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                                                    TWIERDZA  MODLIN 
Twierdza Modlin – twierdza położona na Mazowszu u zbiegu Wisły i Narwi, około 30 km 
na północny zachód od Warszawy. Składa się z cytadeli położonej na prawym brzegu 
Narwi, umocnionych przedmości: kazuńskiego i nowodworskiego oraz z dwóch pierścieni 
fortów. Jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce.

Twierdza Modlin stanowi wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień i zawiera w sobie
elementy  fortyfikacji francuskiej,  rosyjskiej  i  polskiej.  Twierdza  była  czterokrotnie
broniona: w  1813,  1831,  1915 i  1939 roku. Ponadto w  1920 w oparciu o nią toczyły się
walki  polsko-bolszewickie.  Obsadzały  ją  wojska  polskie  (Księstwa  Warszawskiego,
Królestwa  Polskiego,  następnie  Rzeczypospolitej),  francuskie,  saskie,  wirtemberskie,
rosyjskie i niemieckie (II i III Rzeszy). Twierdza jako atrakcja turystyczna nie jest w pełni
wykorzystywana, a dewastacja niektórych jej obiektów dodatkowo nie sprzyja poprawie tej
sytuacji.
Potocznie nazwą "twierdza Modlin" określa się jedynie jej centralną część, tworzącą osiedle
Modlin-Twierdza  Nowego  Dworu  Mazowieckiego;  oznacza  ona  jednak  także  forty
wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia wzniesione w okresie od lat 80. XIX wieku do
wybuchu I wojny światowej oraz towarzyszące im dzieła z różnych okresów.

Na  terenie  fortecy  znajduje  się  najdłuższy  w  Europie budynek  -  będący  koszarami
wojskowymi - liczący 2250 m. Długości.
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Historia twierdzy       Do 1806. Pierwsze umocnienia i plany

Nowy Dwór Mazowiecki: ruiny spichlerza nad Narwią, widok z wieży cytadeli

Pierwsze  fortyfikacje  w  pobliżu  Modlina  wybudowane  zostały  w  czasie  potopu
szwedzkiego –  w  1655  roku  wojska  szwedzkie  założyły  LUB  ZDOBYŁY  tu
ufortyfikowany  obóz  (tzw.  Bugskansen).  Obecnie  nie  istnieją  żadne  pozostałości  tego
umocnienia. Prace fortyfikacyjne w tym miejscu – przy ważnej przeprawie – prowadziły w
okresie wielkiej wojny północnej wojska saskie feldmarszałka Adama von Steinaua. Uwagę
na konieczność ufortyfikowania tego rejonu zwracano też w czasach stanisławowskich. W
roku  1794 rosyjski  generał  Pietr  Korniłowicz  Suchtelen opracował  plany  twierdzy
"Zakroczym", jednak prac nad budową tej twierdzy nigdy nie podjęto.

1806-1815. Okres napoleoński. I obrona Twierdzy w 1813 roku

Budowę twierdzy rozpoczęto z  rozkazu  Napoleona I.  1  grudnia  1806 roku w  Poznaniu
wydał  on  rozkaz  w  sprawie  ufortyfikowania  przyczółków  w  Wyszogrodzie,  Modlinie,
Serocku i Pradze. W okresie Księstwa Warszawskiego, od wiosny 1807 do lata 1812 roku,
powstał  zasadniczy  zrąb  twierdzy  składający  się  z  obwarowania  głównego  (twierdza
bastionowa,  obecnie  obwód  wewnętrzny  cytadeli),  trzech  wysuniętych,  nieukończonych
koron oraz umocnień na przedmościach kazuńskim, nowodworskim i Wyspie Szwedzkiej.
Były  to  fortyfikacje  ceglano-ziemne  wznoszone  według  nowoczesnej  myśli  francuskiej.
Autorem pierwszego projektu twierdzy był wybitny francuski inżynier, generał François de
Chasseloup-Laubat. Do pracy przy wznoszeniu umocnień zatrudniono w roku 1812 oprócz
rzemieślników także 10-12 tysięcy okolicznych chłopów.

Modlin: działobitnia por. Kołaczkowskiego, zwana także Redutą Napoleońską. Wykonana 
w koronie utrackiej jako jedyny z trzech takich planowanych obiektów – po jednym dla 
każdej korony. Jeden z najstarszych obiektów w twierdzy                                               2.
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W  wojnie 1812 roku twierdza modlińska służyć miała wraz z umocnieniami w  Serocku,
Pradze i Zamościu jako oparcie dla operacji wojsk francuskich. Wobec postępów ofensywy
napoleońskiej prace fortyfikacyjne zostały w zasadzie przerwane w sierpniu 1812 roku. Po
klęsce wyprawy na  Moskwę paląca stała się potrzeba przygotowania Modlina do obrony.
Umocnienia były pilnie uzupełniane i rozbudowywane od grudnia  1812 roku. Oblężenie
twierdzy przez wojska rosyjskie  Iwana Paskiewicza (10 000 żołnierzy) rozpoczęło się 5
lutego  1813.  W tej  kampanii  twierdza  modlińska  wypełniła  swoje  zadanie,  blokując  na
obszarze Księstwa Warszawskiego liczne oddziały rosyjskie i trwając w walce na głębokich
tyłach  teatru  działań,  gdy  główne  wojska  Księstwa  walczyły  pod  komendą  ks.  Józefa
Poniatowskiego w Niemczech. 

Garnizon twierdzy tworzyły mieszane oddziały polskie, francuskie, saskie i wirtemberskie,
dowodzone  początkowo przez  generała  Franciszka  Ksawerego  Kosseckiego a  następnie
przez generała Hermana Wilhelma Daendelsa, którego to Kossecki został zastępcą w czasie
dalszej obrony. Łącznie Modlina broniło 5230 żołnierzy, 261 oficerów i 120 dział. Obrona
Modlina trwała nawet wtedy, gdy po klęsce Napoleona w "Bitwie Narodów" pod Lipskiem
(październik  1813)  zgasły  nadzieje  na  ofensywę  francuską  w  kierunku  wschodnim  i
odblokowanie twierdzy. Twierdza skapitulowała 1 grudnia 1813 roku, wobec wysokich strat
(48,4% stanu wyjściowego), wyczerpania się amunicji i  przeniesienia się operacji  wojsk
własnych za Ren. Kapitulację przyjął rosyjski generał P.Kleinmichel, który w lipcu zastąpił
Paskiewicza.

1815-1831. Królestwo Polskie i powstanie listopadowe. II obrona Twierdzy w 1831 
roku

W okresie Królestwa Polskiego w twierdzy stacjonowały nieliczne oddziały armii polskiej i
rosyjskiej. Mimo licznych planów nie podejmowano większych działań mających na celu
rozbudowę twierdzy.  W czasie  powstania  listopadowego i  wojny polsko-rosyjskiej  1831
roku  twierdza  została  sprawnie  przygotowana  do  obrony  i  uzupełniona  elementami
fortyfikacji  polowej.  Jej  komendantem został  mianowany  gen.  Ignacy  Ledóchowski.  W
czasie operacji letnich 1831 roku twierdza nie była atakowana. 8 września  1831 roku do
twierdzy weszła po kapitulacji Warszawy większość wojsk polskich – 32,5 tys. żołnierzy z
91 działami. Armia niedługo później opuściła Modlin i skierowała się w stronę Płocka, zaś
sama twierdza została 25 września okrążona przez wojska rosyjskie. Wobec przekroczenia
przez  armię  granicy  pruskiej  obrona  Modlina  stała  się  wkrótce  bezcelowa;  twierdza
skapitulowała 9 października 1831 roku jako przedostatni punkt oporu powstania.

1832-1883. Pierwsza rozbudowa twierdzy i okres stagnacji
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Modlin – widok koszar obronnych po ich stronie północnej

Modlin: wieża zachodnia koszar, zwana "tatarską", "czerwoną" lub "kaukaską". Widoczna 
pojedyncza zachowana strzelnica działowa, pozostałe zostały przebudowane na okna

Likwidacja autonomii Królestwa Polskiego po roku 1831 wiązała się również z rozbudową
fortyfikacji  na  jego  obszarze.  Celem  tego  działania  była  nie  tylko  obrona  zachodnich
rubieży  Rosji,  ale  też  zapobieżenie  kolejnym polskim zrywom.  W ten  sposób powstała
twierdza w Warszawie (Cytadela Aleksandryjska) (Александровская цитадель). Również
w  Modlinie,  przemianowanym  w  1834 roku  na  Новогеоргиевск (Nowogieorgiewsk),
podjęto  szeroko  zakrojone  prace  nad  rozbudową  fortyfikacji.  Autorem głównego  planu
rozbudowy w latach 1832-1841 był generał Iwan Dehn. 

Całość  przebudowy,  wraz  z  modernizacją  przedmości,  zakończono  w  roku  1841.  Po
ukończeniu  twierdza  otrzymała  nazwę  Новогеоргиевская  крепость (Twierdza
Nowogieorgiewska).  Kilka  lat  dłużej  trwała  budowa  ogromnego,  obronnego  spichrza
zbożowego,  stanowiącego  główny  magazyn  dla  wojsk  rosyjskich  stacjonujących  na
obszarze Królestwa. 

W latach sześćdziesiątych polecenie rozbudowy i uzupełnienia Twierdzy Nowogieorgiewsk
(Modlin) wydał gen. Eduard Totleben. Na jego polecenie wybudowano po 1864 wewnątrz
francuskiego rdzenia bastionowego 2250 metrowy obwód obronnych koszar obliczony na
pomieszczenie  20  tys.  żołnierzy,  charakterystyczny  dla  fortyfikacji  rosyjskich  (podobne
miały Twierdza Dęblin i twierdza brzeska). Koszary osłaniane z 4 kaponier, stały się trzecim
obwodem twierdzy Modlin.

 Koszary te, posiadające strzelnice dla dział i broni piechoty, kaponiery na załamaniach oraz
otoczone  rowem  stanowić  miały  ostatni  punkt  oporu  twierdzy.  W omawianym  okresie
ukończono  porzucone  po  roku  1813  korony,  uzupełniając  je  ciągłym  umocnieniem
poligonalnym z rawelinami i murem Carnota. W ciągu następnych czterdziestu lat twierdza
stopniowo  stawała  się  przestarzała,  mimo  to  nie  podejmowano  większych  działań  w
kierunku jej modernizacji. 
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W latach  sześćdziesiątych  wybudowano  także  w cytadeli  kilka  prochowni  (magazynów
amunicyjnych).  Uzupełniono  ją  też  o  fort  "Ostrołęka",  powstały  z  rozbudowy  dzieła
rogowego we wschodniej części  twierdzy. Toczone w tym czasie wojny (głównie  wojna
krymska) pokazały jednak nowe tendencje w sposobach prowadzenia wojny i budownictwie
umocnień.

1883-1915. Twierdza fortowa

Modlin, Fort III: wejście główne do koszar i poterny oraz fragment ceglanej kaponiery

Do modernizacji twierdzy, jak i budowy w podobnym czasie innych umocnień w zachodniej
części Rosji (np. Osowiec, Warszawa, Dęblin), przystąpiono w 1883, co podyktowane było
pogarszającą  się  sytuacją  międzynarodową  –  głównie  sojuszem  niemiecko-austro-
węgierskim (rozszerzony o Włochy zyskał ten sojusz miano  Trójprzymierza). Wzniesiono
wówczas pierścień 8 fortów wysuniętych przed dotychczasową twierdzę na odległość 2,1 do
4,8  kilometra;  ponadto  na  przedmościu  nowodworskim  wzniesiono  fort  "Nad  Wisłą".
Budowę fortów, których plany oparto o typowy fort rosyjski wzór  F1879, ukończono w
1888. Były to forty dwuwałowe (oddzielne wały dla artylerii i piechoty), oparte na planie
pięcioboku, o dwóch czołach. 

Wszystkie  budowle  –  koszary,  kaponiery i  przeciwskarpy –  wznoszono  z  cegły.  Forty
łączyła z zapleczem – cytadelą sieć dróg fortecznych, kolei wąskotorowej i łączności. W
1893 powstał, pierwszy na ziemiach polskich, oddział aeronautyczny wyposażony w balony
obserwacyjne.  Dowodem na technologiczne zapóźnienie  Rosji  jest  fakt,  iż  w momencie
ukończenia były to już fortyfikacje przestarzałe.

Pierwszą  modernizację  fortów  przeprowadzono  w  latach  1894-1900.  Polegała  przede
wszystkim  na  zastąpieniu  najważniejszych  elementów  zbudowanych  z  cegły  ich
betonowymi  odpowiednikami.  W pierwszej  kolejności  chodziło  tutaj  o  przeciwskarpy  i
kaponiery. Stropy innych obiektów wzmacniano betonem.
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Na przełomie XIX i XX w. powrócono do dawniejszej koncepcji tzw. "trójkąta fortecznego"
(  Warszawski  Rejon  Umocniony).  Polegała  ona  na  oparciu  obrony  zachodnich  rubieży
cesarstwa  na  dużym  ugrupowaniu  twierdz.  Narożniki  trójkąta  stanowić  miały  Modlin,
Zegrze i Warszawa, zaś boki uzupełniać siedem fortów.

Doświadczenia z przegranej  wojny z Japonią w latach  1904-1905 wywołały w rosyjskich
kręgach  wojskowych  przekonanie,  że  armia  rosyjska  winna  koncentrować  się  poza
obszarem Królestwa, by mieć więcej czasu na mobilizację. Efektem tego było wydanie w
1909 rozkazu o likwidacji wszystkich z wyjątkiem Osowca i Modlina twierdz rosyjskich na
tym obszarze.  Równocześnie  podjęto  decyzję  o  kolejnej  rozbudowie  Modlina,  by  mógł
stanowić  on  w  wypadku  wojny  punkt  oporu  na  głębokich  tyłach  wroga.  Decyzja  o
likwidacji  nie  była  jednak  konsekwentnie  przestrzegana  względem niektórych  twierdz  i
niedługo przed wybuchem wojny ponownie przystąpiono do ich rozbudowy.

Twierdza Modlin: schemat przedstawiający rozmieszczenie głównych obiektów w 1915 r.
(przedstawione są także obiekty obecnie nieistniejące)

W  1912 rozpoczęto  budowę  zewnętrznego  pierścienia  fortów,  składającego  się  z  11
obiektów  ,  uzupełnianego  12  dziełami  pośrednimi   i  licznymi  zespołami  prochowni
(magazynów amunicji). Forty oddalone być miały od cytadeli na odległość od 5,3 do 8,5
kilometra.  Stare  forty  miały  albo  uzupełniać  obronę  jako  druga  linia,  były  wtedy
modernizowane  do  najnowszych  standardów,  albo  stanowić  zaplecze  mieszkalno-
magazynowe dla załóg. Na szczególnie ważnych odcinkach zaplanowano budowę trzech
grup  fortowych ("Goławice",  "Carski  Dar",  "Janówek"),  czyli  zespołów  wzajemnie  się
uzupełniających dzieł.

Projekty  fortów  oparto  na  trzech  wzorcach:  F1909 autorstwa  generała  Konstantego
Wieliczki), F1910 oraz GF1908/12, dla grup fortowych, generała Nestora Bujnickiego. Były
to  forty  ziemno-betonowe  (w  szczególnie  narażonych  na  ostrzał  miejscach  stosowano
płytko  zbrojony  żelazobeton)  o  narysie  zbliżonym  do  trójkąta  bądź  trapezu.  Mimo
ograniczeń,  wynikających  z  ogólnej  kondycji  państwa,  zawierały  szereg  nowatorskich
rozwiązań,  były wśród nich dzieła nowoczesne i  bardzo interesujące z punktu widzenia
architektury obronnej, jak Grupa Fortowa "Carski Dar". Posiadały jednak również wady: w
porównaniu do istniejących już w fortyfikacji francuskiej czy niemieckiej nowoczesnych
dzieł,  np. pierwszych grup warownych czy fest,  były dosyć schematyczne, dysponowały
małą ilością stanowisk do ukrytej obserwacji itp.
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 Dodatkowo w chwili  wybuchu wojny posiadały  mało  elementów pancernych.  Chociaż
najważniejsze  dzieła,  jak  np.  Fort  XV miały  być  wyposażone  w  wieże  artyleryjskie  i
pancerne stanowiska obserwacyjne, wielu z nich nie zamontowano, a rezygnację z innych
wymusiły  oszczędności.  Do  rozpoczęcia  oblężenia  twierdzy  w  1915 forty  nie  zostały
ukończone. W wielu z nich widoczne są ślady pospiesznego doprowadzania do gotowości
bojowej, czy nawet budowy prowizorycznych umocnień. Umocnienia te, mimo swoich wad,
dawały  załodze dobre  zabezpieczenie  przed ostrzałem większości  ówcześnie  stosowanej
artylerii i były poprawnie rozmieszczone w terenie.

Mimo nieukończenia i pewnych mankamentów, Twierdza Nowogeorgiewsk ze swoimi 19
fortami  i  licznymi  obiektami  międzypola  (dzieła  pośrednie,  prochownie,  umocnienia
polowe)  była  jedną  z  najpotężniejszych  twierdz  ówczesnej  Europy,  z  dzisiejszej
perspektywy  także  jedną  z  bardziej  interesujących.  Sumy  włożone  w  jej  modernizację
pozwalały wierzyć, że zatrzyma ona na długo ofensywę niemiecką. Stało się jednak inaczej.

Modlin, Grupa Fortowa "Carski Dar": dzieło lewoskrzydłowe grupy – koszary obronne. 
Miejsce zaciętych walk w sierpniu 1915 r.

1915-1918. Modlin w I wojnie światowej. III obrona Twierdzy

Obrona  twierdzy  modlińskiej  (nowogeorgiewskiej)  w  roku  1915 jest  przykładem
stosowanego  przez  wojska  niemieckie  błyskawicznego  szturmu  twierdzy  fortowej.  Na
przełomie lipca i sierpnia  1915 roku wojska niemieckie zbliżyły się do Wisły. 5 sierpnia
została bez walki zajęta Warszawa. Pod Modlin podeszło mieszane zgrupowanie oblężnicze
dowodzone przez generała Hansa Beselera, liczące 80 tys. żołnierzy, wyposażonych między
innymi  w  potężne  moździerze oblężnicze  kalibru  420  mm.  Załogę  twierdzy  stanowiło
liczące 105 tys.  żołnierzy zgrupowanie generała kawalerii  Bobyra, składające się z dość
losowych  jednostek.  Oddziały  te  posiadały  łącznie  tylko  około  60  tys.  karabinów.
Imponująca wydawała się być liczba dział – około 1000 sztuk. Jednak tylko 250 z nich było
działami fortecznymi, a 144 względnie nowoczesnymi polowymi; reszta stanowiła działa
przestarzałe. Na domiar złego, w ręce niemieckie jeszcze przed rozpoczęciem walk wpadł
sztabowy samochód rosyjski wraz z dokładnymi planami umocnień.
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Oblężenie  twierdzy  trwało  zaledwie  od  9  sierpnia  do  20  sierpnia  1915 roku,  z  czego
zasadnicze walki trwały tylko sześć dni. Szturm po przygotowaniu artyleryjskim rozpoczął
się 13 sierpnia. Tego dnia Niemcy przełamali rosyjską obronę na linii umocnień polowych i
podeszli pod linię fortów od strony północno-wschodniej – na odcinku pomiechowskim. 15
sierpnia  wieczorem  pod  długim  ostrzale  zostało  zajęte  prawoskrzydłowe  dzieło  grupy
"Carski  Dar".  Następnego  dnia,  16  sierpnia  późnym  wieczorem,  po  nieudanych
kontratakach rosyjskich, niemiecka piechota zdobyła  fort XV. Długo bronili się natomiast
żołnierze zabarykadowani w dziele lewoskrzydłowym (fot.). 

Kolejne  kontrataki  rosyjskie  mające  na  celu  odebranie  umocnień  zakończyły  się
niepowodzeniem. W nocy z 17 na 18 sierpnia generał Bobyr wydał rozkaz opuszczenia
umocnień zewnętrznego pierścienia na odcinku pomiechowskim, które rankiem 18 zostały
zajęte przez Niemców. Decyzja ta, jak i następna, o opuszczeniu i wysadzeniu wszystkich
umocnień  zewnętrznego  pierścienia  na  prawym  brzegu  Wisły,  pogłębiła  rozkład  załogi
twierdzy. Prowadzony 19 sierpnia ostrzał fortów  II i  III, jak i samej cytadeli, poprzedzał
szturm generalny twierdzy.  Po południu 19 sierpnia  Niemcy zajęli  wspomniane forty,  a
około godziny 19 wkroczyli do cytadeli. 20 sierpnia generał Bobyr złożył podpis pod aktem
kapitulacji twierdzy nowogeorgiewskiej.

Na tak zaskakująco szybki upadek najpotężniejszej rosyjskiej twierdzy złożyło się wiele
czynników.  Obrońców  osłabiało  kiepskie  wyszkolenie  do  walk  w  twierdzy  i  brak
odpowiedniego  wyposażenia,  brak  wykończenia  większości  obiektów  pierścienia
zewnętrznego  twierdzy  i  nade  wszystko  słaba  wola  walki  tak  dowódców,  jak  i  ich
podkomendnych.  Żołnierze  armii  rosyjskiej  zdobywali  się  jednak  również  na  wielkie
bohaterstwo, jak to w czasie walk o grupę "Carski Dar". 

Z kolei na korzyść Niemców przemawiało doskonałe wyszkolenie wojsk w prowadzeniu
ataków  na  obiekty  umocnione  (armia  niemiecka  miała  już  za  sobą  szereg  równie
imponujących i błyskawicznych szturmów na twierdze w roku 1914 – np. Liège, Maubeuge
czy  Antwerpię,  której  szturmem  dowodził  ten  sam  generał  Beseler),  wyposażenie  w
nowoczesną  artylerię  oblężniczą  i  posiadanie  pełnych  planów  twierdzy,  o  czym  już
wspomniano.  Upadek twierdz takich  jak Antwerpia  czy Modlin  znacznie  osłabiał  wiarę
alianckich sztabowców w obiekty umocnione i stał się przyczyną początkowych sukcesów
niemieckich w szturmie na Verdun.

Do roku 1918 obiekty twierdzy były wykorzystywane przez wojska niemieckie na potrzeby
magazynowe, szpitalne itp.

Od 1918. Modlin w niepodległej Rzeczypospolitej. IV obrona Twierdzy w 1939 roku

Po  odzyskaniu  przez  Polskę  niepodległości  Modlin  szybko  stał  się  ponownie  ważnym
umocnieniem – tym razem w czasie wojny 1920 roku. Twierdza Modlin stała się głównym
punktem  obrony  5.  Armii  generała  Władysława  Sikorskiego na  linii  Wkry.  Wojska
radzieckie zdobyły w ciężkich walkach w połowie sierpnia 1920 roku kilka fortów, jednak
wobec  zwycięskiej  kontrofensywy  polskiej  znad  Wieprza  wojska  generała  Sikorskiego
również przeszły do działań zaczepnych.
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Modlin, Fort XVI: polska doświadczalna kopuła na ciężki karabin maszynowy zabudowana 
w forcie w okresie międzywojennym

W okresie międzywojennym twierdza spełniała dwie role. Po pierwsze, była bardzo 
ważnym garnizonem i magazynem. Znajdowały się tutaj m.in. Szkoła Podchorążych Broni 
Pancernych, Centrum Wyszkolenia Saperów oraz siedziby licznych jednostek armijnych. Po
drugie, odgrywała rolę polskiego poligonu fortecznego. Odrodzona Polska, zagrożona przez
Niemcy i Rosję Radziecką, stanęła przed koniecznością budowy własnych umocnień, nie 
posiadając do tego doświadczeń ani środków odpowiednich, by bezpośrednio kopiować 
rozwiązania francuskie (Linia Maginota). 

W fortach  Modlina  zainstalowano  więc  kilka  eksperymentalnych  kopuł  pancernych  dla
obserwacji i karabinów maszynowych (fot.), wybudowano doświadczalne schrony bojowe
oraz testowano broń forteczną. Równocześnie stare umocnienia były konserwowane – brano
pod  uwagę  ich  wykorzystanie  w czasie  ewentualnego  konfliktu  w przyszłości.  Obiekty
doświadczalne również budowano z myślą o ich włączeniu do struktury obronnej twierdzy.
Ponadto w Modlinie mieścił się port wojenny i stocznia rzeczna

Tuż przed wybuchem wojny wzniesiono w twierdzy sześć małych schronów bojowych na
dwa  ciężkie  karabiny  maszynowe  każdy.  Wykonano  także  odcinki  rowów
przeciwpancernych i szereg ziemnych umocnień polowych. Niektóre umocnienia twierdzy –
np. prochownie – wykorzystano na schrony przeciwlotnicze oddziałów armijnych. Rubież
obronną zaplanowano wzdłuż wewnętrznego pierścienia fortów.

We  wrześniu  1939  roku  garnizon  twierdzy  stanowiła  początkowo  8  Dywizja  Piechoty.
Stacjonował  tu  też  sztab  Armii  Modlin.  Po  bitwie  granicznej  twierdzę  obsadziły dalsze
części  oddziałów Armii "Modlin". Wojska niemieckiego II  Korpusu Armijnego podeszły
pod twierdzę 10 września 1939. Od 13 września Modlin zaczęły obsadzać oddziały Armii
"Łódź" dowodzonej  przez  generała  Wiktora  Thommée,  który  objął  dowództwo  Obozu
Warownego  "Modlin".  Przez  dalsze  dwa  tygodnie  trwało  oblężenie  twierdzy  przez
przeważające  siły  niemieckie.  Twierdza,  atakowana,  ostrzeliwana  i  bombardowana  z
powietrza,  skapitulowała  29  września 1939 roku,  gdy  wobec  kapitulacji  Warszawy  jej
dalsza obrona była bezcelowa. Modlin, podobnie jak w latach  1813 i  1831, był jednym z
ostatnich  punktów  polskiego  oporu.W  kolejnych  latach  II  wojny  światowej  Twierdza
Modlin  nie  odegrała  już  roli  w  działaniach  wojennych.  Podczas  okupacji  Niemcy
wykorzystywali umocnienia do różnych celów. W forcie I znajdował się obóz przejściowy, a
w  forcie III – obóz koncentracyjny, gdzie zginęło ok. 20 tys. ludzi. Twierdza wyzwolona
została 18 stycznia 1945 roku.
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Okres powojenny

Po wojnie większość obiektów – zarówno cytadelę, jak i forty – zajmowało Wojsko Polskie.
Obecnie wiele umocnień zostało opuszczonych (m.in. Fort V, Fort XII, Fort XIV), stając się
celem  daleko  idącej  i  nieodwracalnej  dewastacji  –  zjawisko  kradzieży  oryginalnych
elementów  pancernych  i  pozostałości  wyposażenia  nasiliło  się  szczególnie  w  ostatnich
latach. Liczne obiekty zostały wydzierżawione dla potrzeb działek wypoczynkowych (np.
Fort  XI,  Fort  XVI,  Dzieło  D-8).  Pojawiają  się  jednak  także  przykłady  pozytywnego
wykorzystania zabytkowych umocnień dla celów turystycznych.  Prowadzone są również
badania naukowe.

Na  terenie  twierdzy,  na  północ  od  umocnień  cytadeli,  znajduje  się  dawne  lotnisko
wojskowe. Ma być ono wykorzystane dla obsługi ruchu pasażerskiego, głównie tzw. tanich
linii lotniczych.

W październiku 2008 wewnętrzny obwód obronny Cytadeli wraz z koszarami obronnym,
wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją z dnia 19.04.1957 pod
numerem 1062/69, zostały wystawione na sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego w
drodze przetargu, za cenę wywoławczą 220 mln złotych z bonifikatą 50% wylicytowanej
przy zakupie ceny, z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. Przetarg odbył się
10.12.2008 r..  Kolejny  przetarg  za  cenę  wywoławczą  160 mln  złotych zaplanowano na
21.08.2009 r.. I on nie przyniósł skutku.

Obiekty Twierdzy

W strukturze Twierdzy Modlin wyróżnić można:

• Cytadelę z przedmościami – kazuńskim i nowodworskim;
• wewnętrzny pierścień fortów – składający się z 8 fortów;
• zewnętrzny pierścień fortów – składający się z 10 fortów (z 11, 1 nie istnieje) i 7 

dzieł pośrednich (z 12, 5 nie istnieje);
• obiekty zaplecza: zespoły prochowni, magazyny, zabudowania koszarowe;
• pozostałości umocnień polowych i fortyfikacji polskich z 1939 roku.

Turystyka i zwiedzanie

Rekonstrukcja Bitwy o Berlin z 1945 roku na terenie Twierdzy Modlin

Obecnie możliwe jest zwiedzanie niektórych obiektów twierdzy, zarówno indywidualnie,
jak i w grupach zorganizowanych. 
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Zagospodarowane turystycznie są: część koszar obronnych cytadeli (wieża zachodnia, tzw.
Tatarska),część umocnień i zabudowań zaplecza (tzw. Elewator) oraz Brama Ostrołęcka.
Spośród fortów możliwe jest  zwiedzanie  Fortu X w Henrysinie.  Do niektórych spośród
pozostałych fortów wstęp możliwy jest po skontaktowaniu się z administracją zajmujących
je instytucji.

Na terenie twierdzy działają Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. Ignacego
Prądzyńskiego  oraz  Oddział  PTTK  –  Klub  Przewodników  Terenowych  "Bastion",
świadczące  usługi  przewodnickie  i  zajmujące  się  organizacją  imprez  dla  grup
zorganizowanych.  Funkcjonuje  również  Fundacja  "Park  Militarny  Twierdzy  Modlin",
organizująca imprezy rekonstrukcyjne w Twierdzy.

Na terenie Twierdzy Modlin, na parterze w jednej z carskich kamienic, wybudowanych pod
koniec XIX w., dla kadry oficerskiej, mieści się restauracja

Od 8 września 2012 r. w Twierdzy Modlin funkcjonuje również szlak turystyczny  Baśki
Murmańskiej, który w formie atrakcyjnej gry miejskiej prezentuje zwiedzającym (zwłaszcza
najmłodszym) zabytki twierdzy.

Twierdza Modlin w filmie

Niektóre obiekty Twierdzy Modlin posłużyły jako plany filmowe w znanych polskich 
filmach, m.in. w:

• C.K. Dezerterach – sceny koszarowe (prawie cała pierwsza część), mieszkanie von 
Nogaya, końcowa scena wyjścia z koszar;

• Kilerze – scena obiadu w więzieniu;
• Panu Tadeuszu (ekranizacja poematu Adama Mickiewicza pt. Pan Tadeusz) – ruiny 

spichlerza w widłach Narwi i Wisły posłużyły za zamek Horeszków; wnętrza 
twierdzy za paryskie mieszkanie Adama Mickiewicza;

• Avalonie Mamoru Oshii – ruiny spichlerza posłużyły za plener jednego z etapów;
• Oficerach, odc. 12 – w scenie przekazania Granta Toporowi;
• Przeprowadzkach – w jednym z odcinków w czasie przeprowadzki postój zrobiono 

przed koszarami.
• Jutro idziemy do kina – scena przed bramą
• Chrzest – scena łowienia ryb, ruiny spichlerza.
• 1920 Bitwa Warszawska
• Czas honoru – tereny wokół Wieży Czerwonej jako angielski obóz szkoleniowy; klub

garnizonowy jako kwatera niemieckich oficerów
• Stawka większa niż śmierć

Twierdza  Warszawa  jako  tajny magazyn !

http://www.fort24.pl/

Self  storage  to magazyn  samoobsługowy,  w  którym  można  wynająć  pomieszczenia  o  różnej
wielkości. Służą one do przechowywania mebli, sprzętu sportowego, ubrań, dokumentów, a także
innych rzeczy, dla których brakuje miejsca w domu czy biurze.  Wynajmujemy powierzchnie do
indywidualnego użytku. Umożliwiamy proste  i  bezproblemowe magazynowanie. Gwarantujemy
odpowiednie warunki klimatyczne oraz bezpieczeństwo Twoich rzeczy.
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                                              TWIERDZA  PRZEMYŚL

Twierdza Przemyśl

Twierdza  Przemyśl –  potężny  zespół  obiektów  obronnych,  jedna  z  200  wielkich
fortyfikacji  stałych  istniejących  w  Europie w  1914 roku  oraz  trzecia  co  do  wielkości
twierdza (po Antwerpii i  Verdun). Wyróżnia się jednak wśród nich aż trzema oblężeniami
(rzeczy  niespotykanej  w  dotychczasowej  historii  wojen)  oraz  najdłuższym  okresem
oblężenia w oderwaniu od stałego rodzimego frontu (173 dni). Więcej wytrzymały jedynie;
francuska twierdza  Verdun oraz  carska niezdobyta  Twierdza  Osowiec (203  dni),  które
jednak nigdy nie walczyły w całkowitym okrążeniu.
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Jej budowę rozpoczęto w latach wojny krymskiej (1853-1856), gdy stosunki między Rosją a
Austrią uległy znacznemu pogorszeniu, a nowa wojna była nieunikniona. Głównym celem
twierdzy  miała  być  obrona  Bramy  Przemyskiej na  styku  Kotliny  Sandomierskiej i
Karpat,którą  od  stuleci  wiódł  szlak  handlowy z  Polski i  Rusi  na  Węgry.  Jej  znaczenie
dodatkowo  wzrosło,  gdy  pod  koniec  XIX  wieku Przemyśl stał  się  ważnym  węzłem
kolejowym i drogowym na trasie z Wiednia do Lwowa. Po I wojnie światowej twierdza nie
odegrała  już  ważniejszej  roli,  z  czasem ulegając  dewastacji.  Jest  ona  obecnie  ważnym
zabytkiem południowo-wschodniej Polski.

