto: P. Stachurski (luty  2016)  
 

 
Widok na pozostałości koszarów szyjowych. Foto: A. Stachurska (maj 2017). Widoczny wyższy stan wody. 
Na dnie można odnaleźć wiele przedmiotów pochodzących z gospodarstw domowych (fragmenty wanny, 
wiadra), liczne śmieci jak zużyte opony oraz aluminiowe talerze i kubeczki będące pozostałością po wojsku z lat 
80-tych.  
Akwen zamieszkują okonie, szczupaki, płotki oraz sumiki karłowate. Na dnie można spotkać niezliczone ilości 
ogromnych szczeżui oraz omułków. W sezonie prawie całe dno pokrywa wysoka warstwa moczarki kanadyjskiej 
skutecznie utrudniająca penetrowanie zbiornika. 



.  
Fort w zimie (Sylwester 2016) Foto: Monika Kur 
Dodatkowo, mimo kilku punktów wejścia do wody, samo zejście nie jest łatwe. Śliskie błotno-gliniane brzegi  
sprawiają, że o wypadek nietrudno. 

 
Wchodząc do wody należy uważać na śliskie brzegi (foto: P. Stachurski) 
Warunki nurkowe są trudne. Z jednej strony przez niewielką głębokość wymuszającą pewną pozycję w wodzie i 
dobrą pływalność jak i słabą widoczność rzadko kiedy przekraczającą 2-3 metry.  

  
Widok pozostałości koszar od strony dziedzińca (max głębokość 2,0 metra) Foto: A. Stachurska 2016 
 
Dodatkowym zagrożeniem są bardzo liczne żyłki wędkarskie rozciągające się w zasadzie wzdłuż całego 
północnego brzegu, haczyki oraz duża ilość szkła na dnie.  
Najlepsze warunki są zimą, jednakże z racji niewielkiej głębokości oraz obecności lodu takie nurkowania 
odbywają się sporadycznie. 
 



 
Zawalona ściana utworzyła wyspę (foto: K. Jaczyński) 

 
Do niedawna na dnie spoczywały szczątki jachtu klasy 
„Omega” (foto: K.Jaczyński) 

Fort zyskał sympatię wielu osób, jest często odwiedzany przez nurków również tych bardzo doświadczonych.  
W kwietniu 2016 roku powstał film zrealizowany przez Stację ViaSat History o Grupie Eksplorujacej 
Podwarszawskie Nurkowiska a zdjęcia były kręcone właśnie w Forcie.  

 
O Forcie opowiadali wtedy Kamil Jaczyński, Radosław Potrac i Agnieszka Stachurska  
(17.04.2016foto:  ViaSat History) 
Pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=PUUvBxU969Q można zobaczyć nasz krótki film o forcie.  
Na stronie: https://www.facebook.com/HISTORYpolska/videos/1090860044305055/ firm zrealizowany w kwietniu 
2016 roku przez ViaSat History o Forcie. 
 
Jesienią 2016 roku media warszawskie podały do wiadomości, że teren ogródków działkowych będących w 
najbliższym sąsiedztwie Fortu został sprzedany, a na ich miejscu ma powstać kompleks biurowców. 
Niewykluczone, że niebawem to miejsce przejdzie do historii. Z tego powodu wybraliśmy je na temat niniejszego 
opracowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PUUvBxU969Q
https://www.facebook.com/HISTORYpolska/videos/1090860044305055/


W dniach 1-3 maja 2017 zostało wykonane mapowanie zbiornika. Składamy podziękowania Monice Kur za 
szereg rad i zdjęcia podwodne oraz Kamilowi Jaczyńskiemu za zdjęcia, cenne uwagi dotyczące samego akwenu.  
Poniższy plan przedstawia stan na wiosnę 2017 roku. 

 
Mapa nr 1 ogólny plan sytuacyjny. 
 

  

  



  
 
  
 
Fotodokumentacja do planu sytuacyjnego. Zdjęcia ukazują stan z maja 2017.  Punkty wykonania zdjęć na mapie 
nr 1. 
Widok od wschodu (1), od północnego wschodu (2-4), od północy (5) i przykładowe z wejść do wody (6). 



 
Mapa nr 2. Mapa batymetryczna nurkowiska Fort „Zbarż” . 


