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Zapomniana rzymska wyprawa zbrojna 

 
 
ODKRYCIE STULECIA 

Latem 2008 roku na wzniesieniu Harzhorn w powiecie Northeim zostało 

zweryfikowane antyczne pole bitwy. Odkrycie to wywołało światową sensację.  Na 

dzień dzisiejszy Harzhorn ze swoimi ponad 2700 znaleziskami zalicza się do najlepiej 

zachowanych antycznych pól bitwy w Europie. Od tego czasu zespół 

interdyscyplinarnych naukowców bada  te jedyne w swoim rodzaju znalezisko, miejsce 

zaciętej walki Germanów z Rzymianami w latach 30 trzeciego wieku naszej ery.  

Znalezione monety jak i badania naukowe przeprowadzone na resztkach drewna 

pozostałego na czubkach pocisków, dają przypuszczenia, że walka odbywała się w 

kontekście ofensywy cesarza rzymskiego Maksymina  Traka w roku 235/236 naszej 

ery. Oczywistym jest, że archeologii udało się powiązać antyczne wydarzenia, które w 

przekazach historycznych były zarysowane bardzo niewyraźnie. Detaliczne 

katalogowanie znalezisk i ich ocena dają pogląd na skład i techniki walki oddziałów 

rzymskich, ustawienie dział, salwy strzał i ataki piechoty. Coraz wyraźniej widać, że 

odkrycie pod Harzhorn przyczyni się do długotrwałej zmiany wyobrażeń o stosunkach 

rzymsko-germańskim w trzecim stuleciu po Chrystusie. 
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Informacja o ścieżkach i budynkach 

Podczas zwiedzania oferowane są ścieżki tematyczne z pięcioma stacjami, które 

wyposażone są w ławki i tablice informacyjne, dzięki którym zwiedzający mogą 

dowiedzieć się o dramatycznych wydarzeniach pod Harzhorn. Tablice informacyjne 

znajdują się w najbardziej znaczących obszarach pola bitwy, dzięki którym  możemy 

dziś  poznać i zrozumieć poszczególne wydarzenia z przebiegu walki, salwy strzał a 

także grabieże orszaków.  W ten sposób zwiedzający stoją jakby pośrodku pola bitwy 

i mogą sobie wyobrazić technikę wojskową, ruchy oddziałów i pojedyncze 

wydarzenia.  

Ponieważ na terenie bitwy nie ma już śladów po antycznej walce, dlatego też 

powstała stosowna aplikacja (HarzhornApp), która jest do dyspozycji dzięki kodom 

QR dostępnym na tablicach informacyjnych.  Za pomocą tej prezentacji dostępnych 

jest więcej  informacji archeologicznych, zdjęć  i filmów. 

Budynek informacji otwarty jest w niedziele. W budynku znajdują się dalsze 

informacje na temat wydarzeń z Harzhorn.  Godziny otwarcia dostępne są na stronie 

internetowej. Budynek służy w ramach różnych ofert jako pomieszczenie  do pracy i 

odpoczynku.   
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Zwiedzanie z przewodnikiem i wykłady 

Od 2010 roku licencjonowani przewodnicy oprowadzają zainteresowanych 

zwiedzających po rozległych znaleziskach znajdujących się na zalesionym terenie. 

Wykwalifikowani przewodnicy przekazują informacje o odkryciach znalezionych na 

polu bitwy, a także o archeologicznych wykopaliskach i prospekcjach. Poprzez swoje 

przedstawienie wydarzeń, rekonstrukcje przebiegu bitwy, ogląd wiernych replik 

niektórych znalezisk, sprawiają, że historyczne kulisy ożywają.  

Na miejscu, w budynku informacji  odbywają się wykłady historyczne o bitwie z 

Rzymianami pod Harzhorn, a także warsztaty.  

Regularne zwiedzania z przewodnikiem, indywidualne i grupowe, odbywają się przez 

cały rok. Czas trwania zwiedzania wynosi około 2 godziny. Zwiedzanie z 

przewodnikiem odbywa się pod warunkiem uzyskania minimalnej liczby uczestników. 

 

Zgłoszenia/kontakt/informacja: 

Förderverein Römerschlacht am Harzhorn e.V. 

Brackenhof 3, D-37589 Oldenrode 
Telefon: 05553/9953758 
E-Mail: info@harzhorn.net 
 
Buchungen:  
 
Buchungstelefon: 05553/9953757  
E-Mail:    buchung@harzhorn.net 
 
www.roemerschlachtamharzhorn.de 
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