Budowa Twierdzy

Fort I "Salis Soglio" w 1915 r.

Fort I "Salis Soglio" dziś

W roku  1772,  kiedy  to  dokonano  pierwszego  rozbioru  Polski,  Galicja dostała  się  pod
panowanie  Cesarstwa  Austriackiego.  Tereny  te,  nazwane  odtąd  Królestwem  Galicji  i
Lodomerii  stały  się  ważne  ze  względów  politycznych  i  militarnych.  Pogarszające  się
stosunki  między  Austrią i  Rosją,  w  szczególności  po  wojnie  krymskiej,  wymusiły
rozpoczęcie  fortyfikacji  austriackich  miast.  Po  aneksji  Galicji,  Rada  Wojenna  Dworu
powołała  Państwową  Komisję  Fortyfikacyjną,  która  wyznaczyła  grupę  oficerów w celu
odnalezienia najlepszego miejsca do budowy twierdzy. Pod uwagę brano takie miejscowości
jak Stryj, Lwów, Andrychów, Zaleszczyki i Przemyśl. 

                                                                                                                                              22.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaleszczyki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrych%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stryj_(miasto)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oficer_(wojsko)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_krymska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Galicji_i_Lodomerii
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_rozbi%C3%B3r_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1772
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_kolejowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Przemyska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Austriackie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Rosyjskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1856
http://pl.wikipedia.org/wiki/1853
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_krymska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Salissoglio1915.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Salissoglio1.jpg


Przemyśl, który w tych latach był małym 10-tysięcznym miasteczkiem, nie był uważany za
najlepszego kandydata do budowy twierdzy, która mogła w przyszłości zaważyć o losach
Cesarstwa.  Jednakże  to  miasteczko  zostało  poparte  przez  majora  Sztabu  Generalnego,
Kwatermistrza  Emmerlicha  Blagojeviča,  który  widział  doskonałą  możliwość  do
ufortyfikowania Przemyśla po obu brzegach rzeki San, jako głównego placu zaporowego w
Galicji  do obrony szlaków  węgierskich. Wkrótce kandydatura Przemyśla została poparta
przez  arcyksięcia  Karola  oraz  Generalnego  Dyrektora  Inżynierii  arcyksięcia  Jana,  który
uznał  Przemyśl  za  miejsce  łączące  cztery  główne  szlaki  komunikacyjne,  nie  leżące
wprawdzie na strategicznie ważnym punkcie. Jednak z przyczyn politycznych – jeśli nie
chce się oddać tej prowincji i mieć mocną pozycję – proponuje się ufortyfikować go. W ten
sposób  doszło  do  przedstawienia  propozycji  budowy  twierdzy  w  Przemyślu  cesarzowi
Franciszkowi Józefowi, który już w 1871 podjął decyzję o rozpoczęciu prac budowlanych.

Projekt budowy ukończono w roku  1873. Koszt fortyfikacji pierwotnie wyliczono na 24
miliony guldenów, a czas budowy określono na 24 lata.

Prócz budowy samych fortów, rozpoczęto również budowę innych obiektów, które  były
niezbędne  do  utrzymania  i  uzbrojenia  załogi  fortów  np.  kamienice,  baraki,  stajnie i
piekarnie. Spowodowało to gwałtowny rozwój miasta.

Pierwsze  manewry  w  niedokończonym  forcie  odbyły  się  w  latach  1892 oraz  1896.
Pozwoliły one ulepszyć niektóre pozycje twierdzy. Ze względów finansowych nigdy nie
ukończono w pełni projektu budowy twierdzy. W roku  1914 Przemyśl posiadał trzy linie
obronne,  ale  z  powodu  braku  środków  finansowych  tylko  zewnętrzny  pierścień  był
odpowiednio przygotowany.

Komendanci twierdzy

• gen dyw. Antoni Werner 1885 - 1886
• gen dyw. Fryderyk Pollini 1886 - 1890
• gen dyw. Julian Roszkowski 1890 - 1898
• gen dyw. Edward Pucherna 1898 - 1906
• gen dyw. Ferdynand Siedler 1906 - 1909
• gen bron. Fryderyk Solwegen 1909 - 1910
• gen dyw. Jan Terkulja 1910 - 1911
• gen dyw. Hermann Colard 1911 - 1914
• gen dyw. Hermann Kusmanek 1914 - 1915

Stan twierdzy przed wybuchem wojny

Początki budowy twierdzy - rok 1863
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Fort XIIIb "Bolestraszyce"

Fort X "Orzechowce" w 1915

W dniu wybuchu I wojny światowej pierścień zewnętrzny miał 45 km obwodu i składał się
z 17 fortów głównych. Ponadto wybudowano 14 stałych działobitni, 2 stałe linie okopów i 2
stałe bazy dla piechoty. Wewnętrzny system obronny składał się z 21 fortów obronnych. W
dniu wybuchu wojny w twierdzy stacjonował 128-tysięczny garnizon, ponadto: 14,5 tysięcy
koni, 1022 dział oraz tabor liczący 4 tysiące wozów. Zdolność bojowa garnizonu oceniona
była na około 75% faktycznych możliwości.

Przyczyną takiego braku przygotowania były (prócz problemów finansowych) zbyt długi
cykl  budowy  i  częste  przerywanie  prac  budowlanych.  Jako  "wytrzymałe  na  działanie
wszystkich rodzajów pocisków" uznano tylko 12 fortów, a reszta była odporna jedynie na
pojedyncze uderzenia granatów.

Dodatkowym  zabezpieczeniem  twierdzy  były  zasieki,  pola  minowe i  rowy
przeciwpiechotne. Ze względu na zły stan tych zabezpieczeń, w dniach 14-18 sierpnia 1914
przy  pomocy  ok.  27  tysięcy  robotników  zaczęto  usuwać  braki  i  niedociągnięcia,
dobudowując m.in. 7 dzieł pośrednich, 24 schrony, 50 km zakrytych przekopów i linii dla
piechoty  oraz  200  nowych  działobitni.  Postawiono  również  zasieki o  łącznej  długości
tysiąca  kilometrów  oraz  założono  nowe  pola  minowe.  Dodatkowo  do  Przemyśla
dostarczono  714  armat,  52  haubice,  95  moździerzy i  72  karabiny  maszynowe.  Po
rozpoczęciu działań wojennych stan osobowy twierdzy wzrósł do ok. 131 tysięcy osób, a
liczba koni do ok. 21 tysięcy sztuk.

Załogę Twierdzy Przemyśl stanowiły: 23 Dywizja Piechoty Honvedu (dow. gen. dyw. Árpád
Tamásy),  93  Brygada  Piechoty  Landsturmu (dow.  gen.  mjr  Kaltenecker),  97  Brygada
Piechoty Landsturmu (dow. gen. mjr Victor von Weber), 108 Brygada Piechoty Landsturmu
(dow. płk Martinek),  111 Brygada Piechoty Landsturmu (dow. gen. mjr Waitzendorfer),  3
Pułk Artylerii Fortecznej Austro-Węgier. Oprócz tych jednostek w Twierdzy znajdowała się
grupa w składzie 14 batalionów Landsturmu zabezpieczenia linii kolejowych, dowodzona
przez gen.  mjr  Wilhelma Nickla  von Oppavar,  3.,  4.,  6.,  16.  pułki  marszowe Honvedu,
batalion marszowy 35 Pułku Piechoty Landwehry.
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Twierdzę podzielono na 8 odcinków obronnych - 2 pierścienia wewnętrznego, i 6 
pierścienia zewnętrznego.

Pierwsze oblężenie

Fort XV "Borek"

Następca tronu w twierdzy po pierwszym oblężeniu

Po przegranych bitwach pod Lwowem (6 września 1914) oraz Rawą Ruską (11 września),
Naczelne Dowództwo Austriackie nakazało odwrót w dniu  12 września 2, 3 i 4 Armii za
linię  Sanu  przez  Przemyśl.  Twierdza  miała  za  zadanie  odeprzeć  rosyjskie  natarcie  i
zabezpieczyć  odwrót  wojsk  austriackich.  Po  odrzuceniu  żądania  poddania  i  kapitulacji
twierdzy, wojska rosyjskie przeprowadziły szturm.

Oblężenie  rozpoczęło  się  17  września 1914.  Wzięło  w  nim  udział  91800  żołnierzy
rosyjskich  dowodzonych  przez  133  oficerów  liniowych.  Szturmem  dowodził  generał
Szczerbaczow.

3  października zaatakowano  wschodnią  część  twierdzy,  czyli  forty  XIV "Hurko",  XV
"Borek", IV "Optyń", I/2 "Byków", I/3 "Pleszowice", I/4 "Maruszka Las", I/5 "Popowice",
I/6 "Dziewięczyce". Nie udało się zdobyć żadnego fortu prócz I/1 "Łysiczka", do którego
Rosjanom  udało  się  wedrzeć,  ale  zostali  szybko  otoczeni  i  pokonani  przez  obrońców
twierdzy.

8 października przeprowadzono drugi szturm od strony północnej na forty Xa "Pruchnicka
Droga",  XIa  "Cegielnia",  XI  "Duńkowiczki"  i  XII  "Żurawica".  Rosjanom nie  udało  się
nawet dotrzeć do linii zasieków, ponieśli zarazem ogromne straty.

Pierwsze oblężenie zakończyło się  10 października 1914 porażką wojsk rosyjskich. Straty
ze strony rosyjskiej oceniono na około 10 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych. Straty
załogi twierdzy wyniosły około 313 zabitych, 1282 rannych,290 zaginionych.
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Drugie oblężenie

Fort XIII "San Rideau"

Mikołaj II w forcie nr X "Orzechowce"

Drugie  oblężenie  rozpoczęło  się  5  listopada 1914.  Tym  razem  nie  dochodziło  do
bezpośrednich  starć  zbrojnych,  lecz  wojska  rosyjskie  otoczyły  twierdzę  odcinając
jednocześnie  dostęp  do  dostaw  zaopatrzenia.  Sroga  zima  przyczyniła  się  do  szybkiego
wyczerpywania się zapasów twierdzy. Stopniowo zmniejszane racje żywnościowe zmusiły
obrońców do dokonania uboju prawie 10 tysięcy koni będących na zaopatrzeniu. Z czasem
coraz więcej żołnierzy zapadało na choroby. 

Zaczęto odnotowywać coraz częstsze dezercje. W dniach 17-19 marca dokonano nieudanej
próby przebicia się przez pierścień wroga,  a  straty oszacowano na 5,5 tysiąca zabitych,
rannych  i  zaginionych.  W  odpowiedzi  wojska  rosyjskie  przeprowadziły  szturm  ze
wszystkich stron, lecz twierdzę zdołano jeszcze obronić. 

W  wyniku  coraz  gorszej  sytuacji  obrońców,  dowództwo  twierdzy  w  porozumieniu  z
Naczelnym Dowództwem Armii w dniu 20 marca 1915 wydało rozkaz zniszczenia twierdzy
i poddania się.

Od  18 marca zaczęto  niszczyć  wszelkie  zapasy  żywności  i  dobra  materialne.  22  marca
wysadzono w powietrze działa,  forty i  mosty na Sanie.  23 marca 1915 o godzinie 6 w
sztabie  rosyjskiej  armii  złożono akt  kapitulacji  twierdzy.  Wkrótce  do  miasta  wkroczyły
wojska rosyjskie.

2  kwietnia 1915 do  Przemyśla  przybył  car  Mikołaj  II w  celu  osobistego  odwiedzenia
zdobytej twierdzy oraz uhonorowania zdobywców. Każdy żołnierz otrzymał w nagrodę 5
rubli, a oficerowie zostali odznaczeni orderami.
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Trzecie oblężenie

Fort XI "Duńkowiczki"

Arcyksiążę Fryderyk w Twierdzy

2 maja 1915 po  bitwie pod Gorlicami, gdzie został przerwany front rosyjski, na wschód
ruszyła  ofensywa  połączonych  wojsk  austro-węgierskich  i  niemieckich.  Cofający  się
Rosjanie  zaczęli  budować  umocnienia  wokół  Przemyśla  w  celu  odparcia  ataku.
Wykorzystali do tego również mniej zniszczone forty.

18 maja 1915 Przemyśl został otoczony, a  31 maja rozpoczął się decydujący atak, który
skupił  się  na  północno-zachodniej  części  obrony.  Po  ostrzale  moździerzowym do ataku
przystąpiły  pułki  bawarskie,  pułk  pruski  i  oddział  strzelców  austriackich.  Odparto
jednocześnie  kontrnatarcie  rosyjskie.  22  bawarski  pułk  piechoty  zdobył  fort  X
(Orzechowce) i fort XI (Duńkowiczki), zaś wieczorem tego samego dnia batalion strzelców
zdobył fort XII (Werner). Forty Xb (Zagrodnia) i IXa (Krzyż) poddały się.

Pierwsi do miasta  3 czerwca 1915 o godzinie 3:30 od strony Zasania weszli Bawarczycy,
następnie  od  zachodu  weszła  austro-węgierska  4  dywizja  kawalerii.  Wojska  rosyjskie
wycofując się wysadziły mosty na Sanie i opuściły miasto.

6  czerwca 1915 do  zdobytego  Przemyśla  przybył  głównodowodzący  armii  austro-
węgierskiej, marszałek polny arcyksiążę Fryderyk.

Podsumowanie
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Pomnik Obrońców Twierdzy Przemyśl w Budapeszcie

Oblężeni
e

Obrońcy Atakujący
Data

rozpoczęcia
Data

zakończenia
Zwycięzc

a

Pierwsze
Austro-
Węgry

Rosja 17 września
1914

10 października
1914

Obrońcy

Drugie
Austro-
Węgry

Rosja 5 listopada 1914 22 marca 1915 Atakujący

Trzecie Rosja Austro-Węgry,
Niemcy

18 maja 1915 3 czerwca 1915 Atakujący

Forty dziś

W  roku  1968 zniszczone  i  zdewastowane  forty  zostały  uznane  za  chroniony  zabytek
architektury obronnej.  W  1997 Przemyśl został objęty Krajowym Programem Ochrony i
Konserwacji Architektury Obronnej. Po fortach biegnie obecnie forteczny szlak turystyczny
oznaczony kolorem czarnym.

Ciekawostki

• Plany Twierdzy Przemyśl zostały skopiowane i przekazane Rosjanom w 1913 roku
przez słynnego szpiega Alfreda Redla

• Oblężenie  Twierdzy  Przemyśl  przez  Rosjan  uwieczniono  w  jednej  z
najpopularniejszych rosyjskich piosenek z okresu I wojny światowej zatytułowanej
Galicyjskije Polja
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                                                  TWIERDZA  ZAMOŚĆ

Twierdza Zamość –  fortyfikacje otaczające  Zamość zbudowane w latach  1579-1618 na
zlecenie  Jana  Zamoyskiego.  Wielokrotnie  przebudowywane,  w  tym  najbardziej
kompleksowo w latach 20. XIX w. Jedna z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, a następnie  Księstwa Warszawskiego i  Królestwa Polskiego. W swojej historii
przeszła 5 oblężeń. Pierwszym z nich była obrona przed wojskami kozacko-tatarskimi w
czasie powstania Chmielnickiego. Kolejne to oblężenie szwedzkie z 1656 i wojsk Księstwa
Warszawskiego,  mające  na  celu  odbicie  Zamościa z  rąk  austriackich  w  1809 roku.
Najdłuższym,  trwającym aż 10 miesięcy,  było rosyjskie  oblężenie  w  1813 roku.  Po raz
ostatni  Zamość bronił się w czasie  powstania listopadowego, kiedy to jako ostatni punkt
oporu uległ Rosjanom. Forteca została zdobyta szturmem tylko raz, przez wojska polskie, w
1809 r. Zlikwidowana została w 1866 roku.
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Budowa twierdzy

Jan Zamoyski (1542-1605), portret z epoki

Stara Brama Lubelska (stan przed renowacją), 2004

Stara Brama Lubelska (po renowacji), 2009

Budowa  twierdzy  związana  była  z  założeniem  przez  kanclerza  i  hetmana  wielkiego
koronnego Jana Zamoyskiego nowego miasta – Zamościa na terenie dawnej wsi Skokówka
w  rozwidleniu  rzek  Wieprzec  (obecnie  Topornica)  i  Kalinowicy  (obecnie  Łabuńka),
prawego  dopływu  Wieprza.  W  akcie  lokacyjnym  wydanym  3  kwietnia 1580 roku  w
Jarosławcu nowe miasto nazwano Zamoście nad Wieprzcem. Miało ono stanowić centrum
administracyjne utworzonej w 1589 roku ordynacji zamojskiej, a także pełnić rolę dużego
ośrodka  rzemieślniczo-handlowego  oraz  okazałej  rezydencji  magnackiej.  Zarówno
fortyfikacje,  jak  i  miasto  zostały  zaprojektowane  przez  włoskiego  architekta  Bernardo
Morando, który zdecydował o tej lokalizacji Zamościa. 
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Dzięki temu miasto leżało na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych: jeden
biegł z  Lublina do  Lwowa, a drugi z  Rusi przez  Sandomierz do  Krakowa. Stworzyło to
również dogodne warunki do obrony,  gdyż dzięki  spiętrzeniu wód Topornicy i  Łabuńki
utworzono  zalew  zabezpieczający  miasto  od  południowego  zachodu,  poza  tym  rzeki
umożliwiały napełnienie fos okalających mury od północnego wschodu.

Prace fortyfikacyjne rozpoczęto od zmierzenia długości obwodu miasta, który na początku
XVII w. liczył 2500 m. Kolejno rozpoczęto kopanie fos, a z wydobytej ziemi usypano wały
kurtyn i bastionów. Fosy miały szerokość kilkanastu metrów i głębokość od 6 do 7 m.

Już  w  1579,  jeszcze  przed  lokacją  miasta,  postawiono  zamek (pozbawiony  walorów
obronnych, faktycznie stanowił rezydencję pałacową), choć fortalicjum w widłach Łabuńki
i  Topornicy  wymieniane  było  wcześniej.  Następnie  zaczęto  budować  kolejne  elementy
systemu obronnego: arsenał w 1582 roku, Bramę Lubelską przed 1588 (wiadomo, że w tym
roku  ją  zamurowano  na  pamiątkę  wprowadzenia  przez  nią  do  Zamościa jako  jeńca
pretendenta do polskiego tronu, arcyksięcia Maksymiliana Habsburga,  Bramę Lwowską w
1599 i  Szczebrzeską, już po śmierci Moranda, zaprojektowaną przez  Błażeja Gocmana i
ukończoną w 1603. Całość prac fortyfikacyjnych dokończył dopiero w 1618 roku wybitny
artylerzysta i fortyfikator wenecki  Andrea dell'Aqua. Pomagali mu w tym Jan Wolff i  Jan
Jaroszowic. Wówczas to twierdza uzyskała ostateczny kształt siedmioboku z 7 bastionami
(z których pozostał do dzisiaj tylko bastion VII) na narożach, oddalonymi od siebie o około
200 m, gdyż taki był zasięg ówczesnej artylerii.

Oblężenie podczas powstania Chmielnickiego

Chrzest bojowy zamojska twierdza przeszła w listopadzie 1648 roku, kiedy to pod mury 
twierdzy przybyły połączone wojska Bohdana Chmielnickiego i Tuhaj-beja. Siły 
najeźdźców szacowano na kilkanaście tysięcy ludzi. Twierdzy broniło około 4700 ludzi (w 
tym 2100 piechoty, 200 rajtarów, 1400 szlachty i 1000 mieszczan) pod dowództwem 
kasztelana elbląskiego Ludwika Weyhera i margrabiego Władysława Myszkowskiego. W 
mieście schroniło się wielu uciekinierów z okolicznych wsi i miasteczek, a nawet z Rusi, 
Podola i Wołynia.

Brama Szczebrzeska po renowacji, 2010

5 listopada nieprzyjaciel spalił przedmieścia, lecz samo miasto za murami nie ucierpiało.
Podczas  pierwszego  oblężenia  uwidoczniła  się  wada  konstrukcyjna  twierdzy.  Kozacy
przekopali  groblę szczebrzeską  i  spuścili  wodę  ze  stawu  odsłaniając  południową  część
fortyfikacji.  Zmusiło  to  obrońców  do  skoncentrowania  na  tym  odcinku  dużych  sił.
Chmielnicki nie miał jednak dużych dział pozwalających na zdobycie Zamościa szturmem,
poza tym zbliżała się zima, do której oblegający nie byli przygotowani. 
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Natomiast  obrońcy  nie  mogli  liczyć  na  odsiecz,  nie  posiadali  także  dostatecznej  ilości
żywności  niezbędnej  do  wykarmienia  załogi  i  ludności,  która  szukała  schronienia  za
murami twierdzy.

Dlatego  już  po  17  dniach  zawarto  korzystny  dla  obu  stron  układ  o  wypłaceniu  przez
Zamościan okupu.  Za obietnicę 20 000 talarów Chmielnicki zgodził  się  12 listopada na
zawieszenie broni. Tak więc debiut zamojskiej twierdzy nie wypadł zbyt okazale, przyniósł
jednak sukces militarny w postaci zatrzymania zwycięskiego pochodu Kozaków. Pomógł
także  w wyeliminowaniu  kilku  błędów w przyszłości:  rozwiązania  problemu śluz  i  nie
wpuszczaniu do miasta zbyt dużej liczby ludzi.

Oblężenie w czasie potopu szwedzkiego

Ocalałe fragmenty fortyfikacji Zamościa (bastion VII)

Latem 1655 roku zamościan bardziej interesowały postępy wojsk kozacko-rosyjskich 
bezpośrednio zagrażających miastu, niż działania szwedzkie prowadzone w odległej 
Wielkopolsce. Ordynat Jan II Zamoyski, zresztą jak większość magnatów, paktował z 
najeźdźcą. Dopiero na przełomie listopada i grudnia 1655 roku stanowczo opowiedział się 
po stronie Jana Kazimierza.

Niektórzy  historycy przypuszczają,  że  jednym z powodów poparcia  przez  Zamoyskiego
obozu  królewskiego  było  planowane  małżeństwo  magnata  z  ulubioną  dwórką  królowej
Marią Kazimierą d'Arquien, Marysieńką, przyszłą żoną króla Jana III Sobieskiego. Do tego
ślubu rzeczywiście doszło w 1658 roku, a Maria Kazimiera poślubiła Sobieskiego dopiero
po śmierci pierwszego męża w 1665.

Jako stronnik króla Zamoyski musiał się liczyć z zagrożeniem ze strony Szwedów. Pojawiło
się  ono  wkrótce,  na  początku  1656 roku,  wraz  z  nadciągającą  od  Lublina armią
feldmarszałka  Douglasa.  Wojska  te  stanęły  pod  Zamościem  25  lutego.  Po  paru  dniach
dołączył do nich sam Karol Gustaw. Rozpoczął się intensywny ostrzał murów, ale z uwagi
na brak ciężkich dział nie przyniósł spodziewanych rezultatów i Szwedzi musieli  1 marca
zwinąć oblężenie. Wieści o tych wydarzeniach obiegły lotem błyskawicy cały kraj, znalazły
one również odbicie w licznych utworach literackich często wyolbrzymiających ich wagę.
Znamienne, że o obronie Zamościa przed Szwedami napisał Henryk Sienkiewicz w Potopie.
W 1657 roku do twierdzy zbliżył się jeszcze książę  siedmiogrodzki Jerzy II Rakoczy, ale
zdając sobie sprawę z jej potęgi nawet nie odważył się rozwinąć oblężenia.

W  ostatnim  etapie  wojny  Zamość  odgrywał  rolę  więzienia  dla  wysokich  oficerów
szwedzkich.  Spośród  zamojskich  więźniów  najznamienitszym  był  feldmarszałek  Arvid
Wittenberg, który zmarł w niewoli z przyczyn naturalnych (wrzody w przełyku). 
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Podczas potopu szwedzkiego twierdza okryła się wielką sławą, bowiem obok Jasnej Góry, 
Gdańska i Twierdzy w Łańcucie tylko ona oparła się najeźdźcom z północy. Trzeba jednak 
przyznać, że jej oblężenie było krótkotrwałe i miało nieporównanie mniejsze znaczenie niż 
obrona jasnogórskiego klasztoru.

W okresie wojny północnej

Kojec pomiędzy dawnymi bastionami IV i V

XVIII  wiek to  okres  upadku  znaczenia  twierdzy,  jak  i  całej  Rzeczypospolitej.  Wojna
północna nie  oszczędziła  także  Zamościa.  11  lutego 1703 roku  rozpoczęła  się  trwająca
zaledwie tydzień blokada prowadzona przez wojska szwedzkie pod dowództwem generała
Stenbocka.  Jednak  już  w  roku  następnym  Szwedzi  powrócili  i  to  znacznymi  siłami.
Niewielka,  licząca  zaledwie  260  ludzi  załoga  ordynacka  nie  mogła  stawić  skutecznego
oporu przeciwnikowi. W związku z tym nieuniknionym stało się poddanie twierdzy.

Na szczęście okupacja szwedzka okazała się krótkotrwała i mało uciążliwa. W 1705 piąty
ordynat Tomasz Józef przeszedł na stronę Augusta II i został zobowiązany do utrzymywania
rosyjskiej załogi w sile tysiąca żołnierzy. Oddział ten opuścił twierdzę w maju 1706 roku.

Współpraca z obozem saskim nie uchroniła dóbr ordynacji od szkód wyrządzanych przez
rosyjskich  sojuszników.  Otóż  jesienią  1706  roku  na  Zamojszczyznę przybył  oddział
generała Baura, który wbrew rozkazom zamierzał przezimować w murach  Zamościa. Po
otrzymaniu odmownej  odpowiedzi  od żony ordynata,  Baur  rozpoczął  przygotowania  do
szturmu. W celu zapobieżenia planom generała, ordynatowa zaprosiła go na rozmowę do
pałacu. Podstępny dowódca opracował plan wdarcia się do twierdzy i przystąpił do jego
realizacji. Po zakończeniu rozmów Baur udał się karetą w kierunku bramy. W chwili gdy
przez nią przejeżdżał kazał zatrzymać pojazd blokując tym samym wierzeje. W tej chwili
jego żołnierze wpadli do środka. Tylko dzięki błyskawicznej reakcji polskiej załogi, która
nie dopuściła do wdarcia się większej liczby Rosjan oraz skutecznemu kontratakowi udało
się opanować sytuację.

Postrzelony w czasie walki, Baur 10 grudnia rozpoczął blokadę miasta, którą musiał zwinąć
po niespełna dwóch tygodniach,  kiedy to wezwano go do  Żółkwi.  Podobne wydarzenia
miały miejsce w grudniu 1715 tym razem z udziałem wojsk saskich. Oficerowie nocujący w
Zamościu otworzyli od środka  Bramę Lubelską i wpuścili do twierdzy swoich żołnierzy.
Mimo powszechnego oburzenia, jakie wywołał ten uczynek, Sasi pozostali w  fortecy do
lipca 1716 roku.

                                                                                                                                           37.

http://pl.wikipedia.org/wiki/1716
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Lubelska_w_Zamo%C5%9Bciu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/1715
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C3%B3%C5%82kiew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamojszczyzna
http://pl.wikipedia.org/wiki/1706
http://pl.wikipedia.org/wiki/August_II_Mocny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_J%C3%B3zef_Zamoyski
http://pl.wikipedia.org/wiki/1705
http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnus_Stenbock
http://pl.wikipedia.org/wiki/1703
http://pl.wikipedia.org/wiki/11_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/III_wojna_p%C3%B3%C5%82nocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/III_wojna_p%C3%B3%C5%82nocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kojec_(fortyfikacje)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_%C5%81a%C5%84cucie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Zamosc_-_42.JPG


Oblężenie w 1809

Stara Brama Lwowska

Nowa Brama Lwowska

Na mocy postanowień  I rozbioru Polski Zamość dostał się w  1772 roku pod panowanie
austriackie. Nie trwało ono jednak zbyt długo. Tylko do 1809, kiedy to przyłączono go do
Księstwa  Warszawskiego.  Zmiana  przynależności  politycznej  miasta  była  konsekwencją
udanej kontrofensywy polskiej w Galicji. Całością operacji dowodził ks. Józef Poniatowski.

W celu  zdobycia  zamojskiej  fortecy skierował  pod jej  mury  część  sił.  15 maja  oddział
generała  Ignacego Kamieńskiego przybył pod twierdzę. Jej  garnizon składał się z około
3000 żołnierzy pod wodzą doświadczonego oficera austriackiego, pułkownika Ferdynanda
von Pulszky. Wojska Kamieńskiego były zbyt skromne, aby móc pokusić się o zdobywanie
fortyfikacji.  Dlatego  17  maja  ks.  Poniatowski przysłał  posiłki  z  generałem  Jeanem
Pelletierem na czele. Francuski oficer objął dowództwo nad siłami liczącymi około 1500
ludzi.  Czynnikiem  działającym  na  korzyść  Polaków  była  wszechstronna  pomoc
mieszkańców  Zamościa.  Rządca  ordynacki  Piotr  Domański  przekazał  oblegającym
informacje  na  temat  umocnień,  ponadto  zamościanie  podpalili  magazyn  żywności,  a
mieszkańcy okolicznych wiosek samorzutnie  zorganizowali  oddział  strzelców.  Ubrani  w
cywilne  ubrania  podchodzili  blisko  murów  i  znienacka  otwierali  ogień  do  Austriaków.
Ponadto wielu obrońców było polskimi rekrutami, którzy nie angażowali się w obronę, a w
czasie szturmu wręcz pomagali napastnikom.
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Wspomniany już szturm miał miejsce w nocy z 19 na 20 maja i trwał od godziny drugiej do
czwartej w nocy. Główne uderzenie zostało skierowane na Bramę Lubelską co zaskoczyło
austriackiego  dowódcę  spodziewającego  się  ataku  na  południowe  umocnienia  (była  to
najsłabsza  strona  zamojskiej  twierdzy).  Polacy  walczący  z  wielkim  zaangażowaniem,
szybko  zepchnęli  przeciwników  z  wałów  i  zacisnęli  wokół  nich  pierścień  okrążenia.
Ostatnie starcie nastąpiło na Rynku Wielkim. Wyróżnili się w nim zdeterminowani Wołosi,
jednak nie mieli już szans na odparcie Polaków. W ręce Polaków dostało się uzbrojenie,
działa i żywność, wzięto do niewoli około 2500 jeńców.

Ciekawostką wiążącą się ze zdobyciem Zamościa w 1809 roku jest osoba Joanny Żubrowej
–  pierwszej  kobiety  odznaczonej  Krzyżem  Virtuti  Militari i  wkrótce  mianowanej
podporucznikiem.

Oblężenie w 1813

W kampanii rosyjskiej Napoleona w  1812 roku twierdza zamojska nie odegrała większej
roli. Rozlokowany w niej 13. pułk piechoty oraz oddziały Gwardii Narodowej w sile około
3250 ludzi dostały zadanie osłaniana  Lubelszczyzny w czasie,  gdy główne siły  Wielkiej
Armii ruszyły na  Moskwę. Poza tym  Zamość miał stanowić bazę wypadową dla działań
zaczepnych prowadzonych na Wołyniu. Faktem jest, że takie operacje były organizowane,
ale z uwagi na brak doświadczonych oficerów (13. pułk piechoty został utworzony dopiero
w 1809  roku  z  nieobytych  w bojach  młodych  polskich  rekrutów),  małą  liczbę  samych
żołnierzy,  a  przede  wszystkim braku  współpracy i  bezczynność  sojuszników,  zwłaszcza
austriackiego feldmarszałka  Schwarzenberga,  były  one  mocno utrudnione.  Właśnie  brak
współpracy  sojuszniczej  zadecydował  o  tym,  że  już  29  września 1812 Polacy  musieli
wycofać się na teren Księstwa Warszawskiego.

Niepowodzenia  Napoleona i  jego  odwrót  spod  rosyjskiej  stolicy  10  października 1812
pociągnęły  za  sobą  kontrofensywę  wojsk  rosyjskich.  Zwiastowało  to  rychłe  oblężenie
zamojskiej  fortecy.  Trzeba  przyznać,  że  była  ona  nieźle  przygotowana  do  obrony.
Wyremontowane  i  przebudowane  niedawno  fortyfikacje  przedstawiały  znaczną  wartość
bojową. Ponadto załodze udało się zgromadzić zapasy żywności na 4 miesiące. Garnizon
składał  się  z  niespełna  4000  żołnierzy  i  130  dział.  Jego  trzon  stanowił  wspomniany
wcześniej  13.  pułk  piechoty  pod  dowództwem  pułkownika  Franciszka  Żymirskiego.
Całością wojsk dowodził natomiast generał  Maurycy Hauke, człowiek bardzo zdolny, ale
budzący wiele kontrowersji, szczególnie po 1815 roku.

Bastion VII i nadszaniec zamojskiej twierdzy
                                                                                                                                            39.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nadszaniec
http://pl.wikipedia.org/wiki/1815
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurycy_Hauke
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_%C5%BBymirski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Imperium_Rosyjskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/1812
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1812
http://pl.wikipedia.org/wiki/29_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karl_Philipp_Schwarzenberg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82y%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Armia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Armia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lubelszczyzna
http://pl.wikipedia.org/wiki/1812
http://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwazja_na_Rosj%C4%99_(1812)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
http://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_%C5%BBubr
http://pl.wikipedia.org/wiki/1809
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82osi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_Wielki_(Zamo%C5%9B%C4%87)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Lubelska_w_Zamo%C5%9Bciu
http://pl.wikipedia.org/wiki/20_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/19_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Oldlubelskagate.jpg


Arsenał Zamojski

Forpoczty korpusu Walentego  Mussin-Puszkina (a  od  15  lutego 1813 generała  Ratha)
podeszły  pod  twierdzę  na  początku  lutego.  Ich  liczebność  jest  kwestią  do  dziś  gorąco
dyskutowaną  w  gronie  historyków  zajmujących  się  dziejami  Zamojszczyzny.  Wiadomo
jednak, że wahała się pomiędzy 4000 a 7000 ludzi. Z biegiem czasu Rosjanie zwiększali
swoje siły.  W czerwcu dysponowali 10 000 żołnierzy, a w sierpniu nawet 17 000 i 160
działami.

W ostatnich dniach lutego rozpoczęło się regularne oblężenie fortecy. Już po kilku dniach, 3
marca,  Rath  czasowo  zwinął  oblężenie  z  zadaniem  połączenia  się  z  podążającymi  na
Kraków i  Częstochowę siłami  Osten-Sackera.  Oznaczało  to  chwilę  wytchnienia  dla
obrońców, którzy uzupełnili w tym czasie zapasy żywności, poczynili nowe zaciągi, a także
prowadzili prace w celu zapewnienia jak najlepszej widoczności z twierdzy (np. wycięcie
lasku zasłaniającego bród na Łabuńce).

Po  dwóch  tygodniach,  17  marca,  Rosjanie  powrócili  na  wcześniej  zajmowane  pozycje.
Nastąpiła  seria  obustronnych  wypadów  i  potyczek  na  przedmieściach  oraz  ostrzał
artyleryjski  prowadzony  przez  napastników,  co  nie  pozostało  bez  odpowiedzi  Polaków.
Niestety  wśród  załogi  zaczął  szerzyć  się  szkorbut.  Kwiecień  był  bardzo  ciężki  dla
obrońców.  Generał  Rath  otrzymał  wsparcie  w  postaci  dodatkowych  dział  i  zarządził
ośmiodniowy intensywny ostrzał Zamościa.

Polskie wojska przeprowadziły zaskakującą wycieczkę na  redutę nr 10. Akcja zakończyła
się  całkowitym  sukcesem.  Reduta  została  zdobyta,  a  przeciwnik  poniósł  straty  na  tyle
poważne, że na przełomie kwietnia i maja wycofał się z redut i przesunął o około pół mili.

W  maju  sytuacja  uległa  uspokojeniu.  Rosjanie  nie  prowadzili  żadnych  działań
ofensywnych,  oblężenie  zmieniło  się  właściwie  w  blokadę  twierdzy.  Staczano  jedynie
niewielkie potyczki pod murami. Także czerwiec, lipiec i sierpień upłynęły pod znakiem
względnego spokoju. Miało to ścisły związek z sytuacją międzynarodową.

Na wiosnę 1813 roku Napoleon odbudował armię i zaczął z nią odnosić sukcesy w Saksonii
– wygrał pod Lützen i Budziszynem. Zaniepokojeni członkowie koalicji antynapoleońskiej 
podpisali z cesarzem Francuzów 4 czerwca rozejm w Pielaszkowicach koło Środy 
Wielkopolskiej. Sześć dni później informacja o tym wydarzeniu dotarła do obleganego 
Zamościa. Naturalną konsekwencją było przerwanie działań zbrojnych pomiędzy korpusem 
generała Ratha, a załogą generała Maurycego Hauke.
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Zawieszenie broni miało obowiązywać od 13 czerwca do 20 lipca. Później przedłużono je
do 10 sierpnia, podobnie zresztą jak na całym froncie. Postanowienia rozejmu mówiły, że na
czas jego trwania Polacy mają dostawać żywność i  węgiel  od Rosjan.  Dostawy te były
jednak nieregularne, a w późniejszym okresie ustały całkowicie.

Furta wodna

Zapobiegliwy  dowódca  twierdzy  zarządził  w  lecie  sianokosy  i  żniwa.  Pozwoliło  to  na
częściowe uzupełnienie mocno uszczuplonych zapasów żywności. Zdolności organizacyjne
Maurycego  Hauke przejawiły  się  także  w  tym,  że  w  Zamościu,  w  czasie  oblężenia
uruchomiono  młyn,  garbarnię,  kuźnię,  browar,  gorzelnię,  fabrykę  mydła  oraz  fabrykę
garnków i innych naczyń glinianych produkowanych na potrzeby szpitala. Działała nawet
mennica bijąca specjalne monety, w których wypłacano żołnierzom żołd.

Po  zakończeniu  rozejmu  sytuacja  nie  uległa  większym  zmianom.  Tak  jak  w  lecie  nie
prowadzono  intensywnych  walk.  Rosjanie  zadowolili  się  blokadą  Zamościa.  Metoda  ta
przynosiła im oczekiwane i łatwe do przewidzenia skutki. Położenie obrońców było coraz
trudniejsze.  Wielkie żniwo zbierały choroby i  głód. W październiku chorych było około
1200 żołnierzy, a głód przybrał tak wielkie rozmiary, że zjedzono konie, psy, koty, a nawet
wrony. W ciągu miesiąca zmarło 450 osób. Rosła też skala dezercji.  Jesienią z polskich
szeregów uciekło około 200 ludzi.

22  października do  oblężonych dotarła  informacja  o  klęsce  wojsk  Napoleona w  Bitwie
Narodów 16-19 października 1813.  Podkopało to  zupełnie  morale  Polaków.  Zdali  sobie
sprawę,  że  nie  ma już  żadnych szans  na odsiecz.  W pierwszej  połowie listopada miały
miejsce  właściwie  ostatnie  starcia.  Wreszcie,  ze  względu  na  krytyczną  sytuację  załogi
gnębionej przez głód i  szkorbut,  Rada Obrony Twierdzy  19 listopada podjęła decyzję o
poddaniu się. Cztery dni później w kwaterze głównej Rosjan w Sitańcu została podpisana
umowa o honorowej kapitulacji, chociaż nie użyto w niej tego słowa. W artykule 1. można
przeczytać:

Przez wzgląd na piękną obronę, którą zrobił Garnizon, Oficerowie zatrzymają szpady,
konie,  własności  i  ekwipaże  swoje,  podoficerowie  i  żołnierze,  tornistry,  ubiór  i
wszelkie własności.

25 listopada garnizon opuścił twierdzę. Z prawie 4000 żołnierzy zginęło 1500, większość z
powodu chorób  i  głodu.  Tak skończyło  się  najdłuższe  oblężenie  w dziejach  zamojskiej
fortecy. Zamość został włączony do utworzonego w 1815 Królestwa Polskiego.
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Przebudowy twierdzy

Nowa Brama Lubelska (stan przed renowacją), 2006

Jan Michał Linka

W  1683 roku  Jan  Michał  Link przystąpił  do  modernizacji  przestarzałych  już  nieco
umocnień. Prowadzone do 1694 prace obejmowały wzmocnienie murów, naprawę wałów i
grobli oraz przebudowę południowo-zachodniego narożnika  fortyfikacji.  Polegała ona na
zastąpieniu dwóch małych bastionów jednym dużym.

Prowadzona przez Austriaków

Początkowo władze Galicji nie przykładały większego znaczenia do twierdzy. Odbiło się to
niekorzystnie  na  jej  wartości  bojowej,  wiele  dzieł  fortyfikacyjnych wymagało  bowiem
szybkiej naprawy. Większe zainteresowanie zamojskimi umocnieniami Austriacy wykazali
dopiero w 1809, kiedy to planowali ofensywę na Księstwo Warszawskie. Rozpoczęto więc
pośpieszne  prace  naprawcze  połączone  z  niezbędnymi  modernizacjami.  W  Bramach
Lubelskiej i  Lwowskiej zamontowano  zwodzone  mosty,  a  przed  Bramą  Szczebrzeską
wzniesiono nowy szaniec. Ponadto na kwatery wojskowe pozajmowano część kościołów i
klasztorów.

Pierwsza Jean-Baptiste'a Malleta

Nadszaniec przy bastionie VII

W latach 1809-1813 zamojska forteca przeszła prace modernizacyjne. Nadzorował je 
pułkownik Jean-Baptiste Mallet, a na miejscu kierował nimi podpułkownik Leonard Jodko-
Narkiewicz.                                                                                                                       42.
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Wybudowano wtedy m.in.  nadszańce,  strzałczany (budowle  umożliwiające ostrzeliwanie
ukrytych podejść wroga), zamurowano Starą Bramę Lubelską i Starą Bramę Lwowską, a w
ich  miejsce  wybudowano  nowe  bramy,  powiększono  bastiony,  przed  fortyfikacjami
ustawiono  szereg  baterii i  dzieł  fortyfikacyjnych.  Jednak  działania  te  zostały  nagle
przerwane i niedokończone z powodu kampanii rosyjskiej Napoleona w 1812 roku.

Druga Jana Malleta-Malletskiego[

W 1820 rząd Królestwa wykupił miasto z rąk XII ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego.
W  roku  następnym  rozpoczęła  się  gruntowna  przebudowa  fortyfikacji  według  planów
generała  Jana Mallet-Malletskiego którego adiutantem w latach  1816-1826 był  Jan Paweł
Lelewel.

Objęła  ona  korektę  umocnień  powstałych  za  czasów  Księstwa  Warszawskiego oraz
wprowadziła szereg nowych udoskonaleń. Przede wszystkim w strefie 1200 m od murów
twierdzy wyburzono wszystkie zabudowania. W promieniu 2400 m mogła istnieć jedynie
drewniana zabudowa. Z tym zmianami związane jest powstanie nowych osiedli na dalszych
przedpolach  fortecy,  mianowicie  Nowej  Osady (w  kierunku  Lwowa)  i  Przedmieścia
Lubelskiego (na Lublin). Ponadto poszerzono wał do 25-30 m u podstawy, wzdłuż kurtyn
wzniesiono  galerie z  ambrazurami dla  broni  ręcznej.  Wzniesiono  raweliny w  celu
zabezpieczenia  kurtyn i  wsparcia  ogniowego  bastionów,  a  także  przeciwstraż (nasypy
ziemne wznoszone przed czołami bastionów,  wykorzystywane jako stanowiska  ogniowe
piechoty).  Całość  zwieńczyło  postawienie  działobitni o  średnicy  54  m (tzw.  Rotundy),
wysuniętej pół kilometra na południe od murów.

Wszystkie  budynki,  takie  jak  pałac,  kościół  pofranciszkański,  ratusz,  kolegiata (obecnie
katedra),  kamienice,  zostały  przeznaczone  dla  wojska,  pozbawione  dekoracji  i
przebudowane w stylu klasycystycznym.

Ignacego Prądzyńskiego

Ignacy Prądzyński, inżynier wojskowy i strateg, w 1830 dokończył roboty prowadzone 
przez Malletskiego: zbudował blokhauz od strony Bramy Szczebrzeskiej, a od strony 
Lublina szaniec otoczony fosą. Zaopatrzył Zamość w dostateczną liczbę dział (160 i drugie 
tyle w arsenale) i nabojów – po 350 na działo.

Zamość więzieniem
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Nadszaniec przy bastionie VI

Działobitnia, tzw. Rotunda. Dziś Muzeum Martyrologii

Na  przełomie  XVIII i  XIX w.  Austriacy  założyli  więzienie  w  Zamościu.  Zostało  ono
przekształcone  w  1819 roku  przez  Rosjan  w tzw.  rotę  aresztancką.  Stanowiła  ona  karę
zastępczą  dla  skazanych na  zsyłkę na  Sybir.  Obok zwykłych przestępców i  dezerterów
trafiali do niej działacze niepodległościowi. To właśnie w Zamościu w latach  1824-1825
więziony był założyciel Towarzystwa Patriotycznego Walerian Łukasiński.

Więźniowie byli  przetrzymywani  w ciemnych i  zimnych  kazamatach.  Zmuszano ich do
katorżniczej  pracy  przy  naprawie  umocnień,  nawet  w  siarczyste  mrozy.  Wielu  z  nich
musiało  poruszać  się  z  przykutą  do  nogi  dwudziestokilogramową  kulą.  Co  ciekawe
skazańcy  z  roty  aresztanckiej  nie  figurowali  w  ogólnym  rejestrze  więźniów  Królestwa
Polskiego. Funkcjonowanie roty usankcjonowano prawnie dopiero w 1834 roku.

Podczas powstania listopadowego

Ostatnim epizodem wojennym w dziejach twierdzy był udział w powstaniu listopadowym.
Komendantem  został  wówczas  Julian  Sierawski,  a  jego  zastępcą  późniejszy  generał,
podpułkownik  Ignacy  Prądzyński.  Pod  koniec  stycznia  1831 roku  komendant  i  jego
zastępca zostali odwołani, a nowym dowódcą liczącego 3800 ludzi  garnizonu mianowano
pułkownika Jana Krysińskiego.

Twierdza, zgodnie z wcześniejszymi planami Prądzyńskiego, stała się bazą wypadową do
ataków na mniejsze oddziały rosyjskie stacjonujące na  Zamojszczyźnie. Pełniła także rolę
schronienia dla oddziałów powstańczych: najpierw Dwernickiego, a potem Chrzanowskiego
i  Różyckiego.  Przełom  w  powstaniu,  niestety  niepomyślny  dla  Polaków,  nastąpił  po
zwycięstwie  Rosjan  w  bitwie  pod  Ostrołęką,  26  maja 1831.  Wojska  carskie  przejęły
inicjatywę. W lipcu zaczęła się blokada Zamościa przez dwunastotysięczny korpus generała
Kajsarowa. Blokada trwała do  22 października, kiedy twierdza, jako ostatnia na terenach
objętych powstaniem, skapitulowała.

Likwidacja twierdzy i współczesność

Po  powstaniu  listopadowym forteca  stopniowo  zaczęła  tracić  swoje  znaczenie.  Postęp
technologiczny, przejawiający się wprowadzeniem dział gwintowanych o zasięgu 4-6 km,
wymusił  likwidację  małych,  zwartych twierdz,  takich jak Zamość.  Wprawdzie  w czasie
powstania  styczniowego zamierzano  jeszcze  ją  zdobyć  i  wykorzystać  do  powstańczych
celów, jednak planów tych nigdy nie zrealizowano.                                                           44.
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Ostatecznie twierdza została zlikwidowana w rozkazem cara  Aleksandra II z  21 listopada
1866 roku.  Otworzyło  to  nową  erę  w  historii  miasta.  Przestały  je  krępować  mury  i
obostrzenia  związane  z  funkcjonowaniem  garnizonu.  Na  szczęście  na  skutek  niedbale
przeprowadzonej rozbiórki umocnień wiele ich fragmentów zachowało się do dziś.

Niektóre z nich zaadaptowano do różnych celów:  nadszaniec przy bastionie VII pełnił do
roku  2008  funkcje  handlowe,  zaś  ten  przy  bastionie  VI  mieści  obecnie  zespół  szkół
ponadgimnazjalnych.  Arsenał zawiera  ekspozycję  broni,  natomiast  Rotunda to  Muzeum
Martyrologii; na dużej części terenów pofortecznych utworzono  planty. Dzięki staraniom
miasta,  wybrane  fragmenty  zamojskiej  twierdzy  w  latach  2007-2009  objęte  były
gruntowymi  pracami  remontowymi,  których  efektem  jest  przywrócenie  im  okazalszej
formy.

Upamiętnienie

Walki żołnierza polskiego o Zamość w kampanii 1813 i w powstaniu listopadowym, zostały
po 1990 r. upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z
tablic: "ZAMOŚĆ 24 I - 22 XI 1813/14 VII - 21 X 1831".
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                                                   TWIERDZA  DĘBLIN

Twierdza Dęblin (Iwangorod) – zespół obiektów fortecznych wzniesionych przez Rosję w 
XIX wieku u zbiegu Wieprza i Wisły, w miejscowości Dęblin.

Twierdza bastionowa 1832-1878

Dęblin: Brama Lubelska Cytadeli

Budowę  twierdzy  rozpoczęto  wkrótce  po  klęsce  powstania  listopadowego.  Prócz  zadań
obronnych, miała ona podobnie jak Cytadela Aleksandrowska w Warszawie pełnić funkcje
policyjne.  Twórcą  umocnienia  był  generał  Iwan Dehn,  twórca  większości  wznoszonych
ówcześnie rosyjskich fortyfikacji,  między innymi rozbudowywanej  Twierdzy Modlin czy
wspomnianej Cytadeli Aleksandrowskiej. Budowę rozpoczęto w 1832 roku i kontynuowano
je  do  roku  1847.  W  efekcie  powstała  położona  na  prawym  brzegu  Wisły  twierdza
bastionowa  o  narysie  pięciobocznym  (pentagonalnym).  Odcinki  między  bastionami i
półbastionami  –  kurtyny bronione  były  przez  kazamaty artyleryjskie.  Przed  głównym
obwodem twierdzy wzniesiono trzy lunety oraz dwie wysunięte reduty. Ponadto na lewym
brzegu Wisły  wybudowano  przedmoście,  zwane  Fortem Gorczakowa.  Wnętrze  twierdzy
wypełniały liczne obiekty zaplecza, przede wszystkim potężny gmach koszarowy o długości
około 1500 metrów, magazyny i cerkiew. Twierdza i miasto Dęblin nosiły w tym czasie
nazwę Iwangorod – od imienia namiestnika Królestwa, Iwana Paskiewicza.

Twierdza fortowa 1878-1915

Dęblin: brama fortu II "Mierzwiączka"                                                                             47.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Paskiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedmo%C5%9Bcie_(fortyfikacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reduta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Luneta_(fortyfikacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazamata_(architektura)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurtyna_(fortyfikacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bastion
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cytadela_Warszawska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Modlin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Dehn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cytadela_Warszawska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99blin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieprz_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Deblin_cytadela_002.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Deblin_fortii_001.jpg


Na  przełomie  lat  siedemdziesiątych  i  osiemdziesiątych  XIX  wieku  przystąpiono  do
modernizacji i rozbudowy rosyjskich fortyfikacji. W jej ramach Twierdza Iwangorod została
zmieniona w twierdzę fortową. Wzniesiono system 7 ceglano-ziemnych fortów, z których
trzy znajdowały się na lewym brzegu Wisły.  W latach dziewięćdziesiątych przeszły one
modernizację,  polegającą  na  wzmocnieniu  betonem oraz  rozbudowie  powierzchni
magazynowych. Mimo tych zmian twierdza, podobnie jak większość rosyjskich umocnień,
była  przestarzała  i  niedostosowana  do  warunków  nowoczesnej  wojny,  zwłaszcza  w
przypadku konfliktu z Niemcami. W 1909 roku twierdza została skasowana. W następnych
latach wiele elementów twierdzy zostało rozebranych bądź wysadzonych. Kolejna zmiana
planów tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej ponownie nadała Dęblinowi status
twierdzy i zadanie obrony przepraw przez Wisłę.

W  latach  1914–15  okolice  twierdzy  były  polem  ciężkich  zmagań  między  wojskami
rosyjskimi a niemieckimi i austro-węgierskimi. Sama twierdza jednak została opuszczona w
tych samych dniach, co inne umocnienia rosyjskie na zachodzie Cesarstwa. 4 sierpnia 1915
roku do twierdzy wkroczyły wojska niemieckie.

Losy po 1915 r.

W okresie międzywojennym cytadelę obsadzało Wojsko Polskie, zaś w większości fortów
kontynuowano prace rozbiórkowe. W Dęblinie i  jego rejonie mieściły się bardzo ważne
magazyny wojskowe (w Stawach) oraz słynna szkoła lotnicza.

W roku  1939 wielkie  tempo  niemieckiej  ofensywy nie  pozwoliło  zorganizować  obrony
Wisły na tym odcinku. Tragicznym dowodem na błędy popełnione w tym okresie przez
stronę polską jest wysadzenie wspomnianej składnicy w Stawach. Zniszczone zostały wtedy
ogromne ilości sprzętu wojennego, w tym około 200 tysięcy karabinów.

W czasie okupacji na terenie twierdzy mieścił się obóz jeniecki. W 1944 roku w rejonie
Dęblina  toczyły  się  bardzo  ciężkie  walki  między  wojskami  radziecko-polskimi  a
niemieckimi. Na terenie twierdzy znajduje się cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej 

Obecnie  cytadela  Twierdzy  Dęblin  zajęta  jest  przez  Wojsko  Polskie.  Pozostałości
istniejących  fortów  są  opuszczone.  Stosunkowo  najlepiej  zachowanym  jest  Fort  II
"Mierzwiączka".

Bitwa pod Warszawą i Iwangorodem (Dęblinem) 28 września - 8 listopada 1914 – bitwy
rozegrane  w  czasie  operacji  obronno-zaczepnej,  wykonanej  siłami  rosyjskiego  Frontu
Północno-Zachodniego i  Frontu  Południowo-Zachodniego w  czasie  I  wojny  światowej
przeciwko wojskom niemiecko-austriackim.

Plany stron

Klęska w bitwie galicyjskiej postawiła Austro-Węgry na krawędzi wojennej katastrofy oraz
dała możliwość uderzenia armii rosyjskiej na Śląsk i Poznań. Armia niemiecka przyszła z
pomocą sprzymierzonym, przerzucając część swoich sił  na południe -  na  Śląsk.  W celu
pokrzyżowania  planu  Rosjan,  tj.  uderzenia  na  Śląsk i  Poznań,  dowództwo  niemieckie
postanowiło wykonać uderzenie z rejonu Krakowa, Piotrkowa i Częstochowy na Iwangorod
i na Warszawę. Realizację planu natarcia na Warszawę i Iwangorod postanowiono wykonać
siłami 1 Armii Austro-węgierskiej i nowo tworzonej 9 Armii niemieckiej pod dowództwem
A. von Mackensena (ponad 290 tys. bagnetów, 20 tys. szabel i 1600 dział). 
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Planowano  ponadto  tymi  siłami  wykonać  uderzenie  na  północne  skrzydło  rosyjskiego
Frontu Południowo-Zachodniego.

Rosjanie planując wtargnięcie w głąb Niemiec postanowili przegrupować 4, 5 i  9 Armię
Frontu Południowo-Zachodniego z Sanu na Wisłę i 2 Armię Frontu Północno-Zachodniego
pod Warszawę. Przegrupowanie planowano wykonać rokadami po prawym brzegu Wisły.

Siły strony

Armia rosyjska:

• 2 Armia: 1, 2, 4, 23 KA, 2 Syberyjski i 1 Korpusu Kawalerii, Kaukaska, zborna i
Kozacka Dywizja, 79 i 50 Dywizja Piechoty (później 5 Syberyjski Korpus). Łącznie
12 dywizji piechoty i 5 dywizji kawalerii,  148.000 bagnetów, 18.000 szable i 600
dział.

• 5 Armia:1 Syberyjski,  5  i  19  KA,  5 Dońska  Kozacka  Dywizji  i  1  Turkiestańska
Brygada Kozaków. Razem 6 dywizji  piechoty i  półtora dywizji  kawalerii,  75.700
bagnetów, 7.500 szabel i 337 dział.

• 4 Armia: 17, 3 Kaukaski, 16 KA, Uralska i Zabajkalska Dywizja Kozaków. Razem
10 dywizji  piechoty i  2 dywizje kawalerii:  96.400 bagnetów, 12.000 szabel i  605
dział. Dowódca - gen. Aleksiej Ewert.

• 9 Armia: 25, 18, 14 Korpusy Armijne i Gwardii, 46 i 80 Dywizje Piechoty, 1 Dońska,
2  Kaukaska  i  13  Dywizje  Kawalerii.  Łącznie  12  dywizji  piechoty  i  3  dywizje
kawalerii. Dowódca - gen. Platon Aleksiejewicz Leczicki.

• Warszawski Rejon Umocniony: 2 dywizje piechoty i około pół dywizji kawalerii.
Razem 30.000 bagnetów, 1.500 szabel i 216 dział 

• Razem: 470 tys. bagnetów, 50 tys. szabel i 2400 dział. Wojska podchodziły i 
były wprowadzane etapami.

Wojska niemieckie:

• 9 Armia: 11, 17 i 20 KA, Rezerwowy Korpus Gwardii, Zborny Korpus Frommelya, 
Korpusu Landwery Woyrsch, dwie Samodzielne Brygady z Twierdzy Thorn i 8 
Dywizja Kawalerii. Razem - 135.600 bagnetów, 10.400 szabel i 956 dział. Dowódca 
- August von Mackensen.

Armia austriacka:

• 1 Armia: 1, 5, 10 KA, 38 i 106 Samodzielne Dywizje, 2, 3, 6, 7 i 9 Dywizja 
Kawalerii. Razem 155.000 bagnetów, 10.000 szabel i 666 dział. Dowódca - Victor 
Dankl von Kraśnik.

Bitwa

Na 4 dni przed niemiecką ofensywą w celu przykrycia Wisły 5, 4 i 9 Armie rosyjskie były
zdjęte z linii  obrony nad rzeką  San i zostały przegrupowane na północ i rozmieszczone
wzdłuż  Wisły,  od  północy  i  południa  Iwangorodu,  a  2  Armia  wzmocniona  trzema
syberyjskimi korpusami stacjonującym do tej  pory nad rzeką  Narew, skoncentrowana w
rejonie  Warszawy.  28  września  9  Armia  gen.  Mackensena  rozpoczęła  ofensywę  na
Warszawę i Iwangorod.
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 8 października wojska niemieckie wyszły na Wisłę na odcinku  Sandomierz, Iwangorod,
gdzie natknęły się na nowo utworzony Front rosyjski z sił 4 i 9 Armii. Niemcy stworzyli
Grupę Operacyjną gen. Mackenzena, która z rubieży Radom,  Kalisz była skierowana na
Warszawę i Iwangorod. 12 października Niemcom udało się zająć cały lewy brzeg Wisły do
Warszawy. Rosjanie na lewym brzegu Wisły utrzymywali tylko przyczółki w Iwangorodzie
i Warszawie oraz przyczółek w Kozienicach, który broniła część 3 Kaukaskiego Korpusu 4
Armii, którego Niemcom nie udało się odrzucić za rzekę.

7 października do ataku na Warszawę przeszła 9 Armia niemiecka, pod dowództwem gen.
von  Mackensena.  Po  trzech  dniach  walk  pod  Grójcem (30  km od  Warszawy)  9  armia
zaczęła  wycieśniać  2  Syberyjski  Korpus,  który  poniósł  ciężkie  straty.  Na  pomoc  1
korpusowi skierowano 1 Dywizję Strzelców, która zamknęła Niemcom drogę do stolicy
Polski.  Pod koniec  września grupa Mackensena była  okrążona na linii  fortów  Twierdzy
Warszawa.

10 października dowódca Frontu Zachodniego gen.  Nikołaj Iwanow zarządził przejście do
ofensywy.  W czasie  gdy  walki  toczono  pod  Warszawą,  4  i  5  Armia  rosyjska  zaczęły
forsować  Wisłę,  a  2  Armia  została  skierowana  na  zachód  od  Warszawy.  Paul  von
Hindenburg, wprowadzając do walki Rezerwowy Korpus Gwardii, próbował w ciągu 10 dni
przeciwstawić  się  forsowaniu  Wisły  przez  4  Armię,  ale  20  października  Rosjanie
przeprawili 17 i 3 Kaukaski Korpus i rozpoczęli natarcie, czym zaskoczyli Hindenburga. 18
- 23 października armie rosyjskie przechodziły do natarcia, tworząc zagrożenie okrążenia 9
Armii niemieckiej, która była zmuszona do wycofania. To także zmusiło wojska niemieckie
do zaprzestania oporu na pozycjach pod Kozienicami.

Próbując  zebrać  siły,  by  uderzyć  siłami  9  Armii,  Hindenburg  przekazał  kierunek
Iwangorodzki  1  Armii  austro-węgierskiej.  Austriacy  próbowali  zlikwidować  przyczółek
Kozienicki,  lecz  zostali  rozbici  w  boju  spotkaniowym.  21  października  armia  rosyjska
wykonywała manewr od Kozienic i  Iwangorodu na lewym brzegu Wisły w kierunku na
Radom. 26 października Niemcy zmuszeni  byli  wzmocnić  Austriaków rezerwami,  które
posuwają się do Pilicy. 1 Armia gen. Dunkla została rozbita i zmuszona do wycofania. 27
października rozpoczęto wycofanie na pozycje wyjściowe. W czasie wycofania odsłonięto
skrzydło i powstała luka, w którą weszła 9 Armia rosyjska. Niemcom i Austriakom groziło
rozgromienie. 8 listopada wojska rosyjskie wyszły na linie: Uniejów, Przedbórz, Miechów,
Koszyce, na czym zakończyły operację, ze względu na oderwanie się sił operacyjnych od
tyłów na ok. 150 km.

8 listopada 1914 Paul von Hindenburg wydał rozkaz zaprzestania walk i wycofania się na
pozycje wyjściowe. Niemiecko-austriackie wojska rozpoczęły pośpieszne wycofanie.

Operacja warszawsko-iwangorodzka była jedną z większych operacji I wojny światowej. Po
raz  pierwszy  w  historii  sztuki  wojennej  była  operacją  przeprowadzoną  siłami  dwóch
frontów. Zerwała plany strategiczne wojsk niemieckich na froncie wschodnim i  zmusiła
Niemców do ściągnięcia i przerzucenia wojsk z frontu zachodniego na front wschodni, aby
nie dopuścić do zajęcia Śląska.

Kilka dni później rozpoczęła się nierozstrzygnięta Bitwa pod Łodzią.
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                                         TWIERDZA  KŁODZKO                                                 

Twierdza Kłodzko (niem. Festung Glatz) – dobrze zachowana, duża twierdza w Kłodzku 
będąca systemem obronnym z okresu XVII i XVIII wieku.

Wygląd twierdzy

Powierzchnia twierdzy wynosi ponad 30 hektarów. W skład kompleksu twierdzy kłodzkiej 
wchodzą:

• twierdza główna
• fort posiłkowy Owcza Góra
• obwarowania miejskie (fragmentaryczne)
• umocnienia polowe

Historia

Pierwsza  wzmianka  o  istnieniu  grodu  obronnego  na  Górze  Fortecznej  (Zamkowej) w
Kłodzku pochodzi z relacji  Kosmasa, czeskiego kronikarza z  981 roku. Należy sądzić, że
był to zespół drewnianych budynków otoczonych palisadą – w takiej formie zdobył go i
spalił  czeski  książę  Sobiesław w roku  1114.  Sobiesław odbudował  gród w  1129 roku i
osadził w nim kasztelana – Gronzatę.

Około 1300 roku gród stał się zamkiem mieszkalnym, a za czasów Jerzego z Podiebradów
zamek  staje  się  komfortową  rezydencją,  stanowiącą  okazałą  siedzibę  władcy  hrabstwa
kłodzkiego. W jej skład obok pomieszczeń mieszkalnych wchodziła kaplica oraz kościół św.
Wacława i św. Marcina. Wodę czerpano z pięciu studzien, najstarsza studnia pochodziła z
1393 roku i zwana była Tumską, a najgłębsza – Piekarska, znajdowała się w 60 metrowym
szybie.

W latach 1557-1560 architekt Ernest Lorenz Kirschke rozbudował twierdzę o zamek średni
i niższy. One to, wraz z zamkiem wyższym i fortyfikacjami miasta, stanowiły zespolony w
jedno system obronny.

W 1622 roku po bitwie na Białej Górze wojska cesarskie opanowały miasto. Ich działania
spowodowały  wiele  szkód,  między  innymi  konieczność  rozbiórki  kolegiaty,  grożącej
zawaleniem oraz budynków warowni. Po opanowaniu miasta dalsze prace nad rozbudową
umocnień prowadził w latach 1690-1702 Jakub Carove.
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 Średniowieczne  mury  zastąpiono  kurtynami i  bastionami.  Na  zlecenie  Habsburgów
wzniesiono  wtedy  trzy  bastiony:  Jabłonki,  Ludmiły  i  Wacława.  Były  one  podstawą
umocnień twierdzy, tworzyły tzw. dzieło koronowe, osłaniające Górę Forteczną od północy
i wschodu. Natomiast od południa i zachodu wybudowano bastiony Alarmowy i Dzwonnik
oraz  półbastion Orzeł. Kompleks tych umocnień otaczał położony na szczycie zamek, był
on częściowo dostosowany do systemu umocnień. Bastiony zostały osłonięte rawelinami –
Polnym i Jabłonką oraz fosą. Tym samym odbudowano i zmodernizowano zamek nadając
mu bardziej współczesny kształt.

W 1742 roku twierdza poddana została Prusakom, którzy zajęli tereny Dolnego Śląska w 
konsekwencji wojny siedmioletniej.

Plany  Fryderyka  II obejmowały  umocnienie  nowo  zdobytych  terenów poprzez  budowę
twierdz  i  warowni.  W  ten  sposób  powstała  cała  linia  umocnień:  Szczecin,  Głogów,
Wrocław, Świdnica,  Srebrna Góra, Kłodzko, Nysa. Tak więc za panowania Fryderyka II
rozbudowano  i  ufortyfikowano  ją  znacząco,  na  pierwszy  plan  wysuwając  jej  obronny
charakter.  W roku  1743  fortyfikator,  znawca  francuskiej  szkoły  fortyfikacyjnej,  generał
Gerhard  Cornelius  de  Wallrave,  z  pochodzenia  Holender,  sporządził  nowe  projekty  dla
miasta Kłodzka. 

Na początku pracami kierował Walrave, który jednak popadł w niełaskę i zastąpiony został
przez pułkownika inżyniera  Friedricha Christiana von Wrede. W tym okresie powstał też
jako fort  pomocniczy  fort  na Owczej Górze. Przebudowa nasiliła  się jeszcze po okresie
wojen  śląskich (1770 r.)  –  rozebrano  wówczas  resztki  zamku  mieszkalnego,  kaplicy  i
kościoła, w którego miejscu zbudowano ogromny donżon.

Twierdza Kłodzka odegrała ważną rolę w czasie obrony Śląska w wojnie francusko-pruskiej
(1806-1807). Głównodowodzącym wojsk francuskich oraz regimentów Związku Reńskiego
(złożonych  z  oddziałów  bawarskich  i  wirtemberskich)  w  walce  o  Śląsk  był  Hieronim
Bonaparte. Po kapitulacji Nysy w rękach pruskich pozostawała jeszcze ziemia kłodzka z
dwoma twierdzami w Kłodzku i Srebrnej Górze.

 Dowodzący siłami pruskimi generalny gubernator Śląska hr. Friedrich Wilhelm von Götzen
miał do dyspozycji ok. 10 000 ludzi. Załoga Kłodzka liczyła ok. 4070 żołnierzy. Kłodzko
stało  się  główną  bazą  wypadową  ruchomych  kolumn  Götzena.  Twierdza  była
rozbudowywana i unowocześniana przez niemal cały czas pozostawania w rękach pruskich.
Fortyfikacje były poprawiane nieomal do ostatniej chwili. Np. już po rozpoczęciu wojny w
1806 r. rozpoczęto prace nad rozbudową chodników minerskich. 
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Prace  te  trwały  jeszcze  w  1807  r.  przed  pojawieniem  się  wojsk  IX  Korpusu.  Na
południowym i południowo-wschodnim przedpolu twierdzy zbudowano obóz warowny. Od
strony Nysy Kłodzkiej warownię osłaniały fortyfikacje Srebrnej Góry. Po opanowaniu przez
Lefebvre'a-Desnouttesa  18  marca  Złotego  Stoku,  Götzen  zorganizował  wypad  w  celu
odbicia  miasta.  Następnego  dnia  pod  Jaszkową  Dolną  drogę  zagrodziły  mu  oddziały
bawarskie. Walka zakończyła się zwycięstwem Bawarów. W dniu 13 kwietnia oddziały gen.
Lefebvre'a pokonały  oddział  pruski  w  potyczce  pod  Kłodzkiem.  Kilka  dni  później,  17
kwietnia Götzen zorganizował duży wypad (2800 piechoty, 300 jazdy i 18 dział), jednak nie
udało się rozbić wojsk Lefebvre'a, ale też oddziały pruskie nie zostały rozbite i w porządku
wycofały się do twierdzy. 

Nastąpiło wzmocnienie garnizonu twierdzy. W dniu 14 czerwca ze Srebrnej Góry przybyło
w sumie 416 żołnierzy piechoty i 165 jazdy oraz 4 armaty i 1 haubica. Po zdobyciu Nysy i
podpisaniu kapitulacji  twierdzy w Koźlu, Hieronim postanowił zintensyfikować działania,
mające na celu zdobycie Kłodzka. Rozgorzały walki o Jaszkową Górną. W ich wyniku siły
sprzymierzonych podeszły pod sam obóz warowny twierdzy.  W dniu 23 czerwca zajęto
Jaszkową Dolną.  W nocy 23/24 czerwca podjęto szturm,  w wyniku którego hr.  Götzen
zdecydował  się  poddać  twierdzę.  Straty  nacierających  wyniosły  ok.  1000  rannych  i
zabitych.  W  walkach  wzięły  dwa  szwadrony  ułanów  polskich  Legii  Polsko-Włoskiej.
Następnego dnia podpisano akt kapitulacji.  Twierdzy faktycznie nie wydano z uwagi na
pokój w Tylży zawarty 9 lipca 1807 r.

Jedna z legend mówi, że gdy Napoleon przejeżdżał na koniu przez Kłodzko spadła mu z
głowy czapka, a w miejscu, gdzie upadła, Prusacy ufundowali obelisk kamienny z wyraźnie
wytłoczoną  czapką.  Stoi  on  do  dzisiaj  i  był  uważany  przez  Prusaków  za  znak,  który
przepowiadał upadek cesarza. Jest jednak nieprawdziwa, Napoleon nie maszerował przez
Kłodzko (prowadził wtedy kampanię na Pomorzu i w Prusach Wschodnich), 

a w czasie kapitulacji twierdzy dowodził w bitwie pod Frydlandem.

W roku  1867 rząd pruski zdecydował o rozbrojeniu twierdzy jako przestarzałej (podobna
sytuacja miała miejsce w twierdzy srebrnogórskiej).

Więzienie

Tablica upamiętniająca więzionego Wojciecha Kętrzyńskiego

Po  przebudowie  obiektu  przez  króla  Fryderyka  Wielkiego,  do  1945  roku  mocno
ufortyfikowana  twierdza  odgrywała  rolę  militarną  oraz  ciężkiego  więzienia.  Jednym  z
pierwszych więźniów był pruski oficer i awanturnik Friedrich von der Trenck (1727-1794)
za romans z królewską siostrą, księżną Amalią.                                                                 58.
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Jemu, jako jednemu z nielicznych powiodła się ucieczka z twierdzy.  Innym był generał
austriacki,  hr.  Wilhelm  Reinhard  von  Neipperg (1684-1774),  skazany  na  twierdzę  za
zawarcie bez upoważnienia niekorzystnego  pokoju belgradzkiego w 1739 r.; ułaskawiony
po śmierci cesarza Karola VI.

W  roku  1864  w  twierdzy  osadzeni  byli  powstańcy  z  powstania  styczniowego  z
Wielkopolski. Za udział w powstaniu styczniowym na mocy wyroku sądu pruskiego w 1864
roku  osadzeni  zostali:  Wacław  Koszutski  –  adiutant  gen.  Taczanowskiego,  Walerian
Hulewicz – uczestnik walk w okresie Wiosny Ludów, mianowany w 1863 roku przez Rząd
Narodowy  podczas  powstania  styczniowego  komisarzem  w  powiecie  wrzesińskim,
Stanisław Sczaniecki – działacz towarzystw rolniczych, współredaktor pisma "Ziemianin",
absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Włodzimierz Wolniewicz – publicysta i działacz
gospodarczy  (skazany  na  karę  śmierci  i  objęty  później  amnestią),  ziemianin  Erazm
Wolniewicz i Jan Rymarkiewicz.

W 1870 roku osadzono tu jeńców francuskich wziętych do niewoli w wojnie francusko-
pruskiej.  W 1873  roku  w  murach  twierdzy  został  uwięziony  przez  władze  pruskie  ks.
Augustyn  Szamarzewski (1832-1891)  wielkopolski  działacz  społeczno-gospodarczy  oraz
Wojciech Kętrzyński czy Karl Liebknecht.

W czasie II wojny światowej, w latach 1940-1943 twierdza była filią obozu Gross-Rosen,
umieszczano w niej jeńców wojennych, dezerterów z armii niemieckiej oraz podejrzanych o
działania na szkodę Rzeszy. Znajdowało się tu ciężkie więzienie dla więźniów politycznych
(więziony  i  stracony  był  tu  m.in.  Władysław  Planetorz (1910-1944),  działacz  Związku
Harcerstwa  Polskiego  w Niemczech),  miejsce  kaźni  i  obóz  pracy.  Więziono  tu  Rosjan,
Francuzów, Włochów, Belgów, Czechów, Finów i Anglików.

Tablica poświęcona zmarłym z przemęczenia i niedożywienia robotnikom przymusowym
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W 1944 roku na terenie twierdzy uruchomiono ewakuowane z Łodzi z powodu przesuwania
się  frontu  zakłady  AEG,  gdzie  produkowano  części  do  pocisków  V-1  oraz  aparatury
elektryczne do łodzi podwodnych (U-Bootów) i lotnictwa. W lutym 1945 roku, w obliczu
zbliżającego się frontu,  Niemcy rozpoczęli  ewakuację fabryki  do Turyngii.  Co ciekawe,
robotnicy  zlokalizowanej  na  twierdzy  fabryki  wydawali  pismo  satyryczne  zatytułowane
"Pchła".

Współczesność

W 1960 twierdza została oficjalnie uznana za zabytek i udostępniona turystom.

W 1970 na twierdzy nakręcono część zdjęć do ostatniego odcinka serialu Czterej pancerni i
pies – odcinek Dom.

Obecnie dostępna dla turystów wraz z odcinkiem trasy podziemnej wynoszącej około 1 km.
Od 2006 roku firma produkująca piwo Piast sponsoruje renowację twierdzy. Część twierdzy
zwana  Lunetą  Żuraw,  jest  regularnie  odnawiana  społecznie  przez  Akademię  Przygody.
Również  od  tego  roku,  na  Twierdzy  Kłodzkiej  działa  grupa  rekonstrukcyjna.  Grupa
odtwarza żołnierzy 47 regimentu piechoty pruskiej z 1806 roku. Pod koniec sierpnia 2006
roku,  po  raz  pierwszy odbyły  się  Dni  Twierdzy  Kłodzkiej,  których stałym punktem jest
rekonstrukcja  bitwy z  okresu  wojen  napoleońskich.  Stopniowo  impreza  jest
rozbudowywana  o  kolejne  atrakcje:  Jarmark  Forteczny,  Noc  w  Muzeum,  Kino  pod
Gwiazdami czy cieszący się coraz większą popularnością koncert rockowy RockBastion.
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                                           TWIERDZA  W BRZEŚCIU



Twierdza brzeska, Twierdza Brześć biał. Брэсцкая крэпасць)(ros. крепость Брест-
Литовск, – zespół fortyfikacji wzniesionych przez Imperium Rosyjskie w 1. połowie XIX 
wieku przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu, w pobliżu Brześcia.

Historia twierdzy

W  roku  1833  rozpoczęto  prace  inżynieryjne  nad  przygotowaniem  terenu  do  budowy.
Dopiero 1 czerwca 1836 roku przystąpiono do budowy samej twierdzy (piętrowej cytadeli)
według projektu Karla Oppermana. Budowę ukończono w roku 1842.

Ostatecznie w zakres twierdzy weszły umocnienia:

• cytadela – zbudowana na wyspie centralnej otoczonej wodami Muchawca u ujścia
Bugu

• zewnętrzne obwarowania (przedmościa): 
• Kobryńskie  –  na  prawym  brzegu  Bugu  i  Muchawca  (Wyspa  Północna),

połączone z cytadelą Bramą Brygidzką i Brzeską
• Wołyńskie  –  południowo-wschodnie  na  Wyspie  Szpitalnej,  połączone  z

cytadelą Bramą Szpitalną (Chełmską)
• Terespolskie  –  zachodnie  na  lewym  brzegu  Bugu  na  wyspie  Zachodniej,

połączone z cytadelą Bramą Terespolską

Następnie Twierdzę poszerzano fortyfikacje zewnętrzne. Pierwszym fortem zewnętrznym
był fort Graf Berg wzniesiony w latach 1869-1872. W latach 1878-1888 wokół Twierdzy
zbudowano I pierścień fortów zewnętrznych składający się z 10 ceglano-ziemnych fortów o
oznaczeniach cyfrowych I-X:

• fort I – Kozłowicze
• fort II – Grajewka
• fort III – Tryszyn
• fort IV – Wólka Podgrodzka
• fort V – Arkadia i Wołynka
• fort VI – Terespol
• fort VII – Łobaczew
• fort VIII – Rzeczyca
• fort IX – Berezówka

Na początku XX wieku nastąpiła modernizacja twierdzy brzeskiej i  oprócz modernizacji
istniejących dzieł postanowiono wybudowanie II zewnętrznego obwodu fortów tj. Głównej
pozycji obronnej, w którego skład miało wejść 14 fortów, 21 punktów oporu międzypola i 5
koszar obronnych. W 1912 linia obrony została skrócona z planowanych 45 km do 40 km i
planowana gotowość modernizowanej twierdzy została wyznaczona na rok 1921,  czemu
przeszkodziła I wojna światowa. Zaplanowano i częściowo zrealizowano forty:

• fort W – Katin Bor
• fort G – cmentarz Połoska
• fort D – Brześć
• fort M – Brześć
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• fort Ż – Dubinniki
• fort Z – Kotelnaja Bojarskaja
• fort I – Żuki (Polska)
• fort Ł – Lebiedziew (Polska)
• fort K – Kobylany (Polska)
• fort O – Koroszczyn (Polska)
• fort A – Rzeczyca-Kozłowicze
• fort B – Dubrowka
• fort N – Ogrodniki (Polska)

W 1915 część z umocnień twierdzy została zniszczona przez wycofujących się Rosjan

Od 1919 roku twierdza należała do Polski. W 1930, przed i w trakcie Procesu brzeskiego, 
więziono tu działaczy opozycji parlamentarnej Centrolewu.

Po wybuchu II wojny światowej zdobyta przez Niemców 17 września 1939 po obronie 
Polaków. W wyniku umowy granicznej zawartej między ZSRR a Niemcami twierdza 
znalazła się na terytorium sowieckim. Michaił Kowalew komandarm II rangi, dowodzący 
frontem białoruskim, zajmującym Kresy północno-wschodnie pisał we wrześniu 1939 roku. 
do Moskwy: 

„Ustanowiona  granica  na  rzece  Bug  w  rejonie  Brześcia  Litewskiego jest  skrajnie
niewygodna dla nas z następujących przyczyn: miasto Brześć granica dzieli na dwie części-
zachodni obwód fortów dostanie się Niemcom; przy bliskości granicy niemożliwe stanie się
wykorzystywanie  w pełni  bogatego  zasobu  koszar  w Brześciu,  węzeł  kolejowy i  samo
miasto będzie się znajdować w strefie ognia z broni maszynowej, przeprawy przez rzekę
Bug nie będą zabezpieczone odpowiednim terytorium. Duże, godne uwagi lotnisko przy wsi
Małaszewicze dostanie się Niemcom”.

 W odpowiedzi nie zgodzono się na zmianę przebiegu granicy, mimo to komandarm polecił
saperom skierować wody Bugu do kanału pod Terespolskimi Umocnieniami a przybyłym
Niemcom oświadczył,  że  to  jest  główny  nurt  Bugu,  który  miał  być  granicą  zgodnie  z
Paktem Ribentropp-Mołotow. Taki przebieg zyskała również granica wyznaczona w 1945
r.Po  agresji  Niemiec  na  ZSRR  twierdza  ponownie  znalazła  się  w  rękach  Niemców,  w
których pozostawała do 1944 roku. 

Obrona twierdzy przez Sowietów w 1941 roku mimo, że w propagandzie urosła do rangi
symbolu bohaterstwa radzieckiego żołnierza, nie miała żadnego strategicznego znaczenia.
Sowieci nie obsadzili całej twierdzy i nie przygotowali jej do obrony.

 W  okresie  pierwszej  okupacji  sowieckiej  do  22  czerwca  1941  r.  służyła  im  przede
wszystkim jako katownia, w której likwidowano polskich patriotów. Traktowano ją też jako
punkt etapowy, w którym gromadzono więźniów przeznaczonych do dalszej deportacji. W
twierdzy prawdopodobnie należy szukać śladów tzw. białoruskiej listy katyńskiej.

22  czerwca  2008  w  twierdzy  brzeskiej  spotkali  się  prezydent  Białorusi  Alaksandr
Łukaszenka oraz prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.
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Twierdza brzeska w kulturze

Twierdza brzeska stanowi jedno z kluczowych miejsc w powieści szpiegowskiej polskiego 
pisarza Vincenta V. Severskiego z 2011 roku pt. Nielegalni. Zgodnie z jej fabułą na terenie 
twierdzy zostało ukryte archiwum Wydziału Polskiego NKWD, a wywiady Białorusi, Polski
i Rosji podejmują walkę o jego zdobycie.

Obrona twierdzy brzeskiej -  bitwa stoczona w czasie  kampanii wrześniowej (14-17 IX)
przez  Zgrupowanie  "Brześć" z  niemieckim XIX  Korpusem  Pancernym,  kontynuowana
przez 9 dni  na obszarze  jednego z fortów przez Batalion Marszowy  82 Pułku Piechoty
przeciwko początkowo oddziałom niemieckim, a potem - sowieckim.

2  września 1939 roku  twierdza  brzeska została  pierwszy  raz  zbombardowana  przez
Luftwaffe.  W twierdzy znajdowały  się  wówczas  bataliony marszowe  34,  35 i  82 Pułku
Piechoty, oraz inne  jednostki wojskowe, a także mobilizowani rezerwiści, którzy stawiali
się doń z kartą mobilizacyjną.

11  września komendantem  twierdzy  i  dowódcą  jej  obrony  został  mianowany  generał
Konstanty  Plisowski,  który  z  dostępnych  mu  ludzi  (ok.  2-2,5  tysiąca  żołnierzy)
zorganizował zgrupowanie liczące sześć batalionów, w tym trzy piechoty, dwa wartownicze
i jeden saperów oraz jeden dywizjon artylerii, dwie kompanie czołgów wolnobieżnych (30
czołgów FT-17), dwa pociągi pancerne (nr 53 i 55) i jedną baterię artylerii przeciwlotniczej.
Obrońcy nie dysponowali natomiast bronią przeciwpancerną.

13 września z  twierdzy ewakuowano przebywające  tam rodziny części  obrońców,  teren
zaminowano, przygotowano okopy, a przy bramach ustawiono czołgi.

Do  Brześcia  zmierzał  niemiecki  XIX  Korpus  Pancerny  generała  porucznika  Heinza
Guderiana. Celem działań niemieckich było zajęcie miasta i twierdzy tak, aby nie dopuścić
do  połączenia  się  obecnych  tam  wojsk  polskich  z  SGO  Narew.  Siły  niemieckie
przewyższały polskie odpowiednio: w piechocie: 2 razy, w czołgach 4 razy, w artylerii 6
razy.

14 września 77 czołgów z  10 Dywizji Pancernej próbowało wziąć twierdzę z marszu, ale
przy okupieniu się ciężkimi stratami, obrońcy atak odparli. Niemcy zmienili zatem strategię
- postawili na przygotowanie nowego szturmu poprzez bombardowania z powietrza i ostrzał
artyleryjski. 16 września 10 Dywizja Pancerna oraz 20 Dywizja Zmotoryzowana przystąpiły
do nowego szturmu, lecz i on został odparty. W tym szturmie śmierć poniósł między innymi
adiutant Guderiana, a ranny został Plisowski. W nocy z 16 na 17 września Plisowski wydał
rozkaz  opuszczenia  twierdzy  w  celu  ewakuacji  do  Terespola.  Odwrót  osłaniał  Batalion
Marszowy 82 Pułku Piechoty kapitana  Wacława Radziszewskiego, który nie wycofał się,
ale  skrycie  zajął  fort  nr  5  (Sikorskiego lub  Berga)  Po odkryciu  tego przez  Niemców i
odrzuceniu  ich  propozycji  poddania  się  fort  od  19  września  był  ostrzeliwany  przez
Wehrmacht,  jak i  -  od 22 września -  przez oddziały sowieckie z 29 Brygady Pancernej
dowodzonej przez  kombryga Siemiona Kriwoszeina. W nocy z 26/27 oddział opuścił fort
potajemnie.

W okresie  powojennym (PRL)  nagłaśniano  obronę  twierdzy w  1941 roku  przez  Armię
Czerwoną, a pomijano obronę przez Wojsko Polskie w roku 1939.
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Gen. Konstanty Plisowski - komendant i dowódca
obrony twierdzy

Polskie czołgi Renault FT-17 w bramie cytadeli twierdzy brzeskiej
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PRZECZYTAJ   WIĘCEJ  O  TWIERDZY W  BRZEŚCIU :

Twierdza wzniesiona w nim w latach trzydziestych XIX w. miała ją ryglować, choć służyła
rzecz jasna także innym celom. Po Powstaniu Listopadowym wraz z Cytadelą Warszawską
pełniła  funkcję  przestrogi  dla  polskich  "miateżników".  W czasach  sowieckich  twierdza
zyskała miano "Twierdzy- bohatera". Stworzono w niej monumentalny pomnikowy zespół,
mający na wieki czcić bohaterstwo radzieckiego żołnierza, który w czerwcu 1941r. stanął do
walki  z  hitlerowskim  najeźdźcą.  Odbywały  się  tu  uroczystości,  w  których  brali  udział
generalni sekretarze KPZR.

Obecnie polscy turyści ( nie licząc handlarzy) rzadko do Brześcia zaglądają, kojarząc to
miasto  wyłącznie  z  sowiecką,  kultywowaną  przez  współczesną  Białoruś  przeszłością.
Podejście to jest błędne. Brześć to miasto integralnie związane z polską historią, w którym
miało  miejsce  szereg  bardzo ważnych dla  niej  wydarzeń,  które  odcisnęły  się  nawet  na
historii Wschodniej Europy.

Unia Brzeska 

Wystarczy  tu  tylko  wspomnieć  o  zawartej  w  tym  mieście  w  1596r.  Unii  Brzeskiej
przywracającej jedność Cerkwi prawosławnej z Kościołem Rzymskokatolickim na ziemiach
Rzeczypospolitej.  Brześć  był  miejscem  Sejmu  Żydów  Litewskich.  W nim  też  zawarto
między bolszewicką Rosją a państwami centralnymi tzw. pokój brzeski , w wyniku którego
Lenin zyskał czas na umocnienie swojej dyktatury. W okresie międzywojennym w Twierdzy
mieściły się składnice wojskowe i koszary. Znajdowało się też dowództwo Okręgu Korpusu
i po carskie wiezienie. W nim to z rozkazu marszałka Piłsudskiego internowano 30 proc.
opozycyjnych  posłów  i  senatorów,  co  jest  czarną  plamą  na  historii  międzywojennej
Rzeczypospolitej. We wrześniu 1939r. polski garnizon twierdzy przez kilka dni bronił jej
skutecznie  przed  atakami  korpusu  pancernego  Heinza  Guderiana.  W nocy  z  16  na  17
września zdając sobie sprawę z beznadziejności dalszej obrony przebił się na lewy brzeg
Bugu i dołączył do Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie". Niemcy przed oddaniem
miasta Sowietom 23 września 1939r. przeprowadzili  na ulicach miasta wspólna defiladę
zwycięstwa. 

Władze  sowieckie  urządziły  w  twierdzy  koszary  i  więzienie,  w  których  mordowano
polskich patriotów. Niemcy używali twierdzy do podobnych celów. Dokonywali masowych
mordów m.in. na strzelnicy w II froncie k/ wsi Wołynka i w okolicach fortu Sikorskiego.
Niektórych zabijali bezpośrednio w tzw. "czerwonym więzieniu". Twierdza i jej okolice są
obficie zroszone "polską krwią". Po zajęciu Brześcia przez Armię Czerwoną w 1944r. w
pobliżu  twierdzy  został  założony  obóz  NKGB,  w  którym  przetrzymywano  żołnierzy  i
oficerów AK przed wywiezieniem w głąb ZSRR.

Najlepiej koleją 

Wymiar polski Brześcia jest więc bardzo szeroki, choć na pozór zupełnie w tym 
zbudowanym od podstaw sowieckim mieście zupełnie niewidoczny.

Do Brześcia najlepiej pojechać pociągiem na dwudniowa wycieczkę. Pociąg z Terespola do 
Brześcia jest najszybszym i najprostszym sposobem przekroczenia granicy. 
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Z dworca bardzo łatwo dostać się na Plac Lenina. Na dworcu jest biuro "Inturist", w którym
można sprawdzić  możliwości  noclegowe w Brześciu,  jeżeli  ktoś  wcześniej  nie  zamówił
sobie w mieście hotelu. Lepiej jednak przy okazji załatwiania wizy wykupić vucher na cały
pobyt  w  Brześciu  w  polskim  biurze  turystycznym.  Jest  to  bowiem  miasto  graniczne  i
czasem można mieć  w nim kłopoty  z  noclegiem.  Po zameldowaniu w hotelu najlepiej,
gdyby był to leżący blisko dworca "Bug" możemy, a będzie to już około południa pójść na
spacer po mieście. Twierdzę możemy zostawić sobie na dzień następny. Idąc ulicą Lenina
dochodzimy do Placu  Lenina.  Nie  po to  oczywiście,  żeby podziwiać stojącego na  jego
skraju pomnika wodza rewolucji. 

Tu na tym placu miała miejsce owa sławetna niemiecko- sowiecka defilada , która miała
przypieczętować  czwarty  rozbiór  Polski.  Przed  obecnym  Urzędem  Obwodowym  stała
trybuna honorowa. Na rogu placu stoi kościół Podwyższenia Krzyża Świętego , zamknięty
w 1948r. i odzyskany przez wiernych w 1990r. Znajduje się w nim kościół bernardynek
XVII-wieczny  Cudowny  Obraz  MB  Brzeskiej.  Najstarszy  materialny  zabytek  dawnego
Brześcia. Idąc do świątyni warto zwrócić uwagę na swoisty drogowskaz , wskazujący na
drzwi świątyni. To ręka Lenina, który zamaszystym ruchem zaprasza idących ulicą na Mszę
św. do kościoła. Twórca tego monumentu w najczarniejszych snach nie przypuszczał chyba
nawet, do czego służyć będzie jego dzieło.

Idąc  polskimi  śladami  w  Brześciu  z  Placu  Lenina  ulicą  Puszkińską  można  dojść  do
cmentarza polskiego, na której znajduje się wiele nagrobków o dużej wartości historycznej i
artystycznej. Najstarsze z nich pochodzą z 1854r. Są to nagrobki Józefa Szczepańskiego i
Ignacego  Wysockiego.  Na  cmentarzu  tym  spoczywa  wielu  przedstawicieli  okolicznej
szlachty,  księży,  oficerów  i  żołnierzy,  a  także  inteligencji.  Ta  niewielka  nekropolia  to
kawałek  historii  Brześcia  i  Ziemi  Brzeskiej  i  losu  jego  mieszkańców.  Na  inskrypcjach
można dostrzec też historyczne nazwiska , takie jak: Niemcewicz, Kościuszko, Okińczyc i
Mackiewicz.

Cmentarz Wojenny 

Cmentarz przy Puszkińskiej  nie jest  jedynym , który każdy Polak powinien w Brześciu
odwiedzić. Taksówką (tak jest najlepiej) po jego obejrzeniu warto pojechać na Cmentarz
Wojenny Żołnierzy Polskich z 1920r. Leży on na uboczu i rzadko jest odwiedzany przez
rodaków, a nie powinien być zapomniany. Spoczywa na nim co najmniej tysiąc polskich
żołnierzy.  356  w  mogiłach  pojedynczych  i  kilkuset  w  pięciu  mogiłach  zbiorowych.
Wracając  z  niego  można  podjechać  jeszcze  do  znajdującego  się  przy  ul.  17  września
polskiego  cmentarza  garnizonowego,  którego  resztki  zostały  staraniem  władz  polskich
zrewaloryzowane. Spoczywają na nim żołnierze brzeskiego garnizonu.

Drugi  dzień  trzeba  poświęcić  na  zwiedzanie  twierdzy  brzeskiej.  To  potężna  i  rozległa
budowla, zwiedzając którą trzeba pamiętać, ze nie jest to tylko pomnik chwały bohaterstwa
sowieckiego  żołnierza,  ale  także  miejsce  polskiej  pamięci  narodowej.  Twierdza  została
wzniesiona  rękami wziętych do niewoli  polskich  powstańców.  Teren  twierdzy jest  więc
zroszony nie tylko polską krwią, ale i potem. Dostać się do twierdzy jest bardzo łatwo z
każdego punktu Brześcia. Drogę do niej znają wszyscy jego mieszkańcy, a i drogowskazy są
na każdym kroku. Oglądając przekaz ideowy memoriału , który istotnie robi wstrząsające
wrażenie, trzeba sobie uzmysławiać, że to dokładnie w jego miejscu znajdowało się niegdyś
centrum Brześcia. 
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Szereg  jego  budynków  w tym  m.in  kolegium  i  kościół  jezuitów,  kościoły  i  klasztory:
bazylianów, trynitarzy, bernardynek, brygidek i augustianów zamieniono na stajnie, obory,
koszary. Los ten nie ominął także świątyń prawosławnych i żydowskich. Zniszczono m.in.
jedną z najstarszych w Europie synagog, zbudowaną w 1411r. na mocy przywileju nadanego
Żydom przez księcia Witolda. Obiekty te choć częściowo uszkodzone przetrwały II wojnę
światową.  Niektóre  z  nich,  jak  np.  "Biały  Pałac"  czyli  pobazyliańską  cerkiew  kazał
wysadzić w powietrze marszałek Timoszenko. W nim bowiem podpisano w 1918r. pokój
brzeski,  uznawany  przez  stalinowską  historiografię  za  haniebne  kapitulanctwo.  Resztę
zabytkowych obiektów zniszczono w 1972r.  podczas  budowy pomnikowego kompleksu
"Twierdza Brzeska- Bohater". 

Na dziedzińcu dawnego kolegium jezuitów urządzony jest cmentarz radzieckich obrońców,
płonie na nim wieczny ogień. Z innych dawnych pokościelnych i poklasztornych obiektów
urządzono sztuczne ruiny, nie będące efektem zmagań wojennych.

Dziwnym zbiegiem okoliczności przetrwała tylko cerkiew św. Mikołaja, w której zawarto
Unię Brzeską. Przekazana prawosławnym w stanie ruiny przypomina, że niegdyś w miejscu
twierdzy było miasto.

Cerkiew  świętego  Mikołaja w  Twierdzy  Brzeskiej 
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Wojsko  polskie w  Twierdzy Brzeskiej 

                                                                                                                                           72.



„  Polski czas”   

 

w Brześciu nad Bugiem

Utrata  przez  Rosję  polskich  ziem  w  rezultacie  traktatu  brzeskiego,  dekret  Rządu
Radzieckiego o anulowaniu wszystkich carskich traktatów, porażka niemieckiego i austro-
węgierskiego imperium w pierwszej wojnie światowej stworzyły przesłanki do tego, żeby
na mapie Europy znowu pojawiło się państwo polskie. 10 listopada 1918 roku do Warszawy
przyjechał Józef Piłsudski,  który został  tymczasowym Naczelnikiem Państwa.  Głównym
jego celem było odrodzenie niezależnej i silnej Rzeczypospolitej w granicach z 1772 roku.
Ententa okazywała Polakom energiczne wsparcie w budowie sił zbrojnych. W całym kraju
doszło do rozbrajania i wypędzania Niemców. 2 lutego 1919 roku polskie oddziały z 22.
pułku  piechoty  grupy  operacyjnej  generała  Antoniego  Listowskiego  i  ułani  Wileńskiej
samoobrony rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego bojem weszli do Brześcia Litewskiego

Ze wschodu w ślad za uchodzącymi Niemcami – na pomoc niemieckiemu proletariatowi –
szły  oddziały  Armii  Czerwonej,  które  ustanawiały  władzę  radziecką  na  terytoriach,
wcześniej wchodzących w skład rosyjskiego imperium. W krótkim czasie radzieckimi stało
się 250 gmin i 13 powiatów, następnie przyszła kolej na Grodno, Wołkowysk, Kobryń i
Brześć  Litewski.  Na  bazie  prowadzonej  sowietyzacji,  dużych  różnic  politycznych  i
antybolszewickich  buntów  na  Białorusi  od  1919  roku  zaczęły  się  ostre  konflikty,
przeradzające się następnie w zbrojne starcia między utworzonym 27 lutego z inicjatywy
Moskwy buforowym państwem – Litewsko-Białoruską SRR ze stolicą w Wilnie i Polską.
Licząc się z międzynarodową opinią W. I. Lenin starał się obraz tych wydarzeń przedstawić
w ten sposób, że ma miejsce nie spór między Polską i Rosją o to kto zawładnie białoruskimi
ziemiami,  które  każda  strona  uważała  za  swoje,  a  jedynie  przestępcza  agresja  na
suwerenność i niezależność narodu białoruskiego. W czasie wiosny-lata 1919 roku polskie
wojska  odrzucając  Armię  Czerwoną,  która  chciała  iść  na  zachód,  zajęły  Mińsk,  Słuck,
Borysów, Bobrujsk, Żłobin i Rogaczew. Na początku września front ustabilizował się na
linii rzeki Berezyna. J. Piłsudski zmniejszył nacisk i dał do zrozumienia Moskwie, 

że  zwycięstwo  Białych  nie  leży  w  interesie  Polski,  tym  samym  dając  możliwość
Bolszewikom wcielić w życie leninowskie hasło „Wszystko do walki z Denikinem”.

Twierdza  Brześć  Litewski  w  tym  czasie  była  miejscem  formowania  najróżniejszych
narodowych jednostek  wojskowych,  gotowych walczyć  po  stronie  polskiej:  ukraińskich,
białoruskich, rosyjskich, kozackich. Od kwietnia 1920 roku w „czerwonych koszarach” i
forcie „Graf Berg” stacjonował oddział generała majora Stanisława Bułak-Bałachowicza,
we wrześniu rozwinięty w białoruską armię.

21 kwietnia 1920 roku w Warszawie podpisano porozumienie z Symonem Petlurą, zgodnie
z  którym  jego  władza  została  uznana  za  jedyną  legalną  na  Ukrainie,  w  zamian  za
odstąpienie Polsce wschodniej Galicji do rubieży rzeki Zbrucz. Następnie w ciągu dwóch
dni została podpisana konwencja wojskowa o wspólnych działaniach polskiej i ukraińskiej
armii. 25 kwietnia Polacy rozpoczęli nowe natarcie. 
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Armie  Frontu  Południowego  pod  dowództwem  Piłsudskiego  przerwały  na  Ukrainie
radziecki Front Południowo-Zachodni, którym dowodzili A. I. Jegorow i I. W. Stalin, i w
przeciągu trzech dni zajęły Żytomierz, Kaziatyń, Żmierinkę i wiele innych zasiedlonych
punktów. 6 maja został  zajęty Kijów i  polskie wojska na szerokim froncie podeszły do
Dniepru, zdobywając przyczółki na jego wschodnim brzegu. Miesiąc później sprowadzona
dla  wzmocnienia  Frontu  Południowo-Zachodniego  1.  Armia  Konna  S.  M.  Budionnego
mocnym przeciwuderzeniem z rejonu Humania przełamała polski front i 12 czerwca odbiła
Kijów. Legioniści i petlurowscy hajdamacy, niezależnie od otrzymanych sił wzmocnienia,
przerzuconych z Białorusi, nie mniej gwałtownie ruszyli z powrotem na zachód.

4 lipca, otrzymawszy 200 tysięcy ludzi wzmocnienia, z których około 100 tysięcy stanowili
schwytani we wsiach dezerterzy, zaczął się słynny pochód nad Wisłę wojsk Frontu M. I.
Tuchaczewskiego. Przez trupa białej Polski leży droga do światowego pożaru. Na bagnetach
poniesiemy szczęście  i  pokój  ludowi pracującemu.  Na Zachód!...  Warszawę – marsz!  –
głosił  rozkaz  żołnierzom  robotniczej  rewolucji.  Dowodzącemu  frontem  wtórowała
Rewolucyjna Rada Wojenna 16.  Armii:  Silniej  uderzymy i  – wróg zniknie.  Zginie sfora
pańskich psów. Promienie wolności wejdą w królestwo ciemności i polski proletariat spotka
was z radością jak braci.

W rezultacie odwrotu wojsk polskich na południu odsłoniło się skrzydło Frontu Północnego
generała Stanisława Szeptyckiego, i był on zmuszony odprowadzić swoje wojska na linię
starych  niemieckich  pozycji,  praktycznie  nie  przyjmując  walki.  Już  11  lipca  Armia
Czerwona zajęła Mińsk, 14 lipca – Wilno, 19 – Baranowicze i Grodno, a 23 – Pińsk. W ten
dzień wojskom Frontu Zachodniego postawiono zadanie: zadać przeciwnikowi ostateczną
klęskę i nie później niż 12 sierpnia opanować Warszawę.

Piłsudski  starał  się  zyskać  na  czasie,  żeby  rozwiązać  „problem Budionnego”,  planując
zatrzymanie natarcia przeciwnika na linii rzek Narew i Bug, gdzie skierował pośpiesznie
tworzone  rezerwy.  Obrona  Brześcia  Litewskiego  została  polecona  dowodzącemu  Grupą
Poleską generałowi Władysławowi Sikorskiemu. Liczył on na utrzymanie się w Brzeskiej
twierdzy nie mniej niż dziesięć dni. Jednak, atakowany trzema dywizjami strzeleckimi 16.
Armii N. W. Sołoguba, nie zagrzał tam miejsca nawet przez dobę. W swoich pamiętnikach
W. Sikorski wspominał:

 1  sierpnia  po  południu  wojska  radzieckie,  wzmocnione  siłami  rezerwowymi,  zaczęły
koncentryczny atak na twierdzę brzeską… Początkowo szturm został odparty na całej linii
uderzenia czerwonych wojsk,  atakujących starym rosyjskim sposobem kilkoma rzędami.
Jednak  następujących  ataków nie  wytrzymał  fort  Rzeczyca,  skompletowany  zasadniczo
siłami batalionu marszowego... 

Walka  trwała  do  późnej  nocy  na  odcinku  zewnętrznej  linii  fortów.  Nie  wytrzymał  go
wycieńczony 32. pułk piechoty, przez odcinek którego bolszewicy wdarli się w miasta.

Złamawszy uporczywy opór przeciwnika,  do Brześcia Litewskiego około godziny 23:00
wtargnęły  części  2.  i  10.  Dywizji  Strzeleckiej,  natychmiast  przystępując  do  forsowania
Bugu.  W  rozkazie  Rewolucyjnej  Rady  Wojennej  Rosyjskiej  Federacyjnej  SRR  o
odznaczeniu orderem Czerwonego Sztandaru komisarza dywizji Romana Wojciechowicza
Łongwy  (Polaka  z  Narwi)  mówiło  się:  w  trakcie  szybkiego  pościgu  za  odchodzącym
nieprzyjacielem oddziały 2. Dywizji, 

                                                                                                                                            74.



zagrzewane do walki przez naczelnika dywizji, po upartej i zaciętej walce i zdobyciu kilku
umocnionych stref  i  fortów opanowały  (razem z częściami  10.  Dywizji)  miasto  Brześć
Litewski,  zdobywszy liczne trofea,  w tej  liczbie jeden nieprzyjacielski  pociąg pancerny.
Piłsudski o tych wydarzeniach pisał: bezwarunkowo, upadek Brześcia, na który tak bardzo
liczyłem, wywarł na mnie silne i głębokie wrażenie, takim był on niespodziewanym.

Wojska  M.  N.  Tuchaczewskiego  osiągnęły  Wisłę  i  obeszły  Warszawę,  którą
głównodowodzący  S.  S.  Kamieniew  kazał  zająć  najpóźniej  do  12  sierpnia,  pytanie  o
sowietyzację Polski wydawało się W. I. Leninowi całkowicie rozwiązane i nie najbardziej
istotne, jemu już wówczas marzyły się czerwone sztandary w całej Europie. W te dni wódz
światowego  proletariatu  telegrafował  do  Stalina:  Zinowjew,  Kamieniew,  a  także  i  ja
myślimy że należałoby teraz poprzeć rewolucję we Włoszech. 

Moim zdaniem, w tym celu trzeba sowietyzować Węgry, a może, także Czechy i Rumunię.
Czerwone pułki rwały się do przodu, jednak polski proletariat braci nie uznał. Rewolucyjne
komitety nadwołżańskiej i dońskiej dywizji proklamowały władzę radziecką po rosyjsku…
Dla większości Polaków pytanie wyglądało prosto: najpierw Polska, a potem zobaczymy –
jaka – wspominał uczestnik wydarzeń.

Władza radziecka przetrwała w Brześciu osiemnaście dni. Pociągnięty przez szybki marsz
ku  Warszawie,  zapewniony,  że  przeciwnik  jest  rozbity  i  zdemoralizowany,  M.  N.
Tuchaczewski  przeoczył  koncentrację  wojsk  polskich  na  swoim  lewym  skrzydle.  W
rezultacie  wyprowadzonego  16  sierpnia  druzgocącego  kontrataku  wzdłuż  osi  drogi
Warszawa-Brześć Litewski Front Zachodni rozsypał się. Ponosząc ogromne straty Armia
Czerwona opuściła terytorium Polski i Zachodnią Białoruś. 19 sierpnia wojska polskie znów
zajęły Brześć Litewski, a w październiku weszły do Mińska.

Tak dobiegła końca nasza wspaniała operacja, która powodowała drżenie całego 
europejskiego kapitału… - 
z niezrównaną pewnością siebie pisał wybijający się strateg M. N. Tuchaczewski, który 
utracił w tym pochodzie tylko wziętych do niewoli i internowanych około 130 tysięcy 
swoich żołnierzy i prawie całą artylerię. Oczekiwaliśmy od polskich robotników i chłopów 
powstań i rewolucji a otrzymaliśmy szowinizm i tępą nienawiść do „ruskich” – zamartwiał 
się K. J. Woroszyłow. Front Zachodni poniósł druzgocącą porażkę.
Strata takiej ilości wojsk, i to jeszcze w czasie rozpoczętego natarcia Wrangla, postawiła
radzieckie kierownictwo w sytuacji bez wyjścia: wybiwszy jedynie Polaków z Mińska, było
ono zmuszone przystąpić do pertraktacji. 18 marca 1921 roku między Rosyjską Federacyjną
SRR, Ukraińską SRR i Polską został podpisany traktat ryski, który rozdzielił Białoruś na
dwie części i umieścił terytorium Zachodniej Białorusi w składzie II Rzeczypospolitej.

Bolszewikom, którzy otrzymali pod Warszawą solidne lanie, nie pozostało nic innego jak
tylko krzyczeć o historycznej sprawiedliwości. Po klęsce Armii Czerwonej los Białorusinów
i Ukraińców przestał Lenina absolutnie martwić,

 umiał  on bowiem momentalnie  zmieniać  polityczne  hasła,  nawet  na  przeciwstawne,  w
zależności  od  konkretnej  politycznej  sytuacji.  Polska  otrzymała  zachodniobiałoruskie
ziemie z ludnością około 4 milionów osób, z których około 3 miliony stanowili Białorusini,
i  zachodnioukraińskie  terytoria  z  10-milionową  ludnością,  z  której  około  połowa  była
Ukraińcami.

                                                                                                                                            75.



Brześć stał się stolicą województwa poleskiego i kolejny raz w swojej historii zaczął się
podnosić z ruin. Od 1919 do 1931 roku liczba ludności wzrosła z 7 do 40 tysięcy obywateli.
W mieście było 4414 domów mieszkalnych, głównie drewnianych, tylko trzy budynki były
dwupiętrowe. Za to pojawiła się miejska elektrownia, a na centralnych ulicach – wodociąg i
kanalizacja. W roczniku za 1930 rok informowano: Żyje Brześć z wojska i urzędników…
Chyba nigdzie nie można spotkać miasta, liczącego ponad 1000 lat i nie mającego niczego,
co by przypominało tę starożytność. Brześć – miasto bez tradycji, bez śladów przeszłości.
Fortyfikacjami twierdzy zajmowali się wojskowi. 

Rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1 sierpnia 1921 roku utworzono generalny
okręg  wojskowy  Brześć  Litewski.  Pierwszym  jego  dowódcą  został  generał  Franciszek
Krajewski.  W 1922  roku  terytorium  Polski  zostało  podzielone  na  dziesięć  korpuśnych
okręgów,  jednym  z  których  stał  się  Okręg  Korpusu  Nr  IX,  nazwany  Poleskim.  Sztab
korpusu rozmieszczono w mieście, które 12 listopada 1923 ?oku przemianowano w Brześć
nad Bugiem.

W  skład  korpusu  wchodziły  części  białostockiego  i  nowogrodzkiego  województwa,
północna część lubelskiego i duża część województwa poleskiego. Graniczył on z okręgami
Warszawa,  Lublin  i  Grodno,  na  wschodzie  sięgając  radziecko-polskiej  granicy.  Na
terytorium okręgu były dyslokowane 9., 20., 30. Dywizja Piechoty i 9. Brygada Kawalerii, z
jednostkami wsparcia i zabezpieczenia.

 Dowództwo  Okręgu  Korpusu  Nr  IX  miało  w  swoim  podporządkowaniu  jedenaście
rejonowych pomocniczych dowództw, 9.  okręgowy szpital  wojskowy i  9.  okręgowy sąd
wojskowy,  sąd  rejonowy,  prokuraturę  i  śledcze  więzienie.  W Pińsku  bazowała  rzeczna
flotylla wojenna, licząca 102 bojowe i pomocnicze jednostki.

Wzdłuż radziecko-polskiej granicy na terytorium okręgu znajdowała się Brygada Korpusu
Ochrony Pogranicza „Polesie” i pułk ochrony pogranicza „Snów” (sześć batalionów, trzy
kawaleryjskie  szwadrony  i  bateria  artylerii).  Żołnierze  ochrony  pogranicza  byli
podporządkowani dowództwu w Warszawie.

Największym garnizonem okręgu był Brześć nad Bugiem. Od 1921 do 1927 roku Brzeska
twierdza była nazywana „Umocnionym Obozem Brześć”, którym dowodził generał Leon
Billewicz. Komendantami garnizonu byli generał Michał Piotr Milewski (do 1927 roku),
podpułkownik  Mieczysław  Węgrzyn  (do  1937  roku)  i  podpułkownik  Stanisław
Giebułtowicz (do 12 września 1939 roku). W twierdzy i mieście rozmieszczono dwa pułki
piechoty,  pułk  artylerii  lekkiej,  dywizjon  żandarmerii,  batalion  pancerny  z  dywizjonem
samochodowym oraz bataliony łączności, saperski, sanitarny i obozowy.

Pięć  lat  wojny doprowadziło  umocnienia  twierdzy do pełnej  ruiny.  Były  one  niszczone
dynamitem  przy  odwrocie,  poddawane  artyleryjskiemu  ostrzałowi,  rozbierane  na  cegły
przez  niemieckich  okupantów  i  okolicznych  mieszkańców.  Rekonstrukcyjne  prace  w
zasadzie siłami polskiego garnizonu były prowadzone przez prawie dziesięć lat.

 Pełna wersja artykułu w magazynie 
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                                      TWIERDZA  OSOWIEC

Twierdza Osowiec (ros. Крепость Осовец) – twierdza z drugiej połowy XIX wieku, 
położona na terenie osady Osowiec-Twierdza należącej do gminy Goniądz w powiecie 
monieckim w Polsce, znana z 6,5-miesięcznej obrony podczas I wojny światowej. Na 
początku XX wieku zaliczana do najnowocześniejszych twierdz świata . Nigdy nie została 
zdobyta

Geneza

 Klęska  Rosji w wojnie krymskiej pokazała, że  armia rosyjska jest przestarzała i ustępuje
siłom  zbrojnym  innych  państw  europejskich.  Ocena  położenia  strategicznego  Rosji  w
przyszłej wojnie według studium „Uwagi o obronie Rosji” gen. Mikołaja M. Obruczewa,
m.in. zakładała utrzymaniem terenów między rzekami Niemen – Biebrza – Narew – Bug –
Wisła. Aby osiągnąć zamierzony cel, należałoby zbudować  system umocnień, który by w
pełni  zabezpieczał  północno-zachodnią  granicę  Imperium Rosyjskiego.  Utrzymanie  tych
terenów  (efektywna  obrona  –  nękanie  przeciwnika)  pozwalało  na  przeprowadzenie
swobodnych uderzeń na kierunkach Berlin, Wiedeń i Budapeszt. W planach strategicznych
dowództwa  rosyjskiego  rejon  umocnień  Twierdzy  Osowiec  stanowiłaby  główny  węzeł
oporu na linii przewidywanego uderzenia armii niemieckiej z kierunku Prus Wschodnich. 

Rola operacyjna tej twierdzy oraz specyfika położenia i jej struktura (jako budowli – rejonu
umocnień)  przeznaczona  była  do  prowadzenia  długotrwałej  wojny obronnej,  a  także do
przeprowadzenia  ewentualnego  kontruderzenia na  kierunku  Prus  Wschodnich.  29  maja
1873 r.  car Aleksander II wydał rozkaz rozpoczęcia prac przygotowawczych do budowy
twierdzy w miejscowości Osowiec, która jednocześnie broniłaby  linii kolejowej na trasie
Białystok – Królewiec (Königsberg). Główny Zarząd Inżynieryjny (podległy Ministerstwu
Wojny)  powierzył  opracowanie  projektu  fortyfikacji inż.  woj.  płk.  L.  Hildebrandtowi.
Koncepcja przewidywała w pierwszym etapie budowę twierdzy pierścieniowej o średnicy
6-8  km składającej  się  z  9  fortów,  4 położonych po prawej  stronie  rzeki  Biebrzy,  tzw.
zarzecznych („Sośnia”, „Kapice”, fort Zarzeczny (zbudowany później jako nr 2) i „Wólka”)
oraz 5 fortów położonych po lewej stronie rzeki. 

Koszt budowy umocnień oszacowano na około 10 mln rubli w złoci]. Ogrom kosztów oraz
wybuch wojny z Turcją spowodował wstrzymanie decyzji w sprawie budowy fortyfikacji.
Po zakończeniu wojny  imperator Rosji Aleksander II nakazał  21 lipca 1879 r. ministrowi
wojny gen. adiutantowi D. Milutinowi niezwłocznie umocnić zachodnią granicę z Prusami
Wschodnimi.  Ukazem carskim pod  koniec  lat  70.  XIX wieku została  wykupiona  część
gruntów wsi Osowiec wielkości ponad 1000 ha położonych na lewym brzegu rzeki Biebrzy,
a mieszkańcy wsi zostali przymusowo przesiedleni na nowe tereny bez prawa powrotu.

Charakterystyka

Twierdza  Osowiec  była  to  typowa  twierdza  zaporowa.  Usytuowana  w zwężeniu  bagien
biebrzańskich miała  stanowić  osłonę  kolei  i  szlaku  komunikacyjnego  Białystok –
Królewiec.
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Twierdza zbudowana została w latach 1882–1887 (pierwsze prace projektowe prowadzone
były już od 1873) i modernizowana do  1892 r. Głównym projektantem twierdzy był gen.
Eduard  Iwanowicz  Totleben.  Ponownie  zmodernizowana  została  po  wojnie  rosyjsko-
japońskiej  1904–1905.  Na  początku I  wojny światowej  uzupełniona  została  elementami
fortyfikacji polowej.

Przed  II  wojną  światową,  już  pod  zarządem  wojska  polskiego,  została  wzmocniona
fortyfikacjami stałymi.

Twierdza jako jedna z nielicznych nigdy nie została zdobyta, a jej obrona w 1915 roku
przeszła do historii, stąd porównana została z działaniami wojennymi w 1916 r. pod Verdun
we Francji.

Budowa

Fort I (Centralny) Twierdzy Osowiec

W skład twierdzy wchodziły 4 forty: Centralny – fort nr 1, Zarzeczny – fort nr 2, Szwedzki
– fort nr 3 i Nowy – fort nr 4. Pierwsze trzy forty projektował inż. woj. ppłk.  Rościsław
Krassowski, natomiast fort IV inż. woj. kpt. szt. Nestor Bujnicki, ten sam, który projektował
Twierdzę Modlin. Fort IV był pierwszym i jedynym fortem w Imperium Rosyjskim, 

którego obiekty w całości wylewano jako betonowe monolity.

Główną pozycję obronną stanowił fort Centralny, będący cytadelą twierdzy. Przedmoście na
prawym brzegu rzeki  Biebrzy tworzyła tzw. pozycja za rzeką z fortem nr 2, nazywanym
Zarzecznym,  oraz  pozycje  wysunięte  „Sośnieńska”  i  „Las  Białoszewski”.  Twierdza
Osowiec stanowiła prototyp współczesnego rejonu umocnionego oraz przykład skutecznego
połączenia  elementów  fortyfikacji stałej i  polowej.  Fort  I  był  obiektem o niespotykanej
wielkości (2,6 km w obwodzie).  Na jego terenie oprócz budowli bojowych znalazły się
dwupiętrowe ceglane koszary dla wojska, lazaret, baraki magazynowe, ceglane i drewniane
domy dla kadry oficerskiej oraz cerkiew.

Garnizon

Garnizon twierdzy stanowiło około ? dywizji piechoty, 12 szwadronów kawalerii, 69 dział
fortecznych oraz 24 działa polowe kalibru 107 i 152 mm.
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Udział twierdzy w walkach   I wojna światowa

W I wojnie światowej garnizon twierdzy prowadził walki obronne od  20 września 1914
roku,  odpierając  szturm  jednej  niemieckiej  dywizji  piechoty  wspartej  8  bateriami
oblężniczymi (60 dział kalibru 150 mm i 210 mm). W późniejszym okresie (30 stycznia - 8
sierpnia 1915) twierdzę bezskutecznie oblegał niemiecki korpus w składzie 40 batalionów
piechoty, wsparty ogniem 17 baterii oblężniczych (68 dział, w tym 4 moździerze 420 mm,
16 kalibru 350 mm, 16 dział kalibru 210 mm, 20 dział kalibru 150 mm i 12 dział kalibru
107  mm).  Jednak  przez  kilka  miesięcy  wojska  niemieckie  nie  uzyskały  powodzenia
ostrzałem artyleryjskim i szturmami piechoty. Ostatecznie do zdobycia twierdzy Niemcy
zdecydowali się na użycie gazów bojowych (30 baterii miotaczy gazu). Rankiem 6 sierpnia
1915  roku  pod  Osowcem armia  pruska  użyła  gazów bojowych  –  gazowych  związków
chloru i bromu. 

Chmura gazu po pokonaniu 10 km osiągnęła szerokość 8 km i wysokość 10-15 m. Wojska
rosyjskie  w tym czasie  nie  miały  na  wyposażeniu  masek  przeciwgazowych,  w wyniku
użycia gazów Rosjanie ponieśli olbrzymie straty. Na „Pozycji Sośnieńskiej” trzy kompanie
były zagazowane, w jednej pozostało 40 żołnierzy, na „Pozycji Las Białogrady” z trzech
kompanii przeżyło 60 żołnierzy z dwoma karabinami maszynowymi. W odległości 12 km
od miejsca wypuszczenia gazów we wsiach Żodzie, Owieczki i Kramkówka Mała ofiarami
byli cywile. Jednak szturm twierdzy siłami 7 batalionów Landwehry (ok. 7 tys. żołnierzy)
nie  przyniósł  powodzenia.  Przeprowadzony  kontratak  poparzonych  i  duszących  się
żołnierzy rosyjskich nazwany był „atakiem trupów”.

Twierdza została ewakuowana dopiero na rozkaz dowództwa rosyjskiego 23 sierpnia 1915 
roku w związku z ogólną sytuacją na froncie. Przed ewakuacją wojska rosyjskie zdołały 
zniszczyć część budowli (prawie w całości fort II Zarzeczny).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i opuszczeniu ziem polskich przez Rosjan 23 
lutego 1919 roku twierdzę przejęła armia polska.

Okres międzywojenny

W  okresie  międzywojennym na  terenie  twierdzy  stacjonował  42  Pułk  Piechoty oraz
funkcjonowała Centralna Szkoła Podoficerska Korpusu Ochrony Pogranicza (CSP KOP).

Przed wybuchem II wojny światowej twierdza wzmocniona została fortyfikacjami stałymi
przez wojsko polskie.

II wojna światowa

W kampanii wrześniowej twierdza Osowiec odegrała tylko bierną rolę, Niemcy pamiętali
bowiem skuteczną obronę twierdzy przez Rosjan w poprzedniej wojnie.

Wkraczające z Prus wojska niemieckie nie atakowały twierdzy Osowiec, lecz obeszły ją,
przełamując polską obronę w rejonie Wizny. 13 września 1939 roku wojska niemieckie na
krótko przejęły twierdzę, 26 września 1939 roku przekazały ją Armii Czerwonej, zgodnie z
paktem Ribbentrop-Mołotow i późniejszymi ustaleniami niemiecko-sowieckimi.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wojska niemieckie zajęły Osowiec 27 czerwca 
1941 r.
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 Gdy trzy lata później do Osowca zaczął zbliżać się front niemiecko-sowiecki, 14 sierpnia
1944 r. wojska niemieckie opuściły główną część twierdzy, znajdującą się na lewym brzegu
Biebrzy (forty I, III i IV). W rękach niemieckich pozostał fort II (Zarzeczny), położony na
prawym brzegu  rzeki.  Na  kilka  miesięcy  linia  frontu  ustabilizowała  się  na  Biebrzy.  W
styczniu 1945 r. wojska niemieckie wycofały się z ostatniego fortu twierdzy (fortu II).

Okres po II wojnie światowej

Od 1953 r. w twierdzy Osowiec ponownie rozlokowano jednostkę wojskową – Składnicę
Wojsk  Lotniczych  przeniesioną  z  Torunia (Centralna  Składnica  Amunicji  Wojsk
Lotniczych).  Obecnie  na  terenie  twierdzy  Osowiec  znajduje  się  Składnica  Amunicji  11
Rejonowej Bazy Materiałowej (RBM).

Stan zachowania i zwiedzanie

Fort II (Zarzeczny)

Obecnie spośród czterech fortów Twierdzy Osowiec tylko dwa są w stanie „używalności”
(Fort  I  i  Fort  III).  Fort  II  (Zarzeczny),  zniszczony podczas działań wojennych,  jest  pod
nadzorem starostwa powiatowego w Mońkach i wejście na teren fortu jest niebezpieczne.
Fort  IV (Nowy)  jest  również  zniszczony,  znajduje  się  na  terenie  Biebrzańskiego  Parku
Narodowego i  przez  jego  teren  została  wytyczona  turystyczna  trasa  historyczno-
przyrodnicza. Fort I (Centralny) i Fort III (Szwedzki) są własnością wojska; Fort III jest
niedostępny,  jednak  Fort  I  (Centralny)  dzięki  działaniom  Osowieckiego  Towarzystwa
Fortyfikacyjnego (OTF) w chwili obecnej jest częściowo udostępniony dla turystów i ma
wytyczone  trasy  do  zwiedzania.  Na  terenie  Fortu  Centralnego  znajduje  się  Muzeum
Twierdzy Osowiec, którym opiekuje się Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne.

Twierdza Osowiec jest jednym z największych zimowych skupisk nietoperzy w kraju

Twierdza  Osowiec  jest  położona  w  północno-wschodniej  Polsce,  w  województwie
podlaskim, w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego.  Została tu umiejscowiona
przez Rosjan w XIX wieku,  w najbardziej  newralgicznym punkcie doliny biebrzańskiej,
gdzie  jej  szerokość  ma  zaledwie  2  kilometry.  Została  zaprojektowana  jako  twierdza
poligonalna,  spinająca  dwa  brzegi  Biebrzy.  Jej  głównymi  celami  taktycznymi  były:
zatrzymanie  marszu  wojsk  niemieckich  z  kierunku  Prus  Wschodnich  na  Białystok-
dozorowanie  linii  kolejowej  Brześć-Grajewo  oraz  ochrona  mostów  na  Biebrzy.
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Projektowanie  biebrzańskich  fortyfikacji  rozpoczęto  w roku  1873,  zaraz  po  oddaniu  do
użytku linii kolejowej. Niestety sytuacja polityczna, tak wewnętrzna, jak i zewnętrzna Rosji
spowodowały,  że  budowę odłożono do roku 1882.  Wówczas  rozpoczęto  budowę trzech
fortów: Fortu I – Centralnego, Fortu II – Zarzecznego oraz Fortu III – Szwedzkiego, które
zostały ukończone w roku 1890. Forty, które były fortami typowo artyleryjskimi, zostały
zbudowane  z  cegły.  Niestety  w  takim  kształcie  nie  nadawały  się  do  walki  z  artyleria
oblężniczą nieprzyjaciela, który zaczął stosować pociski z materiałem burzącym i ze stromą
trajektorią lotu.

 Od  roku  1890  twierdza  przechodzi  ze  stanu  budowy w stan  modernizacji.  W ramach
kolejnego etapu budowy twierdzy powstaje Fort IV zwany także Nowym. Zaprojektowany
przez  kapitana  sztabowego  N.  Bujnickiego,  w  owym  czasie  był  wielkim  osiągnięciem
rosyjskiego  budownictwa  fortecznego.  Jako  pierwszy  miał  stałe  elementy  wykonane  z
betonu. Kolejny etap modernizacji fortyfikacji ossowieckich został rozpoczęty w roku 1909.
Wtedy to powstały zespoły potężnych betonowych kaponier i pół-kaponier, betonowych ław
strzeleckich, itd.

 Twierdza  Osowiec  miała  uzyskać  status  twierdzy  pierścieniowej,  mogącej  prowadzić
obronę okrężną. Niestety wybuch I wojny światowej przerwał ten proces.Twierdza Osowiec
miała bardzo szybko okazję przejść swój chrzest bojowy, gdyż już we wrześniu 1914, na
dalekie przedpola twierdzy dotarły wojska 8 Armii Landwery, tej samej, która uczestniczyła
w  bitwie  pod  Tanenbergiem.  Pod  koniec  września  Niemcy  podchodzą  pod  twierdzę  i
próbują ja zdobyć przy pomocy artylerii oraz piechoty. Walki trwają cztery dni i kończą się
ewakuacją niemieckich sił oblężniczych wobec zagrożenia 8 Armii przez siły rosyjskie oraz
zaciętości osowieckiej artylerii. 

W październiku  bohaterską  twierdzę  spotkał  ogromny zaszczyt,  gdyż  odwiedził  ją  sam
Imperator Car Mikołaj II, który na ręce komendanta Szulmana złożył odznaczenia, którymi
miał  on  udekorować  najdzielniejszych  obrońców.  Od  listopada  1914  roku  Twierdza
Osowiec  stała  się  też  miejscem  tworzenia  nowej  10  Armii.
Niemcy pod twierdzą znaleźli się znowu w lutym 1915 roku. Tym razem przywieźli ze sobą
najcięższą artylerię oblężniczą.

 Wśród największych kalibrów była też bateria (dwa działa) tzw. „Grubych Bert”,  które
budziły postrach w całej Europie po zniszczeniu fortów belgijskich w sierpniu 1914 roku.
Pomimo ciężkiego bombardowania, jakie miało miejsce pod koniec lutego, twierdza nadal
dzielnie blokowała drogę armii  niemieckiej.  Wobec zmiany sytuacji  na północnej części
frontu wschodniego Niemcy musieli wycofać artylerie najcięższą w obawie przed jej utratą. 

Piechota niemiecka i artyleria przeciwszturmowa nadal jednak pozostały pod twierdzą.
Wojna przybrała charakter pozycyjny. 

W sierpniu 1915 roku Niemcy postanowili jeszcze raz zdobyć niepokorna twierdzę, 
tym razem przy użyciu gazów bojowych. Przeciwko twierdzy użyto chloru, którego 
około 30 tysięcy butli zamontowano przed pozycją wysuniętą twierdzy, zwaną pozycja
sośnieńską. 6 sierpnia około godziny 4 rano, kiedy wiatr był sprzyjający, otwarto butle 
z chlorem, który utworzył chmurę szerokości 3 kilometrów i grubości 10 metrów. 
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Owa  chmura  powoli  przesunęła  się  nad  pozycje  rosyjskie  zabijając  około  2  tysięcy
obrońców. Wśród Niemców także nie obyło się bez strat, gdyż za szybko ruszyli do ataku
wpadając w chlor. Szturm niemiecki załamał się około godziny 11, wobec silnego ognia
zaporowego  artylerii  fortecznej  i  wsparcia  226  Ziemljanskiego  p.p.

Pomimo  dobrze  pełnionego  zadania,  twierdza  18  sierpnia  otrzymała  rozkaz  ewakuacji.
Spowodowane to było złą sytuacja na całym froncie i groźbą okrążenia twierdzy. Oprócz
ewakuacji majątku twierdzy, komendant otrzymał też rozkaz zniszczenia niektórych dzieł
fortecznych.  Do  wysadzeń  Rosjanie  używali  piroksyliny,  którą  lokowano  wewnątrz
schronów, zamykając drzwi i okna dla lepszego skruszenia konstrukcji. Ewakuacja odbyła
się z 22 na 23 sierpnia 1915 roku kończąc w ten sposób udział twierdzy w zmaganiach I
wojny  światowej.  Dzień  później  twierdza  została  obsadzona  przez  tysięczny  garnizon
niemiecki,  który  pozostał  tam  do  roku  1919.  W tym  czasie  Niemcy  dozorowali  linię
kolejową  oraz  pozyskiwali  materiał  z  wysadzonych  przez  Rosjan  budowli.  

W lutym 1919 roku Twierdza Osowiec przeszła pod zarząd Wojska Polskiego. W latach
1920-1926  twierdza  nie  posiadała  stałego  garnizonu,  ale  w  roku  1927  ulokowano  tu
żołnierzy  Korpusu  Ochrony  Pogranicza.  Rok  później  zapada  decyzja  o  utworzeniu
Batalionu Szkolnego KOP, który w roku 1930 zostaje przekształcony w Centralną Szkołę
Podoficerską  KOP.  Szkoła  istniała  do  roku  1939,  kiedy  to  na  mocy  rozkazu  Wodza
Naczelnego  w  dniu  24  sierpnia  przekształcono  ją  w  135  rez.  p.p.  

We wrześniu 1939 roku twierdza nie wzięła udziału w walkach z najeźdźcą. Natomiast jej
garnizon brał udział w walkach pod Prostakami oraz Wizną. Twierdza została zajęta przez
siły  niemieckie  14  września,  po  uprzednim wycofaniu  polskiego garnizonu  w kierunku
Białegostoku. Wkrótce Niemcy, na mocy paktu Ribbentrop - Mołotow, przekazali twierdzę
ZSRR. Twierdza pozostawała w ich rękach do czerwca 1941 roku, kiedy to realizując Plan
Barbarossa, Niemcy zaatakowali ZSRR. Twierdza została zajęta przez wojska niemieckie 22
czerwca 1941 roku i pozostawała w ich rękach aż do 1945 roku. W sierpniu 1944 roku
realizując Plan Bagration dwie armie 2 frontu białoruskiego zajęły Forty znajdujące się na
lewym brzegu Biebrzy. 

W rękach Niemców pozostał fort II Zarzeczny, a linię frontu stanowiła Biebrza. W styczniu
1945  roku  zimowa  ofensywa  doprowadziła  do  wyparcia  Niemców  z  rejonu  Osowca.  
Po drugiej wojnie światowej, wobec zmiany granic i likwidacji Prus Wschodnich, władze
nie  widziały  zasadności,  aby  przejąć  starą  twierdzę.  W latach  1945-53  w twierdzy  nie
stacjonowała żadna formacja wojskowa, co spowodowało grabież jej majątku. W roku 1953
ponownie Osowiec stał się miejscem związanym z wojskiem polskim, gdyż powołano tu do
życia jednostkę wojskową. Stan ten jest zachowany po dziś dzień.Informacje o zwiedzaniu
Twierdzy  Osowiec  w  dziale  "Osowieckie  Towarzystwo  Fortyfikacyjne".
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                                              TWIERDZA  SREBRNA GÓRA

Twierdza Srebrnogórska (niem. Festung Silberberg) — twierdza wzniesiona w latach 
1765–1777 w okolicach Srebrnej Góry. Jeden z największych tego typu obiektów w 
Europie.

Historia

Twierdzę  Srebrnogórską  zbudowano  w  XVIII w.  według  projektu  włoskiego  inżyniera
Ludwika Wilhelma Regelera, zmodyfikowanego przez samego króla Fryderyka Wielkiego,
w celu ochrony zdobytego przez Prusy (w 1740 r.) Śląska. Pod budowę fortyfikacji wybrano
dwa górujące  nad  Przełęczą  Srebrną (586  m n.p.m.)  wzniesienia:  Forteczną  (Warowną)
Górę (686 m n.p.m.) oraz  Ostróg (627 m n.p.m.).  Twierdza składa się z sześciu  fortów.
Budowa całego kompleksu przy pomocy 4.000-4.500 robotników trwała 12 lat (1765-1777),
a jej koszt wyniósł 1 668 000 talarów (w tym 70 000 przekazane jako "ofiara" Ślązaków).
Finansowanie  budowy  zapewnił  ściągany  na  Śląsku  specjalny  podatek,  zwany  przez
miejscowych  dopustem  srebrnogórskim.  Zakładano  istnienie  w  tym  miejscu  garnizonu
liczącego według różnych źródeł od 2,5 do 3,5 tys. żołnierzy.

Lata świetności twierdzy trwały do 1800 roku, kiedy to zmarł Fryderyk Wilhelm II, jeden z
największych jej zwolenników.
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 W tym samym roku fortyfikacje odwiedził ówczesny ambasador  USA w  Berlinie,  John
Quincy Adams (prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1825–1829). Pierwszym, i jak
dotąd  jedynym  sprawdzianem  dla  obronności  fortyfikacji  było  oblężenie przez  wojska
napoleońskie podczas wojny Prus z Francją (1806-1807). 28 czerwca 1807 r. Bawarczycy i
Wirtemberczycy szturmem zdobyli Srebrną Górę. Twierdza nie została jednak zajęta, gdyż 9
lipca 1807 podpisano pokój w Tylży.

W latach 1830-1848 Twierdzę Srebrnogórską wykorzystywano jako więzienie dla działaczy
ruchu „Młodych Niemców”. Internowano tu m.in. Wilhelma Wolffa oraz Fritza Reutera.

 1 stycznia 1860 roku wydano rozkaz likwidacji przestarzałej już twierdzy. Ostatni żołnierze
opuścili ją w  1867 r., przez kilka następnych lat fortyfikacje posłużyły wojskom pruskim
jako poligon doświadczalny do prób z artylerią i materiałami wybuchowymi.

W II poł XIX w. zaczęto dostrzegać korzyści płynące z turystyki i rekreacji. Władze pruskie
nakazały  zaprzestać  niszczenia  twierdzy i  uczynić  z  niej  atrakcję  dla  przyjezdnych.  Na
początku  XX w. dojazd do znajdującej się między fortami Przełęczy Srebrnej umożliwiła
zębata kolej sowiogórska. Po I wojnie światowej główny fort odremontowano i urządzono
w jego wnętrzu restaurację "Donjon".

Dynamiczny  rozwój  srebrnogórskiej  turystyki  przerwała  II  wojna  światowa.  W fortach
Ostróg (Spitzberg) i Wysoka Skała (Hohenstein) utworzono karny obóz jeniecki, Oflag VIII
B (15 grudnia 1939 – 1 września 1941) dla polskich oficerów. Więziono tu łącznie ponad
300 osób, w tym m.in. dowódcę Obrony Wybrzeża z 1939 r. – kontradmirała Józefa Unruga
oraz komandora Stefana Frankowskiego.

Lata  powojenne  przyniosły  postępującą  dewastację  twierdzy  złupionej  wcześniej  przez
wojska radzieckie. Dopiero w 1965 roku  PTTK i Komenda Dolnośląskiej Chorągwi  ZHP
podpisała porozumienie, na mocy którego uprzątnięto II Fort Rogowy i nadano mu nazwę
"Harcerz".  Fort  Ostróg  uprzątnięto  przy  pomocy  ówczesnego  (1969)  ministerstwa
Górnictwa i przemianowano na Fort "Górnik". W dniu  28 czerwca 1974 na terenie Fortu
Donżon otwarto muzeum ciężkiej broni palnej.

Twierdza Srebrnogórska została uznana za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP
z dnia 14 kwietnia 2004.

Architektura

Twierdza składa się z sześciu fortów i kilku bastionów. Główny jej trzon tworzy zespół 
bastionów z donżonem w środku. 
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Obiekt  ten posiadał  151 pomieszczeń fortecznych (kazamat)  rozmieszczonych na trzech
kondygnacjach. Do pięciopoziomowych kazamat prowadzi osiem bram, w sieni znajdują się
wydrążone  stanowiska  strzeleckie.  Ogromne  magazyny,  studnia,  zbrojownia,  kaplica,
więzienie,  szpital,  piekarnia,  browar,  warsztaty  rzemieślnicze  i  prochownia czyniły  fort
całkowicie samodzielnym i samowystarczalnym - nagromadzone zapasy miały wystarczyć
na 3-5 miesięcy oblężenia. W jego wnętrzu mieściło się 3756 żołnierzy, olbrzymie zapasy
amunicji, opału i żywności. Do obrony służyły 264 działa i moździerze. W obrębie twierdzy
wydrążono 9 studni, z których najgłębsze znajdowały się na terenie Fortu Ostróg (84 m) i
donżonu (70 m).

Donżon - największy w Europie - składa się z 4 bastionów wieżowych o średnicy 60 m i
murach 12-metrowej grubości każdy.

Ciekawostki

• Do historii przeszła śmiała ucieczka w nocy z 5 na 6 maja 1940 r. z Oflagu VIII B 
dziewięciu polskich oficerów (m.in. Tadeusza Jasickiego, Michała Niczki, Jędrzeja 
Giertycha). Trzech z nich zdołało przedostać się do Nysy. Stamtąd przez Czechy, 
Słowację, Węgry, Jugosławię i Turcję dotarli do Syrii, gdzie formowała się Brygada 
Strzelców Karpackich (walczyli w Libii pod Tobrukiem). Pozostałych sześciu (grupę 
Niczki i Giertycha) schwytano

• Krążą opowieści o skarbach ukrytych przez hitlerowców w podziemiach twierdzy. W
1995 roku odnaleziono za pomocą georadaru dwie sporej wielkości, dobrze 
zamaskowane komory podziemne, zbudowane prawdopodobnie podczas II wojny 
światowej

• Korona Donjonu jest dobrym punktem widokowym na Góry Bardzkie.

Imprezy

W twierdzy organizowany był do 2011 festiwal Trzy Żywioły (teraz odbywał się będzie na
zamku w Bolkowie), natomiast w Srebrnej Górze w 2012 roku rozpoczął się 17 Południk
Dolnośląski Festiwal Podróżników. Na terenie twierdzy i w forcie "Wysoka Skała" co roku
w terminie Bożego Ciała organizowana jest Terenowa Gra Fabularna "Fantazjada" W forcie
"Harcerz" ("Wysoka Skała") od kilku lat w każdy ostatni weekend sierpnia mają miejsce
zloty byłych harcerzy (byłej) Wałbrzyskiej Chorągwi ZHP.
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Dziedziniec Fortu Donżon (2004).

Przedwojenna restauracja na dziedzińcu Fortu Donżon.

Plan Fortu Donżon.
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                                       TWIERDZA  BOYEN

Twierdza Boyen –  twierdza o kształcie  gwiazdy stanowiąca ważny obiekt  strategiczny.
Położony w zachodniej części  Giżycka, na wąskim  przesmyku pomiędzy dwoma dużymi
jeziorami  mazurskimi  –  Kisajno (południowa  część  kompleksu  Mamr)  i  Niegocin.
Zbudowana w latach 1844-1856 z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV.

Wzniesiona została na obszarze Prus Wschodnich liczącym ok. 100 ha i stanowiła główne
ogniwo  w  łańcuchu  umocnień  zamykających  od  wschodu  dostęp  na  teren  państwa
pruskiego.

Do  twierdzy  prowadzą  dwie  drogi  od  strony  Giżycka  i  Kętrzyna  oraz  cztery  bramy
wjazdowe:

• Giżycka,
• Kętrzyńska,
• Wodna (pomocnicza; wyposażona w podnoszony most zwodzony),
• Prochowa (pomocnicza; sąsiadująca z dzisiejszym amfiteatrem).

Makieta twierdzy

Historia giżyckiej Twierdzy Boyen rozpoczęła się w 1. połowie XIX wieku. Pierwsze plany
powstania twierdzy pochodziły z 1818 i były one odzwierciedleniem doświadczeń gen. von
Grolmanna oraz  von  Boyena z  wojen  napoleońskich.  Jednak  ostateczną  decyzję  o
wybudowaniu fortyfikacji podjęto dopiero 9 sierpnia  1841. Autorem projektu był  Johann
Leopold  Ludwig  Brese,  który  wcześniej  zaprojektował  Fort  Winiary oraz  pozostałe
elementy Twierdzy Poznań. Lokalizacja uzgodniona została po lokalnej wizji w 1842 przez
generałów: von Grolmanna, von Krausenecka oraz von Astera. 5 kwietnia 1843 od projektu
i  pierwszych  prac  ziemnych rozpoczęła  się  budowa  w rejonie  donżonu,  czyli  niwelacji
terenu  i  kopania  studni.  4  września  z  udziałem  lokalnych  władz  położono  tu  kamień
węgielny.  Prace  rozpoczęte  przez  gen.  Astera  dokończono  w  1846 wg projektu  majora
Westphala. 24 grudnia 1846 król Fryderyk Wilhelm oficjalnie nadał twierdzy nazwę Feste
Boyen (Twierdza Boyen). Połowa bastionów, tj. trzy otrzymały nazwę od imion gen. von
Boyena  –  Leopold,  Ludwik i  Herman,  a  trzy  pozostałe  –  Recht (Prawo),  Schwert
(Miecz), Licht (Światło) od jego rodowego zawołania.
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Prawie na wprost wejścia do twierdzy przez Bramę Kętrzyńską znajduje się budynek stacji
gołębi  pocztowych.  W czasie  I  wojny  światowej przesyłki  pocztowe  z  Giżycka  bardzo
szybko docierały do   Królewca  ,   Szczecina   i   Wrocławia  . Wywiad niemiecki musiał doceniać  
ten  sposób  łączności  jeszcze  w  czasie  II  wojny  światowej,  skoro  na  terenach  polskich
włączonych do III Rzeszy w 1942 zarządzono likwidację wszystkich gołębi pocztowych.

Twierdza w latach 1941-1944

W latach  1941-1944 na  terenie  twierdzy  funkcjonował  szpital  polowy.  Na  kuracji  po
złamaniu obojczyka (po upadku w czasie jazdy konnej w Mamerkach) przebywał tu od 10
października  1941  gen.  Franz  Halder.  Po  zamachu  na  Hitlera w  Wilczym  Szańcu do
kwatery głównej Hitlera w dniu 22 i 23 lipca 1944 dojeżdżał na konsultacje laryngolog dr
Giesing.

W twierdzy ulokowany był  III  wydział  XII  oddziału  Sztabu Generalnego (OKH)  Obce
Armie Wschód z  Mamerek. Wydziałem kierował płk. Alexis Freiher von Roenne podległy
gen. Gehlenowi. Placówka wywiadu w twierdzy miała kryptonim "Emma". Do dyspozycji
Roennego był budynek koszarowy zlokalizowany po prawej stronie od wejścia przez Bramę
Giżycką, między bastionami Ludwik i Leopold. Budynek koszarowy przeznaczony był dla
ok.  500  żołnierzy.  W  budynku  tym  analizowano  zdobyte  na  froncie  dokumenty  oraz
werbowano do współpracy oficerów Armii Czerwonej. Oficerów radzieckich dowożono tu z
różnych obozów jenieckich.

 Nabór  agentów  odbywał  się  metodą  "kija  i  marchewki".  Niechętnych  do  współpracy
kierowano do więzienia (zamek krzyżacki) w Rynie, a podejmujący współpracę zostawali w
wydzielonym  sektorze  twierdzy.  W  sektorze  tym,  przeznaczonym  na  100  osób  była
stołówka, kino i biblioteka. 

W dniach od 16 lipca do 4 września 1942 przebywał tu  Andriej  Własow, przewieziony
później  do  Winnicy na  Ukrainie.  Według  Jürgena  Thorwalda w  Twierdzy  Boyen
funkcjonował  ośrodek szkoleniowy dla oficerów ROA. Potwierdzają to relacje robotnika
przymusowego Franciszka  Charubina,  pomocnika  maszynisty,  który  w 1944 na  dworcu
kolejowym w  Giżycku spotykał oficerów w mundurach niemieckich, rozmawiających po
rosyjsku.

 Zwykli żołnierze ROA przypuszczalnie szkoleni byli w koszarach w Orzyszu. Relacja tego
samego F.  Charubina – do Orzysza przybywały transporty jeńców  czerwonoarmistów, a
wyjeżdżały  transporty  żołnierzy  w  niemieckich  mundurach,  śpiewających  rosyjskie
piosenki. O transportach kolejowych wojsk na trasie Giżycko-Pisz Charubin przekazywał
meldunki Polskiemu Związkowi Powstańczemu, który w 1942 włączony został do  Armii
Krajowej.

Na terenie twierdzy funkcjonowało laboratorium oceniające jakość żywności dostarczanej 
do "Wilczego Szańca".
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                                                  RUINY  SPICHLERZA  BOYEN
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                                      TWIERDZA  JASNOGÓRSKA



Jasna  Góra (łac. Mons  Clara)  –  sanktuarium,  zespół  klasztorny zakonu  paulinów w
Częstochowie,  położony  na  wzgórzu  Jasna  Góra,  którego  nazwa  pochodzi  od  nazwy
klasztoru.

Jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum
pielgrzymkowym w  Polsce.  Na  Jasnej  Górze  znajduje  się  obraz  Matki  Bożej
Częstochowskiej, oraz zbiór wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących
w większości dary wotywne wiernych. 16 września 1994 roku obiekt został wpisany na listę
Pomników historii.

Historia  

Herb paulinów na drzwiach
Początki  istnienia  klasztoru  sięgają  roku  1382,  kiedy  to  książę  Władysław  Opolczyk
sprowadził  paulinów z  Węgier do  dawnego  kościoła  parafialnego  na  mocy  dekretu
książęcego z 9 sierpnia tego samego roku oraz dokonał fundacji klasztoru.Nazwa  Jasna
Góra została nadana klasztorowi przez węgierskich paulinów na pamiątkę macierzystego
klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. 
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Wzięła się stąd, że klasztor znajduje się na jasnym wapiennym wzgórzu położonym 293 m
n.p.m. Dwa  lata  później  na  Jasną  Górę  sprowadzono  z  Rusi obraz  Matki  Boskiej z
Dzieciątkiem Jezus  który  według  legendy  namalował  św.  Łukasz  Ewangelista na  desce
stołu, na którym jadła rodzina Jezusa.

W niedługim czasie  klasztor  zyskał  rozgłos,  zarówno  wśród  pielgrzymów,  jak  i  wśród
grabieżców.  W  wyniku  rozbójniczego  najazdu,  14  kwietnia  1430  roku  obraz  Czarnej
Madonny  został  uszkodzony  i  ograbiony.  Wspomniał  o  tym  Jan  Długosz.  Prace
renowacyjne  przeprowadzono w Krakowie  w latach  1430-1434.  Ponowny wzrost  ruchu
pielgrzymkowego wymusił  trwającą do roku 1644 rozbudowę  gotyckiej kaplicy NMP o
trójnawowy korpus. Budowa fortyfikacji trwała z przerwami od roku 1620 przez 28 lat.

Szczególnego znaczenia dla Polaków miejsce to nabrało podczas potopu szwedzkiego w
roku 1655 oraz 1 kwietnia 1656, gdy  Jan II Kazimierz Waza złożył  śluby lwowskie. 16
marca 1657 przybył na Jasną Górę i tam modlił się o uratowanie Rzeczypospolitej przed
wojskami  szwedzkimi  i  węgierskimi.  W tym dniu  doszło  do  skutecznej  obrony  Krosna
przed  wojskami  Rakoczego.  Śluby  lwowskie  powtórzone  zostały  26  sierpnia  1956  w
Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego, napisanych przez Stefana Wyszyńskiego 16 maja
1956.

Oblężenie podczas potopu szwedzkiego w roku 1655

Obrona Jasnej Góry 1655, XIX-wieczna płaskorzeźba z przedsionka Sali Rycerskiej  W 
czasie potopu szwedzkiego wojska szwedzkie podjęły próbę opanowania klasztoru i 
sanktuarium. 8 listopada 1655 zażądały poddania, lecz po odmowie zakonników wycofały 
się następnego dnia do Wielunia. 
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Ponowne niewpuszczenie  do  klasztoru  Szwedów skłoniło  ich do rozpoczęcia  oblężenia,
trwającego od 18 listopada 1655 do nocy z 26 na 27 grudnia. Pod koniec listopada Szwedzi
otrzymali  posiłki  w  postaci  600  ludzi  i  3  armat.  Jednak  przeor  zakonu,  o.  Augustyn
Kordecki odrzucił ponowne żądanie kapitulacji po informacjach o niezadowoleniu wojsk
polskich  w służbie  szwedzkiej.  Twierdza  znajdowała  się  pod ostrzałem,  lecz  szwedzkie
wojska dopiero 10 grudnia sprowadziły artylerię oblężniczą, która mogłaby pomóc zdobyć
klasztor. 

W dniu 24 grudnia o. Kordecki odrzucił  kolejne żądanie poddania twierdzy.  27 grudnia
Szwedzi zaprzestali  oblężenia, jednakże próbowali jeszcze czterokrotnie zdobyć klasztor.
Podczas oblężenia obraz nie znajdował się w klasztorze, gdyż uprzednio wywieziono go,
aby nie wpadł w ręce Szwedów.

Obrona Jasnej Góry przede wszystkim była triumfem w wymiarze religijno-symbolicznym.
Zdaniem  niektórych,  oblężenie  to  nie  było  punktem  zwrotnym  w  przebiegu  potopu
szwedzkiego i nie było początkowo szeroko znanym faktem. Przeczy temu jednak fakt, że z
Wielkopolski  szła  wyprawa na  pomoc Częstochowie  pod wodzą starosty  babimojskiego
Krzysztofa Żegockiego, która jednak dotarła na miejsce już po odejściu Szwedów.

Obraz oblężenia przypomniał, podkoloryzował i utrwalił  Henryk Sienkiewicz w  Potopie.
Wprowadził  jednak  zmiany  do  powieści  poprzez  odmłodzenie  Piotra  Czarnieckiego,
zwiększenia  przewagi  szwedzkiej,  wprowadzenie  postaci  Andrzeja  Kmicica,  którego
pierwowzór  w  rzeczywistości  znajdował  się  ówcześnie  na  Podlasiu,  wprowadzenie  do
powieści kolubryny i sposobu jej zniszczenia.

Bitwa podczas rokoszu Lubomirskiego w roku 1665

W sierpniu roku 1665 pod murami Jasnej Góry miała miejsce bitwa wojsk Jana Kazimierza 
z rokoszanami Jerzego Lubomirskiego (starosty olsztyńskiego), która okazała się zwycięska
dla wojsk rokoszan. Paulini z Jasnej Góry w czasie tej bitwy zamknęli bramy, aby uniknąć 
angażowania się w konflikt zbrojny między dwoma dobrodziejami klasztoru.

Oblężenia podczas II najazdu szwedzkiego 1702-1709

W czasie III wojny północnej Jasna Góra ponownie stała się widownią zmagań z kolejnym
najazdem szwedzkim. Tym razem komendantem twierdzy był przeor klasztoru o. Euzebiusz
Najman. Od 13 do 15 sierpnia 1702 do Częstochowę zajął maszerujący ze Szczecina na
Kraków korpus szwedzki pod dowództwem gen. Nilsa C. Gylenstierna, liczący ok 9 tys.
żołnierzy. 

Po kilku dniach Szwedzi odstąpili od kolejnych prób zajęcia twierdzy i wymaszerowali do
Krakowa.
Na  początku  stycznia  1704  nowy  przeor  Jasnej  Góry  o.  Innocenty  Piskorski,  odmówił
żądaniu gen. Rehnskölda kapitulacji twierdzy. Szwedzi wobec tego przystąpili do oblężenia;
a nawet dwie kolumny piechoty próbowały 10 lutego szturmu do wnętrza warowni, jednak
atak został odparty. Kolejną próbę zdobycia a także podpalenia klasztoru Szwedzi podjęli w
kwietniu  tegoż  roku.  Działania  te  również  zakończyły  się  niepowodzeniem.
Ostatni - czwarty - raz w czasie III wojny północnej Szwedzi pojawili się pod klasztorem
we wrześniu 1709. Do Częstochowy wszedł korpus gen. Ernesta von Krassau maszerujący
w kierunku Szczecina. 
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Jednym z pułków szwedzkich dowodził płk. Wilhelm Burchard Muller von der Luhnen -
syn generała Burcharda Mullera, który 54 lata wcześniej bezskutecznie oblegał klasztor w
czasie  pamiętnego  najazdu  w  1655.  Szwedzi  zażądali  zapłacenia  kontrybucji,  lecz  12
września w obliczu nadciągających wojsk rosyjskich i saskich, wycofali się z Częstochowy.

Koronacja obrazu

Przez następne lata, do roku 1770 Jasna Góra nie była mieszana w żadne działania zbrojne. 

W czasie  tym,  jednak,  miało miejsce wydarzenie zasługujące na miano epokowego.  Na
mocy  aktu  papieża  Klemensa  XI z  roku  1716  biskup  chełmski Krzysztof  Andrzej  Jan
Szembek dokonał 8 września 1717 roku koronacji jasnogórskiego obrazu. Była to druga
ceremonia  koronacji  obrazu  na  ziemiach  polskich  (pierwszym  koronowanym  w  Polsce
obrazem był obraz Matki Bożej Łaskawej – koronowany w 1651 roku w kościele ojców
Pijarów  przy  ulicy  Długiej  w  Warszawie).  Jak  podają  historycy,  w  uroczystości
uczestniczyło 200 tys. wiernych.

Oblężenie podczas konfederacji barskiej

Kazimierz Pułaski pod Częstochową, obraz Józefa Chełmońskiego
W okresie od 10 września 1770 do 18 sierpnia 1772 członkowie  konfederacji barskiej, w
tym do maja 1772 pod wodzą  Kazimierza Pułaskiego, skutecznie bronili klasztoru przed
wojskami rosyjskimi. Jednak, gdy w sierpniu 1772 roku konfederacja upadła, król Stanisław
August  Poniatowski ogłosił  kapitulację  Jasnej  Góry  i  oddał  ją  w  ręce  Rosjan.  Alojzy
Fryderyk von Brühl utworzył  korpus inżynierów,  który w 1783 częściowo przebudował
twierdzę jasnogórską.

Pod zaborem rosyjskim

Okres  pod  rządami  rosyjskimi,  to  czas  nasilających  się  represji  wobec  klasztoru:
ograniczano liczbę zakonników, zajęto dobra ziemskie,  a sanktuarium było grabione.  24
października 1909 roku miała miejsce profanacja obrazu podczas której dokonano kradzieży
papieskiej  korony,  wot  i  koszulki.  Profanacji  dopuścił  się  miejscowy  paulin  Damazy
Macoch (zmarł w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim i jest pochowany na tamtejszym
cmentarzu). Rok później, 22 maja 1910, odbyła się ponowna koronacja tzw. milenijnymi
koronami, które zostały przesłane przez papieża Piusa X. Wraz z koronami obraz otrzymał
nową sukienkę: Koralową, ufundowaną przez włościan ze wsi Rembieszyce i Złotniki w
kieleckim.  I wojna światowa ominęła Jasną Górę, stanowiącą od 26 kwietnia 1915 do 4
listopada  1918  enklawę pod  okupacją  austro-węgierską.  Komendantem  wojskowym
klasztoru był z nadania austriackiego kpt. Josef Klettlinger.                                            110.
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II Rzeczpospolita

Dwudziestolecie międzywojenne było okresem reform w samym klasztorze i odnowienia 
obrania NMP Królową Polski (1920).

II wojna światowa

W pierwszych dniach wojny w polskiej prasie pojawiły sie doniesienia jakoby  Luftwaffe
dokonało nalotu na klasztor. Informacje te okazały się jednak nieprawdziwe. 

W  czasie  II  wojny  światowej część  pomieszczeń  twierdzy  były  okupowane  przez
hitlerowskie wojska (od 3 września 1939 roku do 16 stycznia 1945), a sami zakonnicy byli
kontrolowani.  Ograniczono między innymi zbiorowe pielgrzymki. Samą ikonę w ołtarzu
głównym zastąpiono kopią, a oryginał ukrywano na terenie klasztoru, między innymi był
przymocowany pod blatem jednego z dwu stołów w Bibliotece Klasztornej. Jasna Góra w
tym czasie stała się schronieniem dla partyzantów, a także Żydów.

PRL

Logo uroczystości 350-lecia obrony klasztoru z 1655 roku 
na ogrodzeniu Jasnej Góry
26 sierpnia 1956 r. przy udziale około 1 000 000 wiernych złożono Jasnogórskie Śluby 
Narodu Polskiego, zredagowane przez prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz modlono się o 
jego uwolnienie z więzienia. 3 maja 1966 odbyły się centralne uroczystości religijne 
millenium chrztu Polski.

III Rzeczpospolita

Jan  Paweł  II odwiedził  Jasną  Górę  sześciokrotnie:  w  latach  1979,  1983,  1987,  1991
(podczas  VI  Światowych Dni  Młodzieży),  1997 i  1999.  W 2006 roku wizytę  na  Jasnej
Górze złożył papież Benedykt XVI.

W 2005 obchodzono 350-lecie obrony Jasnej Góry. Z tego powodu zorganizowano m.in.

• 3 maja widowisko batalistyczne w wykonaniu Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej
Polskiej

• 11 września koncert-przedstawienie Częstochowska Victoria ze współudziałem TVP,
w  którym  wystąpili  m.in.  Krystyna  Feldman,  Anna  Seniuk,  Daniel  Olbrychski,
Maciej Kozłowski,  Paweł Kukiz,  Natalia Kukulska,  Arka Noego, aktorzy  Teatr im.
Adama Mickiewicza w Częstochowie i in.
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Benedykt XVI na Jasnej Górze w 2006 roku

Zabudowa

Budowle klasztoru i kościoła na Jasnej Górze powstały w różnym czasie. Najstarsze, 
bazylika, prezbiterium Kaplicy Cudownego Obrazu i zakrystia, w wieku XV, zaś 
najmłodsze w XX.
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Plan Jasnej Góry: A – Brama Lubomirskich; B – Brama Matki Boskiej Królowej Polski; C
– Brama Matki Boskiej Bolesnej; D – Brama wałowa (Brama Jagiellońska); E – Sala 
Maryjna; F – Bastion królewski (bastion Potockich); G – Pomnik o. Augustyna 
Kordeckiego; H – Skarbiec; I – Ołtarz przed szczytami; J – Bastion św. Trójcy (bastion 
Szaniawskich); K – Pomnik Jana Pawła II; L – Bastion Morsztynów; M – Brama Jana 
Pawła II (brama wjazdowa); N – Bastion św. Barbary (bastion Lubomirskich); O – Domy 
Muzykantów; P – Wieczernik; R – Wirydarz; S – Kaplica Jabłonowskich (kaplica Serca 
Pana Jezusa); T – Kaplica Denhoffów (kaplica św. Pawła Pierwszego Pustelnika); U – 
Wejście na wieżę; V – Kaplica św. Antoniego; W – Pokoje Królewskie; X – Bazylika; Y – 
Zakrystia; Z – Kaplica MB Częstochowskiej; a – Sala Rycerska; b – Wirydarz klasztorny; c 
– Refektarz i biblioteka; d, e – Klasztor; f – Studnia; g – Muzeum 600-lecia; h – Arsenał; 

i – Dziedziniec gospodarczy; j – Dziedziniec główny; k – Pomnik kard. Stefana 
Wyszyńskiego
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Bazylika

Bazylika – nawa główna

Bazylika rangę bazyliki mniejszej posiada od 1906. Wcześniej stanowiła kościół pw. Krzyża
Świętego i Nawiedzenia Matki Boskiej. Najstarszą jej częścią jest prezbiterium – pierwotny
murowany  kościół  gotycki z  XV wieku,  później  sukcesywnie  powiększany.  W obecnej
formie  istnieje  od  przełomu  XVII  i  XVIII  wieku,  kiedy  po  pożarze  z  1690  została
odbudowana jako trzynawowa bazylika w stylu barokowym.

Kaplica Cudownego Obrazu

Nawa główna Kaplicy
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Widok na ołtarz w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej

Właściwie nosi nazwę Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, niemniej w użyciu są także
inne pojęcia,  jak Kaplica Cudownego Obrazu, czy Kaplica Matki Boskiej Jasnogórskiej.
Kaplica  znajduje  się  na  północ  od  bazyliki,  na  wschód  od  dziedzińca  gospodarczego,
poprzedzona jest własnym dziedzińcem.

Kaplica  Matki  Boskiej  Częstochowskiej  uznawana  jest  przez  wiernych  za  miejsce
szczególne. Jan Paweł II nazwał ją w czasie 6. pielgrzymki do Polski „Ołtarzem Narodu”.

Wieża

Jasnogórska wieża w latach                                    Oblężenie  Szwedów 
 1900-1906 (po pożarze)
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Jasnogórska wieża współcześnie (2006)

Jasnogórska wieża, dzięki której klasztor widoczny jest z odległości kilkunastu kilometrów,
powstała  dopiero  w  latach  1617-1622.  Pięciokrotnie  została  odbudowana  po  pożarach,
ostatnim  z  1900,  kiedy  nieostrożni  pątnicy,  puszczając  sztuczne  ognie,  spowodowali
zaprószenie ognia.

Obecnie wieża mierzy 106,3 m (17 m więcej od swojej poprzedniczki), jest odchylona od
pionu o  78  cm.  Jej  podstawa pochodzi  z  1714,  a  resztę  dobudowano w 1906.  Pod jej
podstawą znajduje się zasypana średniowieczna studnia.

Na wieżę prowadzi 516 schodów] Na wierzchołku znajduje się krzyż, a pod nim kruk z
bochenkiem chleba w dziobie (herb paulinów). Budowla nosi cechy wieży barokowej.

Na  galeriach mieszczą  się  figury:  na  górnej  autorstwa  Piusa  Welońskiego (świętych
Wojciecha,  Stanisława i  Augustyna oraz  papieża Leona XIII), a na dolnej zaprojektowane
przez Władysława Rudlickiego (świętych Jadwigi, Floriana, Kazimierza i Pawła Pierwszego
Pustelnika).

Na wieży,  pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją,  usytuowany jest  wyposażony w 36
dzwonów zegar. Napędza się samoczynnie mechanizmem trzech przeciwwag i co kwadrans
wygrywa melodie maryjne.

Pokoje Królewskie

Pokoje  Królewskie  zostały  wybudowane  na  planie  litery  „L”  w  1644,  jako  miejsce
zakwaterowania  dostojników  państwowych.  Wynikało  to  z  faktu,  że  reguła  paulinów
zabraniała  wstępu  nieduchownym  na  teren  klasztoru.  Parter  zajmowała  apteka,
wzmiankowana w I poł. XVII wieku, zreorganizowana i poważnie unowocześniona w 1714.
Obecnie na parterze tego budynku znajduje się punkt informacji turystycznej.
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Domy Muzykantów

Pierwsze piętro oraz dwuspadowy dach „Domów Muzykantów”

Jednopiętrowy  budynek  „Domów Muzykantów”  usytuowany  jest  w  południowej  części
dziedzińca  gospodarczego.  Wybudowany  został  w  XVII  wieku  z  przeznaczeniem  na
mieszkania dla chórzystów, a następnie – po likwidacji chóru a capella, dla członków grupy
wokalno-instrumentalnej  (stąd  nazwa).  Muzycy  byli  wykonawcami  krótkich  utworów
(intriad)  w  czasie  odsłonięcia  i  zasłonięcia  Obrazu,  a  także  w  czasie  wizyt  niektórych
osobistości  państwowych.Na części parteru „Domów Muzykantów” znajdują się obecnie
toalety i punkt opatrunkowy.

Wieczernik

Wieczernik  został  zbudowany  w  latach  1921-1927  na  miejscu  dawnego  cmentarza.
Projektantem  wieczernika  był  krakowski  architekt  Adolf  Szyszko-Bohusz.  Wieczernik
zamknięty jest trzema bramami od strony zachodniej, środkowa z nich zdobiona jest herbem
fundatorów (tj. Potockich h. Pilawa).

 W środku znajduje się dość duży plac, a na ścianach południowej, wschodniej, północnej
wąskie przejścia o charakterze krużganków. W wieczerniku znajduje się także – zajmująca
dwie  kondygnacje,  kaplica.  W  ostatnim  okresie  w  wieczerniku  zamontowano  windę
umożliwiającą wjazd i zjazd z wałów niepełnosprawnym.

Wieczernik jest miejscem, gdzie udzielana jest komunia św. i spowiedź św., szczególnie w
czasie  znacznego  napływu  pielgrzymów.  Rokrocznie  w  grudniu  paulini  prezentują  w
wieczerniku  inną  szopkę bożonarodzeniową.  W 2008  roku  została  ona  przeniesiona  do
ogrodu klasztornego gdzie zajmuje pow. 2500 m².

Kruchta i kaplica św. Antoniego

Kruchta z I poł. XVII w. prowadzi do bazyliki oraz do kaplicy św. Antoniego Padewskiego. 
W niszach kruchty znajdują się trzy rzeźby: św. Antoniego, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Sufit i ściany tarczowe zdobią freski z 1817 (na kopule 
przedstawiają Koronację NMP i na drugiej św. Michała Archanioła, a na ścianach koronację 
obrazu).Po południowej stronie (prawej patrząc w stronę ołtarza kaplicy) znajdują się drzwi 
do bazyliki. Zdobi je osiemnastowieczny (1760-1762) portal oraz stylizowane na barokowe 
odrzwia z II poł. XIX wieku.
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Na wschodniej ścianie znajduje się neobarokowy, XVII-wieczny ołtarz kaplicy 
portugalskiego świętego Antoniego Padewskiego. Postać świętego znajduje się w centralnej 
części ołtarza; malunek osłonięty jest sukienką ze srebrnej blachy. Na bokach ołtarza 
znajdują rzeźby rodziców Maryi: na północnym boku Joachima, zaś na południowym Anny.
Zdobienia kaplicy – freski przedstawiające życie św. Antoniego, pochodzą z XVIII wieku.

Od kruchty kaplicę oddziela XVII-wieczna krata.

Kaplica Pamięci Narodu

Zdobienie  nad  wejściem  do  Kaplicy  Pamięci  Narodu  w  formie  krzyża  konfederatów
barskich Kaplica Pamięci Narodu,  nosząca imię o.  Kordeckiego,  znajduje się w dawnej
dzwonnicy,  powstałej  w  XVII  wieku,  konsekrowanej  na  kaplicę  3  maja  1989,  nad
południowo-wschodnią częścią prezbiterium bazyliki.

Kaplica  pełni  funkcję  mauzoleum –  na  wszystkich  ścianach  w  oszklonych  niszach
umieszczono  urny  z  prochami  poległych  w  obronie  ojczyzny  Polaków  (młodych
powstańców  powstania  warszawskiego 1944,  żołnierzy  Armii  Krajowej,  zgładzonych w
obozach koncentracyjnych i  zagłady, a także stalinowskich  łagrach) oraz ziemię z miejsc
kaźni  (m.in.  żołnierzy  powstania  listopadowego,  powstania  styczniowego,  I i  II  wojny
światowej – spod Tobruku, Narviku, Westerplatte i in., strajkujących w Poznaniu, Radomiu,
Gdańsku, na Śląsku oraz z miejsca męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki).

Cała  kaplica  zdobiona  jest  wiszącymi  powiększonymi  replikami  odznaczeń  i  odznak
wojennych  (m.in.  Virtuti  Militari)  oraz  czterema  witrażami,  na  każdej  ścianie  jeden,
przedstawiającymi Matkę Boską Królową Polski, MB AK-owską, MB Ostrobramską oraz
MB Katyńską.
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Biblioteka

Jasna Góra, Biblioteka

Sala,  w której  mieści  się  dzisiaj  biblioteka  klasztorna,  jest  drugim miejscem w którym
przechowuje się księgozbiór jasnogórski.  Poprzednio księgozbiór przechowywany był na
dolnych  kondygnacjach  dzwonnicy  (obecnej  Kaplicy  Pamięci  Narodu),  gdzie  podczas
gaszenia  jednego  z  pożarów  w  1690  uległ  on  zalaniu.  Pochodząca  z  1736  roku  sala
biblioteki znajduje się w skrzydle nowego konwentu, umieszczona nad refektarzem mieści
ponad 15 tysięcy rękopisów,  inkunabułów i starodruków. Wystrój pochodzi z I poł.  XVIII
wieku  i  został  wykonany  przez  braci  zakonnych,  pod  kierownictwem  brata  Grzegorza
Woźniakowica  (o  czym  informuje  intarsjowany  napis  nad  drzwiami  wejściowymi).
Pomieszczenie  ma  wysokość  dwu  kondygnacji.  Ściany  biblioteki  stanowią  regały  na
książki. Księgi przechowywane są w drewnianych futerałach – pudełkach. Wolne fragmenty
ścian przesłonięte są boazeriami zdobionymi bogatą intarsją.

 Układ księgozbioru odzwierciedla XVIII-wieczną myśl bibliotekarską. Naprzeciw wejścia
znajdują  się  księgi  teologiczne,  w  tym pierwsze  tłumaczenie  Pisma  Świętego na  język
polski, a każdy regał jest kolejnym działem. W regale nad drzwiami wejściowymi znajdują
się  tzw.  księgi  zakazane.  W  bibliotece  są  też  dwa  duże,  bogato  intarsjowane,  stoły
pochodzące z około 1730 roku. Ich rozmiar wskazuje na to, że zostały one wykonane we
wnętrzu  biblioteki,  gdyż  nie  da  się  ich  przenieść  przez  żaden  z  istniejących  otworów
drzwiowych ani okiennych.

Na  suficie  freski  –  centralny  fresk  przedstawia  dyskusję  teologiczną  prowadzoną  przez
Ojców Kościoła, zaś cztery freski umieszczone w narożach przedstawiają pochwałę życia
pustelniczego,  alegorię  mądrości,  rozrywek  pożytecznych  i  jako  przeciwstawienie  im
hazardu. Biblioteka spełnia obecnie funkcje reprezentacyjne, w niej odbywały się spotkania
z Janem Pawłem II,  konferencje episkopatu Polski,  przyjmowane są głowy państw oraz
oficjalne delegacje.

 Ze  względu  na  konieczność  ochrony  księgozbioru  oraz  wystroju  wnętrza,  możliwości
zwiedzania biblioteki są ograniczone. Sam księgozbiór jest w trakcie mikrofilmowania.

Refektarz

Refektarz mieści  się  pod  biblioteką.  Kolebkowy  sufit  pokryty  jest  bogatą  sztukaterią i
polichromią.  W  przeszłości  był  on  miejscem  podejmowania  koronowanych  głów  i
wybitnych  gości.  W  nim  odbyło  się  przyjęcie  weselne  króla  Michała  Korybuta
Wiśniowieckiego z Eleonorą Austriacką.
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Ze względu na regułę paulinów, nie jest on obecnie udostępniany zwiedzającym. Od 2003 w
piwnicy pod refektarzem przygotowano refektarz dla oficjalnych gości klasztoru.

Muzea  Sala Maryjna

Sala  Maryjna  znajduje  się  w budynku sąsiadującym od zachodu z  bramą wałową.  Sala
powstała według projektu Szyszko-Bohusza w roku 1926 (wykonawcą była częstochowska
firma Allert i Bühle). Pierwotnie, do lat 50. ubiegłego wieku, pełniła funkcję spowiednicy.
Później, do chwili obecnej pełni funkcję sali wystawowej ze zmiennymi ekspozycjami.

Skarbiec

W latach 1649-1653 wzniesiono nad zakrystią specjalne pomieszczenie pełniące funkcję
skarbca.  Jego obecny wystrój  pochodzi  z  początku XX wieku  i  jest  dziełem architekta
Adolfa  Szyszko-Bohusza.  W  skarbcu  zgromadzone  są  dary  zwane  wotami,  o  różnym
charakterze  i  wymowie.  Obok  eksponatów  o  wielkiej  wartości  artystycznej,  jak
monstrancje,  kielichy,  czy  biżuteria,  znajdują  się  inne,  mające  walor  pamiątkowy  i
uczuciowy, zawierające cząstkę ludzkiego życia; cierpienia, radości, doznanych łask.

Do  tych  ostatnich  należą  na  przykład  dary  więźniów  obozów  zagłady,  zesłańców,
internowanych przez systemy totalitarne. Wszystkie te wota, bez względu na ich wartość
materialną,  mówią  nie  tyle  o  zamożności  ofiarodawców,  ile  o  wdzięczności  ich  serc.
Skarbiec jest przede wszystkim symbolem wiary pokoleń, które przez ponad sześć wieków
składały  dary  Jasnogórskiej  Pani.  Najstarsze  pamiątki  sięgają  XIV  wieku,  a  jego
najwspanialszy okres rozwoju przypada na koniec XVII i I poł. XVIII wieku.

Pomimo wojen i ponad stuletniej niewoli narodowej większa część wotów zachowała się do
czasów współczesnych. Na początku XVII wieku paulini założyli księgi inwentarzowe, do 
których wpisywane są, aż do czasów obecnych, wszystkie ofiarowane przedmioty. Tak więc
już w II poł. XVII wieku skarbiec stał się muzeum artystycznych wyrobów złotniczych, 
tkackich, jubilerskich i płatnerskich.

Dziedziniec główny i gospodarczy

Podział  na  dziedziniec  główny  i  gospodarczy  nie  jest  wyraźnie  zarysowany
architektonicznie,  dlatego  przyjęto  że  dziedziniec  główny  ograniczony  jest  od  zachodu
wschodnią ścianą „Domów Muzykantów” oraz jej przedłużeniem.

Dziedziniec  główny  prowadzi  do  Sali  Jana  Pawła  II,  Kaplicy  św.  Antoniego  (a  dalej
Bazyliki), wieczernika, na wały i bramą na wieżę oraz na dziedziniec przed Kaplicą Matki
Boskiej Jasnogórskiej. Dziedziniec gospodarczy (większy od głównego) natomiast do Pokoi
Królewskich, arsenału, Sali o Kordeckiego, 

Muzeum 600-lecia i także na dziedziniec przed Kaplicą Cudownego Obrazu.
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Fortyfikacje Jasnej Góry

Panorama z Bastionu św. Rocha

Brama im. Jana Pawła II zimą

Bramy od strony południowej widziane z wieży. Kolejno od dołu zdjęcia: wałowa, Matki 
Boskiej Bolesnej, MB Królowej Polski, Lubomirskich.
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Zdobienie bramy wałowej z napisem:
Władysław Książę Opolski, lokator braci Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w
kościele jasnogórskim

Brama Lubomirskich

Czarna Madonna na zwieńczeniu Bramy Matki Boskiej Królowej Polski

Jasnogórska twierdza otoczona była murem już w roku 1624, z wejściem jedynie od strony
wschodniej – obecna brama Jana Pawła II – pierwotnie zwana wjazdową. Brama ta zmieniła
nazwę w 1987 po ozdobieniu jej papieskim herbem i mottem  Totus Tuus.  Kolejne prace
miały na celu wybudowanie  bastionów od strony wschodniej (bastion królewski i bastion
św. Trójcy), ukończone w 1631 roku. Prace te wymusiły zarazem przeniesienie bramy na
stronę południową. Brama ta, zwana wałową lub Jagiellońską pierwotnie sięgała wysokości
muru. Dopiero około 1670 dobudowano kolejną kondygnację, służącą jako magazyn broni i
amunicji. 
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Do niej prowadził (i  w niej znajdował się mechanizm obsługujący)  most zwodzony. Od
strony  południowej  na  bramie  znajduje  się  zdobienie-malowidło  przedstawiające
Władysława Opolczyka założyciela zakonu paulinów w Polsce.

Budowę  muru  rozpoczęto  w  1620,  z  inicjatywy  króla  Zygmunta  III  Wazy.  Projekt
fortyfikacji  stworzył  zaś  królewski  architekt  Andree  dell’Aqua,  wzorując  się  na
architektonicznych  prądach  włoskich  i  holenderskich.  Miało  to  znaczenie  nie  tylko  dla
ochrony  obrazu,  czy  znajdujących  na  terenie  klasztoru  darów  wotywnych,  ale  także
biegnącej w pobliżu Częstochowy granicy państwa. Po śmierci Zygmunta duży nacisk na
rozwój umocnień Jasnej Góry położył jego syn Władysław IV Waza.

Kolejna  brama,  obecnie  druga  od  wewnątrz,  zwana  bramą  Matki  Boskiej  Bolesnej
wzniesiona  została  w  1641  po  dziesięcioletniej  budowie.  Przebudowano  ją  w  1891,  z
wykorzystaniem kamienia  ciosanego.  W okresie,  gdy  Jasna  Góra  pełniła  także  funkcję
twierdzy brama ta była połączona mostem zwodzonym z bramą wałową i w jej obrębie
wyraźnie zaznaczały się umocnienia obronne.

Dwa kolejne bastiony powstały w 1631 pod okiem Jana Zywerta – przybyłego z Krakowa
muratora włoskiego pochodzenia. Wybudowano także wtedy od strony zachodniej rowem
otoczonym dodatkowo wałem („sucha fosa”) o długości 5 i głębokości 6 łokci.

Wszystkie  bastiony zostały wybudowane w oparciu o holenderski styl budowy umocnień
zakładający użycie  znacznej  ilości  ziemi  (wytrzymalszej  od innych materiałów na ataki
artylerii).  Wysunięcie  bastionów  ku  przodowi  umożliwiło  strzelanie  na  tył  i  boki
atakujących oddziałów.

W  1711  fortyfikacja  jasnogórska  otoczona  została  palisadą.  W  latach  1722-1723
wybudowano  bramę  Lubomirskich,  która  dziś  jako  pierwsza  wita  pielgrzymów.  Prace
prowadzone  były  przez  wrocławskiego  kamieniarza  Jana  Limbergera na  koszt
podkomorzego  koronnego  Jerzego  Dominika  Lubomirskiego.  Bramę  zdobią  figury  św.
Pawła,  św.  Antoniego  oraz  najwyżej  położona,  wieńcząca  bramę  figura  św.  Michała
Archanioła oraz  znajdujący  się  bezpośrednio  pod  nią,  w  eliptycznej  wnęce,  obraz
przedstawiający Matkę Boską Jasnogórską. Nad wejściem wyryty jest po łacinie pierwszy
wers modlitwy Pod Twoją Obronę: Sub tuum praesidium.

W 1743 dokonano ostatniej rozbudowy warowni. W 1767 wybudowano kolejną bramę na
przyjazd króla  Stanisława Augusta Poniatowskiego (który jednak na Jasną Górę nigdy nie
przybył) umiejscowioną między bramą Lubomirskich, a Matki Boskiej Królewskiej. Bramę
tę pierwotnie nazwano imieniem króla, lecz w 1955 zmieniono jej nazwę na Bramę Matki
Boskiej  Królowej  Polski.  Ozdobiona  jest  obecnie  płaskorzeźbą  Matki  Boskiej,  która  to
zastąpiła wizerunek Stanisława Augusta Poniatowskiego, jaki pierwotnie znajdował się nad
otworem wejściowym bramy.

Decyzją Aleksandra I Pawłowicza, jako manifest siły po ogłoszeniu kapitulacji przez Jasną
Górę z początkiem kwietnia 1813, rozebrano mury do wysokości pierwszego piętra 15 lipca
tego samego roku. Odbudowy dokonano dopiero za panowania cara Mikołaja I Romanowa
(zarazem  za  jego  pozwoleniem,  jako  symbolem  rzekomego  poparcia  dla  klasztoru  i
kościoła), w 1843, prawie nie zmieniając wyglądu murów sprzed trzydziestu laty. Od tego
czasu po dziś dzień mury nie były przebudowywane.
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Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej  

kopia   Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej  

Historia obrazu

W 1382 książę Władysław zapragnął przewieźć ikonę Matki Bożej Bełzkiej do Opola, lecz 
po drodze wóz z obrazem miał zatrzymać się w Częstochowie, a konie nie chciały ruszyć z 
miejsca. Uznając to za znak Boży książę pozostawia ikonę w miejscowym klasztorze. Takie 
są początki obrazu na Jasnej Górze.

W 1430 sanktuarium zostało napadnięte przez grupę zawodowych przestępców 
dowodzonych przez szlachciców – Jakuba Nadobnego z Rogowa herbu Działosza, Jana 
Kuropatwę z Łańcuchowa herbu Szreniawa i księcia wołyńskiego Fryderyka Ostrogskiego. 
Tak o tym wydarzeniu pisze Jan Długosz:

Pod  ten  czas  niektórzy  z  szlachty  polskiej  wyniszczeni  marnotrawstwem  i  obciążeni
długami,  mniemając,  że  klasztor  częstochowski  na  Jasnej  Górze,  zakonu  św.  Pawła
Pierwszego Pustelnika, posiadał wielkie skarby i pieniądze, z tej przyczyny, że do niego z
całej  Polski  i  krain  sąsiednich  (...)  zbiegał  się  lud  pobożny  (...)  zebrawszy  (...)  kupę
łotrzyków  (...)  napadli  na  rzeczony  klasztor  paulinów.  A  nie  znalazłszy  w  nim
spodziewanych skarbów, zawiedzeni w nadziei, ściągnęli ręce świętokradzkie do naczyń i
sprzętów kościelnych, jako to kielichów, krzyżów i ozdób miejscowych. Sam nawet obraz
Najchwalebniejszej  Pani  naszej  odarli  z  złota  i  klejnotów,  którymi  go  ludzie  pobożni
przyozdobili. Niezaspokojeni łupem, oblicze obrazu mieczem na wylot przebili, a deskę,
do której wizerunek przylegał, połamali, tak iż zdawało się, że to nie Polacy, ale Czesi
kacerze dopuścili się czynów tak srogich i bezbożnych. Po dopełnieniu takowego gwałtu,
raczej  skalani  zbrodnią  niż  zbogaceni,  z  niewielką  zdobyczą  pouciekali.  Długi  czas
mniemano,  że  ów  gwałt  popełnili  czescy  kacerze,  mieszkający  w  przyległych  Polsce
miastach i zamkach szląskich. I już Władysław król i panowie polscy poczęli byli myśleć
o wydaniu wojny Czechom, ale gdy się sprawa wydała i rzeczy wyjaśniły, karano srodze
owych z szlachty polskiej złoczyńców, a wielu wtrącono do więzienia.
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W połowie  XVII wieku  szwedzki król  Karol X Gustaw, zająwszy  Warszawę i  Kraków,
poniósł  klęskę pod  częstochowskim klasztorem na  Jasnej  Górze.  To wydarzenie  dodało
otuchy  Polakom,  a  król  Jan  Kazimierz,  powróciwszy  do  Lwowa,  ogłosił  manifest,  po
którym polecał swoje państwo protekcji Bożej Matki, nazywając Częstochowski jej obraz
„Polską Królową”.

Kult obrazu

Apel jasnogórski jest modlitwą kierowaną do Królowej Polski w intencji Polski i Kościoła.
Codzienny  Apel  wprowadzono  w  intencji  prześladowanego  przez  władze  systemu
totalitarnego Kościoła w Polsce.

Nabożeństwo odprawiane jest codziennie o godzinie 21:00 w kaplicy Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej.

Pomniki i rzeźby

Pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego

Pomnik papieża Jana Pawła II

Oprócz rzeźb znajdujących się  w zabudowaniach klasztornych,  na  Jasnej  Górze i  w jej
najbliższym  otoczeniu  znajduje  się  wiele  rzeźb  i  pomników  o  charakterze  religijnym,
pochodzących z różnych okresów.
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Droga krzyżowa

W  parku  klasztornym,  który  otacza  z  trzech  stron  mury  sanktuarium  umieszczono
czternaście  rzeźb przedstawiających  drogę  krzyżową.  Posągi  zrealizowane  zostały  przez
wybitnego rzeźbiarza  Piusa Welońskiego, autorem projektu drogi krzyżowej był architekt
Stefan Szyller. Prace wykonawcze trwały w latach 1900 – 1913

Pomnik Stefana Wyszyńskiego

Na  placu  znajdującym  się  po  południowej  stronie  Jasnej  Góry,  w  pobliżu  bramy
Lubomirskich znajduje się pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pomnik Augustyna Kordeckiego

Pomnik o A. Kordeckiego znajduje się na wałach, w centralnej części bastionu Potockich.
Został  wykonany  ze  spiżu według  projektu  Henryka  Stattlera w  1859.  Na  wszystkich
czterech bokach  cokołu znajdują się  herby zasłużonych przy obronie Jasnej Góry rodów:
Czarnieckich, Krzyżtoporskich, Skórzewskich oraz Zamoyskich.

Pomnik Jana Pawła II

Pomnik Jana Pawła II znajduje się na bastionie Świętej Trójcy i mierzy 4,3 m (bez cokołu).
Autorem tego pomnika z brązu jest Władysław Dudek, a fundatorami małżeństwo Gołąb z
USA. Został odsłonięty i poświęcony  26 sierpnia 1999 r. – w uroczystość Matki Boskiej
Częstochowskiej, z udziałem Episkopatu Polski.

Monument przedstawia stojącego papieża w sutannie, z piuską w lewej ręce, wyciągającego
prawą dłoń w geście pozdrawiania. Cokół okryty jest płytami z czerwonego marmuru. Na 
każdej z nich – oprócz frontalnej z herbem papieskim, zamocowane są dodatkowo płyty z 
brązu, w których wyryte zostały napisy.

Przeorowie

Przeorowie klasztoru na Jasnej Górze mianowani są spośród zakonników od 1382 roku, 
czyli od powstania klasztoru. Pierwszym przeorem został Grzegorz Primipillus, obecnym 
jest Roman Majewski. Funkcję tę pełniło do tej pory 129 zakonników.

Pielgrzymowanie

Wierni zgromadzeni na Błoniach Jasnogórskich                                                             126.
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Jasna Góra jest najczęstszym celem pielgrzymowania w Polsce. W 2011 roku na Jasną Górę
przybyło  3,2  mln  pielgrzymów i  turystów  z  80  krajów  świata.  W 228  ogólnopolskich
pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział ponad 830 tysięcy osób. Pieszo do klasztoru
przybyło 143 983 osoby

Przy klasztorze działa hotel Dom Pielgrzyma, posiadający ponad 800 miejsc noclegowych,
przyjmujący gości przez cały rok, a także Hale Noclegowe z 530 miejscami, czynne od maja
do  października.  Obie  instytucje  znajdują  się  bardzo  blisko  Jasnej  Góry,  przy  ulicy
Stanisława  Wyszyńskiego.  Prowadzą  tu  także  działalność  sklepy  spożywcze  i
pamiątkarskie, herbaciarnia, punkt fotograficzny, księgarnia Claromontana (od  łac. Clarus
Mons, tj. Jasna Góra).

Radio Jasna Góra

W sanktuarium jasnogórskim działa rozgłośnia radiowa o zasięgu lokalnym założona 25
marca  1995  przez  ojców  paulinów.  Pełni  ewangelizacyjną  oraz  patriotyczną  misję
sanktuarium maryjnego. Rozgłośnia nadaje na częstotliwości 100,6 MHz, a jej sygnał ma
zasięg ok. 100 km
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                                             Twierdza Zegrze .

Wzniesiona w latach 1892-95 rosyjska twierdza, broniąca przeprawy przez Narew na 
północ od Warszawy.

Wzniesione przez Rosjan w latach 1892-95 umocnienia na wysokim, północnym brzegu
Narwi składały  się  z  dwóch  fortów  połączonych  wałem  -  tzw.  Umocnienia  Dużego i
Umocnienia  Małego.  Forty,  zmodernizowane  w  latach  1902-1907,  były  jednymi  z
najnowocześniejszych  i  najbardziej  nowatorskich  umocnień,  wzniesionych  przez
inżynierów  rosyjskich.  Podczas  budowy  zastosowano  wiele  rozwiązań  typowych  dla
fortyfikacji  górskiej.  Na  potrzeby  twierdzy  powstały  zespoły  koszarowe  w  Zegrzu i  w
Zagrobach oraz siedem magazynów amunicji.

Fort Umocnienie Duże, kaponiera czołowa

Twierdza w Zegrzu stanowiła jeden z kluczowych elementów tzw. polskiego trójkąta 
Warszawskiego Rejonu Fortecznego, składającego się - oprócz niej - z Twierdzy 
Nowogeorgijewsk (Twierdzy Modlin) i Twierdzy Warszawa. Trójkąt uzupełniały m.in. forty
w Dębem i Beniaminowie, podporządkowane administracyjnie Twierdzy Zegrze. Z dniem 
28 listopada 1918 dowódcą twierdzy i komendantem garnizonu mianowany został płk art. 
Olgierd Pożerski.

Obecnie  Umocnienie Duże jest własnością  Narodowego Banku Polskiego, który planował
wzniesienie tam składnicy środków płatniczych oraz centrum rozliczeniowego. Miało się to
odbyć  kosztem  zniszczenia  dużej  części  umocnień,  posiadających  wysoką  wartość
historyczną, zabytkową i turystyczną. Plany budowy skarbca NBP zakończyły się fiaskiem.
Przeciągający  się  od  2005  roku  przetarg  nie  wyłonił  zwycięzcy  gdyż  oferenci  zażądali
niemal trzykrotnie więcej (ok. 500 mln zł) niż bank planował poświęcić na tą inwestycję
(170  mln  zł).  Ostatecznie  3  listopada  2009  roku  ogłoszono  przetarg  na  sprzedaż  fortu
Umocnienie Duże. Rozstrzygnięcie 21 stycznia 2010 roku, cena wywoławcza 28 mln zł.

Umocnienie Małe należy do wojskowego Centrum Szkolenia Łączności i  Informatyki w
Zegrzu.  Obydwa forty są w dobrym stanie zachowania.  Brakuje  jednak pomysłu i  woli
władz  samorządowych,  by  wykorzystać  je  turystycznie  w  podobny  sposób,  jak  to  ma
miejsce  we  Francji  czy  w  Niemczech.   Według  niektórych  specjalistów  z  dziedziny
zabytków  architektury  militarnej,  przejęcie  fortu  przez  NBP odbyło  się  z  naruszeniem
prawa.  Obecnie  następuje  dewastacja  obiektu,  już  w tej  chwili  pozbawionego wielu  do
niedawna  zachowanych  elementów  (rosyjskich  -  sprzed  I  wojny  światowej  -  składane
zasieki z drutu kolczastego, pancerne drzwi, wyposażenie wnętrz). 
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O  niebezpieczeństwie  zniszczenia  unikalnego  obiektu  zostały  poinformowane  władze
wojskowe, wojewódzki konserwator zabytków,

 Kancelaria Prezydenta, a także Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nie zostały podjęte żadne 
działania, mogące uchronić zabytek
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  Słomka: Twierdzę Modlin nabywa sympatyk postkomunistów? 

Wojskowa Agencja Mienia ogłosiła sukces. Za 18 mln PLN sprzedano zabytek, który 
powinien być obiektem inwestycji państwowych. Twierdzę kupiła poznańska firma 
Konkret S.A. powiązana z Wiesławem Prusieckim. 

Kim jest kupiec? 

W serwisie  Poznań – Nasze  Miasto  można znaleźć artykuł  z  grudnia  2004 roku,  który
przybliża  sylwetkę  poznańskiego  biznesmena.  W materiale  czytamy,  że  były  marszałek
Województwa  Wielkopolskiego  Stefan  Mikołajczak  z  SLD zabiegał  osobiście  o  remont
drogi  powiatowej  do  rezydencji  Wiesława  Prusieckiego.  Urząd  Marszałkowski
dofinansował inwestycję, mimo że była to droga administrowana przez powiat.  Ten sam
materiał  prasowy  wspomina,  że  Prusiecki  „na  początku  lat  90.  prowadził  interesy  ze
środowiskiem  powiązanym  z  Mariuszem  Świtalskim,  założycielem  „Elektromisu”.  To
twórca marek Eurocash,  Biedronka czy Żabka”.  Był właścicielem tygodnika Miliarder i
pomagał Jerzemu Urbanowi w założeniu Tygodnika "Nie". 

                            Założył bank Posnania, który jednak upadł w 1995 rok

       (  czyli  wyprowadzone z niego  pieniądze  szły  na dalsze  nielegalne biznesy). 

                 DANE UZUPEŁNIONE  PRZEZ  K.Ziemlańską  poniżej:

                             Nieudana ucieczka przed bankructwem  

                       z historii   mafijnego  BANKU POSNANIA

 -- Zawieszenie działalności banku oznacza w praktyce, że od środy bank był nieczynny dla
klientów, nieczynne są też kasy. Depozytariusze mający w nim swe lokaty lub rachunki
bieżące mogą zapisywać się na listy.   Bank Komercyjny Posnania zajmował 23 pozycję
wśród polskich banków pod względem wielkości kapitału. Na koniec ub. r. jego fundusze
własne wynosiły 295, 2 mld zł, a kapitał akcyjny -- 275 mld zł. Na koniec 1993 r. kredyty
nieregularne stanowiły 6, 8 proc. udzielonych kredytów. Bank utworzył na ten cel rezerwę
w wysokości 26, 7 mld zł.  Bank powstał w maju 1990 r. Założycielami banku było 12 osób
prywatnych zamieszkałych w Poznaniu i jego okolicach. Wiele z nich związanych było z
Elektromisem i jego założycielem Mariuszem Świtalskim.   Początkowo bank miał 20 mld...

• ROK 2000.

Elektromis działał na rynku o 1987 roku. Założył go 25-letni wówczas Mariusz Ś.
Już  po  dwóch  latach  zyski  holdingu  przekroczyły  miliard  starych  złotych  a jego
reklamy pojawiały się w telewizji w najlepszym czasie oglądalności. W 1995 roku
należało do niego ponad 50 hurtowni w całym kraju. Wkrótce Mariusz Ś. sprzedał je
portugalsko-brytyjskiej  firmie.  Założył  nową firmę i stworzył  sieć  supermarketów
Biedronka. Tę też po jakimś czasie sprzedał tej samej zresztą firmie. Gorąco wokół
Elektromisu  zaczęło  się  robić  w 1994  roku.  Śledztwo  w sprawie  oszustw
podatkowych i zaniżenia faktur trwało 14 miesięcy. Przy sprawie pracowało czterech
specjalnie oddelegowanych prokuratorów. Akt oskarżenia miał ponad 200 stron. Dwa
lata temu Mariusz Ś. razem ze swoim kolegą założył Dom Inwestycyjny "Kuchnia
Polska", który jest właścicielem sieci tanich sklepów zwanych "Żabkami.
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Oprócz komputerów pod szyldem założonej w 1987 firmy Elektromis oraz jej spółek-córek
handlował  alkoholem,  papierosami  i  żywnością.  Korzystając  z  luk  w  prawie  na
sprowadzaniu  tych  towarów zarobił  fortunę  -  w  1990  roku  zajął  20.  miejsce  na  liście
najbogatszych  Polaków  w  pierwszej  edycji  rankingu  tygodnika  "Wprost"  

W tym czasie obroty jego firmy przekroczyły miliard złotych.  Legenda głosi,  że  biznes
rozwijał się tak szybko, że zabrakło miejsca w magazynach. Świtalski na kilka dni wynajął
więc  stadion  Lecha  Poznań  i  na  murawie  wystawił  skrzynki  z  alkoholem.  

Czy  to  prawda  trudno  stwierdzić.  Biznesmen  od  ponad  20  lat  nie  rozmawia  z
dziennikarzami, bo ci jeszcze w latach 80. opisali rzekome przekręty przy powstawaniu jego
interesów.  W  1994  roku  Elektromisem  zainteresowała  się  już  nie  IV  władza,  ale
prokuratura.  Spółka  została  oskarżona  o  oszustwa  podatkowe  i  wyłudzenie  ze  Skarbu
Państwa wielomiliardowych sum (na ówczesne pieniądze). Proces skończył się po ośmiu
latach.  Zarządzających  firmą  skazano  na  kary  kilku  lat  więzienia  (dla  części  osób  w
zawieszeniu) oraz grzywny. Świtalski jednak na ławie oskarżonych w tej sprawie nigdy nie
zasiadł. Przed sądem występował jako świadek, bo zgodnie z dokumentami w Elektromisie
był  tylko...  szefem straży  pożarnej.  Mimo to  biznesmena  stać  było  na  założenie  banku
Posnania (upadł w 1995 roku), radia RMI (lokalna rozgłośnia z Poznania, przejęta w 2007
roku przez Eurozet), kilku lokalnych gazet oraz ogólnopolskiego "Tygodnika Miliarder". W
tej  ostatniej  gazecie  w  licznych  konkursach  wygrać  można  było  np.  nowego  malucha.
Podobno dał też pieniądze Jerzemu Urbanowi na założenie tygodnika "NIE". 
Świtalski po sprzedaży dyskontów nie poszedł na emeryturę. Założył firmę Kuchnia Polska,
która skupiła takie marki jak Stovit czy Elmilk. Od handlu też nie uciekł. Zaczął tworzyć
nową  sieć  handlową,  którą  nazwał  Żabka.  Małe  sklepy  miały  być  alternatywą  dla
supermarketów,  zazwyczaj  wtedy  jeszcze  leżących  z  dala  od  osiedli  mieszkaniowych.
Świtalski  do  2000  roku  otworzył  w  całym  kraju  ponad  400  placówek.  Gdy  zaczęło
brakować mu kapitału na dalszy rozwój, do spółki dołączył fundusz  inwestycyjny AIG.  

W 2005 roku prasa zaczęła pisać o problemach ajentów Żabki.  Sklepy działają  w dość
skomplikowanej  strukturze.  Nieruchomości  należą  do  spółki  Żabka  Polska,  ale
poszczególnymi  placówkami  zarządzają  osoby  prywatne.  Często  byli  to  właściciele
sklepów,  którzy  sprzedali  lokal,  zmienili  logo  i  podpisali  kontrakt  ajencki  z  Żabką.  

Umowy dawały niemal władzę absolutną sieci handlowej. Część ajentów skarżyła się, że co
innego mówiono na szkoleniu, a co innego później podpisali. Problemem były na przykład
weksle in blanco, z których Żabka mogła skorzystać, gdy sklepikarz chciał zrezygnować z
biznesu. 

• ROK  2004 

Elbląski sąd okręgowy uznał we wtorek, że właściciele hipermarketu Biedronka 
muszą zapłacić jednej z pracownic pieniądze za nadgodziny - w sumie 35 tysięcy
złotych. Człowiek wygrał z wielką korporacją - to ważny precedens w Polsce. 
Jedna pracownic sieci supermarketów Biedronka pierwsza zaczęła mówić. Obliczyła,
że pracodawca nie zapłacił jej za ponad 2500 przepracowanych nadgodzin. Pozwała 
go do sądu i zażądała od niego 35 tys. zł odszkodowania. 
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 Kobieta zeznała przed sądem, że przez 5 lat pracy w Biedronce nie miała życia 
prywatnego. Najpierw pracowała jako kasjerka, potem była kierowniczką sklepu. 
Według niej, w sklepach należących do sieci wykorzystuje się pracowników. 
Wszystkie prace, łącznie z sprzątaniem i rozładowywaniem towarów, wykonują 
kasjerzy.

Dostałam dokładnie tyle, ile chciałam - powiedziała kobieta po usłyszeniu wyroku. 

Biedronkę czekają kolejne procesy, które chcą im wytoczyć pracownicy. Mówi się, 
że za ostatnie 3 lata Biedronka jest im winna przynajmniej 125 milionów złotych.

Ciąg  dalszy  artykułu:

Firma Konkret S.A. (wywodząca  się z  tych układów ) zainwestowała w „rewitalizację”
dawnych  koszar  przy  ulicy  Ułańskiej  w  Poznaniu tworząc  „City  Park”.  W 2010  roku
mieszkańcy  apartamentów,  które  zostały  tam  zlokalizowane,  spierali  się  z  nowym
właścicielem o ich jakość. Gazeta Wyborcza w Poznaniu pisała, cyt. „Mieszkańcy twierdzą,
że nie mają wpływu na to, co dzieje się budynku i że nawet gdyby chcieli, nie odwołają
zarządu  wspólnoty  mieszkaniowej.  -  Od  prawnika,  który  reprezentuje  mnie  w  sądzie,
dowiedziałem się,  że  pan  Prusiecki  ma  ok.  51  proc.  udziałów we  wspólnocie.  Oprócz
mieszkań w rezydencji ma również lokale usługowe i hotel. W związku z tym nigdy nie
będziemy  w  stanie  zdobyć  większości  głosów  i  na  przykład  odwołać  zarządu  -  mówi
Jackowiak.  Prusiecki,  większościowy  właściciel  nieruchomości:  -  Jak  ktoś  czuje  się
pokrzywdzony, może pójść do sądu, zamiast wywieszać flagi (...)”. 

Wydmuszka w Modlinie? 

Zamiast  zaadoptowania  Twierdzy  Modlin  na  historyczny obiekt  użyteczności  publicznej
rząd Donalda Tuska i WAM sprzedał go za mniej, niż wyniesie dotacja na zapowiadany
szczyt  klimatyczny w Warszawie.  Okazuje  się,  że  budynki  Twierdzy Modlin  mogą być
przebudowywane  wewnątrz  i  stanowić  w  zasadzie  wydmuszkę  dawnego  historycznego
obiektu.  Do  tego  można  pod  zabytkiem  umieścić  garaże.  57  h  gruntu,  który  zajmuje
budynek,  w sąsiedztwie  portu  lotniczego i  uzyskana  kwota  przez  WAM rodzi  poważne
wątpliwości. Znanym argumentem środowiska PO jest to, że coś jest tyle warte, ile ktoś
chce za to zapłacić... 

Całkowicie pomija się, że Twierdzę Modlin zaczęto wznosić na polecenie Napoleona I. W
czasach  II  RP była  ona  ważnym  obiektem  militarnym  i  świadkiem  walki  Polaków  o
zachowanie niepodległości w 1920 i 1939 roku. 

Można zapytać, czy dziura budżetowa spowoduje, że na apartamenty  zamieni się Zamek
Królewski, Wawel lub malborski zamek? 

Ważnym  pytaniem  jest  to  jak  zabezpieczony  jest  zabytek  w  Modlinie  na  wypadek
„przypadkowego”  jego  zniszczenia?  Wielokrotnie  dochodzi  do  zniszczenia  zabytków,  a
inwestor płaci karę i ... po sprawie. Czy 18 mln PLN za jedną z największych twierdz z XIX
wieku w Europie można nazwać kwotą poważną? Materiał poznańskiej Gazety Wyborczej
wskazuje,  że  nowy  właściciel  w  razie  sporu  lekceważąco  odsyła  pokrzywdzonych  do
sądu ... 
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KPN-Obóz Patriotyczny przedstawiło propozycję powołania w tym kompleksie Muzeum
Ofiar Komunizmu. W 1920 roku Twierdza Modlin oparła się Armii Czerwonej. Jak wynika
jednak z materiałów prasowych dotyczących nowego właściciela ... ma on jasno określone
preferencje polityczne. Czego komuniści nie zdobyli w boju ... ich apologeci mogą nabyć za
drobną opłatą... Pytanie czy historia może być obiektem kupczenia? 

Moim zdaniem należy zbadać  przetargi  na kupno Twierdzy Modlin. Trzeba określić czy
spadek oczekiwanej ceny sprzedaży z 220 na 36 mln złotych (- 50% bonifikaty) to poziom,
który  odzwierciedla  pozostawienie  Twierdzy  Modlin  w  stanie  wydmuszki  z  całkowicie
nowym wnętrzem. Nie jest żadnym argumentem ilość nieudanych przetargów ogłoszonych
na nabycie Twierdzy Modlin, a rynkowa wartość terenu i unikalnego zabytku. Idąc tropem
takiego myślenia o sprzedaży majątku narodowego można uznać, że zamek w Malborku jest
wart przykładowo 50 mln złotych, a sprzedać go za 7 mln i odliczyć 50% bonifikaty... .
Umieścić tam apartamenty i podziemny parking pozostawiając zewnętrzne ściany.

 Potem przedstawiciel  Skarbu  Państwa  stwierdzi,  że  to  stara  warownia,  że  nakłady  na
remont i utrzymanie są monstrualne, itp. ... Deal gotowy ! 

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

Adam Słomka

Przewodniczący KPN-Obóz Patriotyczny,

poseł na Sejm RP (1991-2001),

rzecznik Ruchu Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych „NIEZŁOMNI”

[fot. amw.com.pl] 

Twierdza Modlin zdobyta!  www.amw.com.pl/pl/n/aktualnosci/2013/twierdza-modlin-
zdobyta

12.08.2013

Poniedziałkowy  przetarg  na sprzedaż  Twierdzy  Modlin  zakończył  się  wynikiem
pozytywnym.  Do  licytacji  przystąpiło  dwóch  oferentów,  a nieruchomość  po  dwóch
postąpieniach wylicytowano ostatecznie za 35 mln 700 tys. złotych. Zwycięzca przetargu
zapłaci jednak tylko połowę tej kwoty ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru zabytków
i objęty ochroną konserwatorską.

 Kandydatem na nabywcę została  firma Konkret  S.A.,  która  jest  twórcą Park Hotel  and
Residence w Poznaniu. Dzięki temu ten wyjątkowy zabytek wraz z najdłuższym w Europie
budynkiem koszar będzie mógł odzyskać swój dawny blask. 93% zysków po sfinalizowaniu
transakcji  Agencja  Mienia  Wojskowego  przekaże  na modernizację  techniczną  polskiej
armii.

Modlińskie fortyfikacje trafiły pod młotek już po raz dziewiąty. Cena wywoławcza za 58 ha
gruntu oraz zabytkowe zabudowania wynosiła 35 mln złotych i w porównaniu do ostatniego
kwietniowego przetargu była niższa aż o 21 mln złotych. Atrakcyjna cena przełożyła się
również  na większe  zainteresowanie  licytacją,  do  której  po  uprzedniej  wpłacie  wadium
przystąpiły dwa podmioty – deweloper oraz dwie osoby fizyczne. 
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Ostatecznie po dwóch postąpieniach Twierdzę Modlin wylicytowano za 35 mln 700 tys.
złotych.  Kandydatem  na nabywcę  została  działająca  na krajowym  rynku  firma
deweloperska,  która  po  uwzględnieniu  bonifikaty  zapłaci  17  mln  850  tys.  złotych
Zwycięzca  przetargu  –  poznańska  firma  Konkret  S.A.  -  nie  ujawnił  jeszcze  planów
związanych  przyszłym  zagospodarowaniem  nieruchomości.  93%  zysków  ze  sprzedaży
modlińskiej Twierdzy AMW tradycyjnie przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
RP.

Zgodnie  z nowymi  zaleceniami  konserwatora  zabytków,  opracowanymi  pod  koniec
ubiegłego  roku,  dawne  koszary  obronne  będzie  można  zaadaptować  na cele  użytkowe,
mieszkalne,  hotelowe,  usługowe,  kulturalne  i turystyczne.  Wykluczono  jednak
przystosowanie całości koszar wyłącznie na cele mieszkaniowe.  Dodatkowo, w specjalnych
załącznikach graficznych oznaczone zostały już istniejące budynki i budowle wraz z opisem
prac koniecznych do wykonania przez nowego właściciela. Na planach wskazano miejsca
w których  będzie  można  wprowadzić  nowe  budynki  oraz  te  obiekty  zabytkowe
i historyczne,  które  będą  mogły  być  nadbudowane.  Możliwe  będzie  także  odtworzenie
mostów przez fosę.

Konserwator  doprecyzował  również  pojęcia  używane  w swoich  zaleceniach,  tworząc
słownik  wybranych  terminów fortyfikacyjnych  i konserwatorskich.  Dopuszczone  zostały
również  takie  przekształcenia  wtórnych  elementów  konstrukcji  i elewacji  oraz  zmiana
historycznych  podziałów  wnętrz,  które  są  niezbędne  ze  względu  na standardy
bezpieczeństwa, obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, wymogi sanitarne czy użytkowe.

Nowe zalecenia umożliwiają też wprowadzenie podziemnych parkingów i dojazdów, form
małej architektury oraz niezbędnych nowych ciągów komunikacyjnych. Utrzymany został
wymóg dotyczący tego, że teren cytadeli powinien pozostać ogólnodostępny, podobnie jak
część wnętrz oraz części budynku koszar wraz z tarasami widokowymi na Wieży Tatarskiej
i Wieży  Białej.  Twierdza  Modlin  to nazwa  dawnego  kompleksu  fortyfikacyjnego
z zewnętrznym  i wewnętrznym  pierścieniem  umocnień  i zabudowań.  To  jeden
z największych i najlepiej zachowanych przykładów architektury obronnej w Europie. Jej
historia sięga czasów napoleońskich, a dalsza rozbudowa nastąpiła w okresie carskim.

Powojskowe nieruchomości w Modlinie Agencja Mienia Wojskowego zaczęła sukcesywnie
przejmować od połowy 2001 roku. Sama Cytadela została przekazana do AMW 31 grudnia
2003 roku,  ale  wpis  do  księgi  wieczystej  o własności  AMW jako  reprezentanta  Skarbu
Państwa  nastąpił  w kwietniu  2006  roku.  Po  raz  pierwszy  modlińskie  fortyfikacje
wystawiono na przetarg 10 grudnia  2008 roku . Wówczas cena wywoławcza wynosiła 220
mln złotych.  

Agencja Mienia Wojskowego jest agendą państwową nadzorowaną przez Ministra 
Obrony Narodowej. Została utworzona w 1996 roku. Jej główne zadania to:

• Sprzedaż lub inne zagospodarowanie zbędnych dla Ministerstwa Obrony Narodowej 
(MON) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) nieruchomości;

• Zagospodarowanie mienia ruchomego zbędnego dla MON oraz MSW w drodze 
sprzedaży i utylizacji. Utylizacji podlega mienie, które nie znajduje nabywcy, bądź 
musi zostać unieszkodliwione ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne 
lub uwarunkowania prawne.
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93% zysków pochodzących z gospodarowania mieniem AMW przekazuje na Fundusz 
Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. 
Od początku swojej działalności Agencja odprowadziła na ten cel 1,5 mld złotych. AMW 
to nowoczesna agencja o cywilnej kulturze zarządzania, działająca według najwyższych 
standardów, której ustawowe zadania realizowane są na terenie całego kraju przez 
profesjonalnych pracowników. 

Agencja Mienia Wojskowego w imieniu Sił Zbrojnych RP i MON znacząco wspiera 
jednostki samorządu terytorialnego. Od początku swojej działalności AMW przekazała 
samorządom w formie darowizny i sprzedała w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
o łącznej pierwotnej wartości niemal 572 mln złotych. Z tytułu podatków lokalnych Agencja
zapłaciła samorządom ponad 212 mln złotych i odprowadziła na ich rzecz prawie 188 
milionów złotych podatku dochodowego od osób prawnych.

• Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia 
Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 712),

• Zarządzenie  Nr  2/MON  Ministra  Obrony  Narodowej  z dnia  26  stycznia  2012  r.
w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON z 10 lutego
2012 r., poz. 16),

• Zarządzenie  Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej  z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego,

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 roku w sprawie zasad
wynagradzania Prezesa Agencji  Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 17, poz. 192),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego
trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U Nr
140, poz.1482),

• Rozporządzenie  Ministra  Obrony  Narodowej  z dnia  8  marca  2005  r.  w sprawie
prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 44, poz. 426)

• Zarządzenie Nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2004
r.  w sprawie  szczegółowego  trybu  sporządzania  planów  przekazywania  Agencji
Mienia  Wojskowego  niektórych  składników  mienia  Skarbu  Państwa  będącego
w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych
lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.UrzMSWiA Nr 9, poz.
21

• Zarządzenie  Nr  922  Komendanta  Głównego  Policji  z dnia  5  września  2005  r.
w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania
lub  likwidacji  niektórych  składników  majątku  ruchomego  (Dz.UrzKGP  Nr  15,
poz.107)

• Rozporządzenie  Ministra  Obrony  Narodowej  z dnia  26  maja  2010  r.  w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym
Agencją  Mienia  Wojskowego i  Wojskową Agencją  Mieszkaniową.  (Dz.  U.  2010
nr 109 poz. 715)
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• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. 
w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego 
Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub 
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. (Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1580

Co powstanie w Twierdzy Modlin? 

"Lofty, sklepy, biura   mówi: mówi Wiesław Jan Prusiecki, prezes firmy Konkret SA z
PoznaniaTVN CNBC

- To ma być smart city,  czyli  pracuj,  mieszkaj,  ucz i  baw się  -  powiedział  w TVN
CNBC  Jan Prusiecki,  prezes firmy Konkret SA z Poznania, która kupiła Twierdzę
Modlin za 18 mln zł.

-  Zamierzeń  wobec  Twierdzy  Modlin  jest  parę.  To  jest  koncepcja  smart  city:  pracuj,
mieszkaj,  ucz  się,  rozwijaj  i  baw  się.  Chcemy  umożliwić  ludziom  wymianę  energii,
poglądów, kultury w atmosferze pracy i unikalnego miejsca - mówił Wiesław Jan Prusiecki,
prezes firmy Konkret SA z Poznania, która kupiła nieruchomość.

- Ostatni projekt City Park w Poznaniu pokazał, że na 4,5 ha działce można stworzyć wiele
funkcji: mieszkalną, usługową i hotelarską. W Modlinie jest zdecydowanie więcej miejsca i
myślę, że funkcji będzie więcej - dodała Natalia Kaczmarek, rzeczniczka Konkret SA. 

Twierdza Modlin wreszcie sprzedana

Za  blisko  18  mln  zł  sprzedana  została  Twierdza  Modlin  -  dowiedział  się  portal
tvnwarszawa.pl.  Agencja  Mienia  Wojskowego  szukała  nabywcy  dla  zabytkowej...
WIĘCEJ » 

- Czyli będą lofty, galeria handlowa i biura? pytał prezenter TVN CNBC. Rzeczniczka nie
zaprzeczyła, i dodała, że firma myśli także bardzo silnie o projektach edukacyjnych. Nie
sprecyzowała jednak o jaki dokładnie projekt chodzi.Zapewniła za to, że wszystkie projekty
realizowane na terenie twierdzy mają być "godne historii tego miejsca".

"Cenę definiuje rynek"

Agencja Mienia Wojskowego próbowała sprzedać nieruchomość od 2008 roku. Wtedy cena
wywoławcza to było 200 mln zł. Teraz cena wywoławcza wynosiła 35 mln zł. Ostatecznie
fortyfikację  sprzedano  za  35,7  mln  zł.  Jednak  nabywcy  przysługuje  50-procentowa
bonifikata  z tytułu  wpisania  nieruchomości  do  rejestru  zabytków.  To  oznacza,  że  ma
zapłacić 17,85 mln zł

-  Cena  to  jest  najmniejsza  sprawa.  By ten  projekt  dźwignąć  z  miejsca  -  na  początek -
potrzeba kwoty na poziomie 250 mln zł. Całość zamknie się w minimum pół miliarda zł –
powiedział Prusiecki.

Cenę, za którą została sprzedana Twierdza Modlin, komentował również na antenie TVN
CNBC dr. Krzysztof Michalski, prezes Agencji Mienia Wojskowego. 

Zamierzeń wobec Twierdzy Modlin jest parę. To jest koncepcja smart city: pracuj, mieszkaj,
ucz się, rozwijaj i baw się.
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Jan Prusiecki, prezes firmy Konkret SA

- Ceny definiuje rynek i to jest cena tej nieruchomości w dniu dzisiejszym. Ani za tanio, ani
za drogo. To jest taka cena jaką rynek nam dziś zaoferował i my tą cenę przyjęliśmy. My
jesteśmy zadowoleni, ja też mam satysfakcję, że uda się zagospodarować obiekt unikalny w
skali Europy – mówił Michalski i zapewnił, że funkcje publiczne, które to miejsce będzie
spełniało, przyniesie społeczeństwu dużo korzyści. Zapewnił również, że twierdza Modlin
zachowa zabytkowy charakter.

- Trzeba z radością stwierdzić, że funkcja koszarowa jednak odchodzi w zapomnienie. Dziś
już nie potrzeba nam takiej ilości wojsk, fortec. Potrzeba nam przestrzeni, fajnych miejsc,
gdzie można spędzać czas i robić interesy – dodał Michalski i poinformował, że 93 proc.
pieniędzy ze sprzedaży zasili fundusz modernizacji sił zbrojnych.Prezes AMW powiedział
także,  że  na  terenie  Twierdzy  Modlin  ma  powstać  hotel  i  miasteczko  Modlin.  -  Ale  o
szczegóły proszę pytać firmę, która kupiła teren – dodał.

W chwili obecnej ( 2013)  konserwator zabytków  - polski ?-  dopuszcza bardzo szerokie
możliwości  adaptacji  i  przerobienia  koszar  (np.  do  funkcji  mieszkalnych,  hotelowych,
usługowych, kulturalnych i turystycznych) pod warunkiem zachowania bryły budynku oraz
pozostawienia terenu cytadeli, części wnętrz oraz części budynku koszar wraz z tarasami
widokowymi na dwóch wieżach jako ogólnodostępnych. 

Dopuszczono natomiast  wprowadzenie  podziemnych parkingów i  dojazdów,  form małej
architektury oraz niezbędnych nowych ciągów komunikacyjnych. 

Obecnie możliwe jest zwiedzanie niektórych obiektów twierdzy, zarówno indywidualnie,
jak  i  w  grupach  zorganizowanych.  Zagospodarowane  turystycznie  są:  część  koszar
obronnych cytadeli (wieża zachodnia, tzw. Tatarska), część umocnień i zabudowań zaplecza
(tzw. Elewator) oraz Brama Ostrołęcka. Spośród fortów możliwe jest zwiedzanie Fortu X w
Henrysinie.  Do  niektórych  spośród  pozostałych  fortów  wstęp  możliwy  jest  po
skontaktowaniu się z administracją zajmujących je instytucji. 

Na terenie twierdzy działają Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin im. gen. Ignacego
Prądzyńskiego  oraz  Oddział  PTTK  –  Klub  Przewodników  Terenowych  „Bastion”,
świadczące  usługi  przewodnickie  i  zajmujące  się  organizacją  imprez  dla  grup
zorganizowanych.  Funkcjonuje  również  Fundacja  „Park  Militarny  Twierdzy  Modlin”,
organizująca imprezy rekonstrukcyjne w Twierdzy. 

Na terenie Twierdzy Modlin, na parterze w jednej z carskich kamienic, wybudowanych pod
koniec XIX w., dla kadry oficerskiej, mieści się restauracja. 

Od 8 września 2012 r. w Twierdzy Modlin funkcjonuje również szlak turystyczny Baśki 
Murmańskiej, który w formie atrakcyjnej gry miejskiej prezentuje zwiedzającym (zwłaszcza
najmłodszym) zabytki twierdzy. 
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