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TWIERDZE W    POLSCE   II

                               Twierdza Różan 
To zespół fortyfikacji wzniesiony przez  Rosję w mieście  Różan w pierwszych latach XX
wieku.

Umocnienia zbudowano dla zabezpieczenia przepraw przez Narew. Twierdza składała się z
trzech  fortów  tworzących  pierścień  wokół  miasta  oraz  dwóch  redut  ziemnych  w
bezpośrednim  pobliżu  mostu,  pełniących  rolę  śródszańca i  baterii  artyleryjskiej,
nazywanych zbiorczo Fortem IV. Forty zachowały się w różnym stanie do dzisiaj.

Budowę twierdzy  rozpoczęto  w 1902  roku  od  usypania  redut  tzw.  fortu  IV.  Betonowe
umocnienia fortów I-III budowano w latach 1905-1910. Forty I i II posiadają narys trójkąta,
fort  III  wybudowano  na  planie  trapezu.  Wszystkie  forty  posiadają  identyczne  koszary
szyjowe  z  kaponierą  oraz  wolnostojącą  studnię  obudowaną  schronem.  Forty  I  i  II
wyposażono  w  czołową  kaponierę,  fort  III  posiada  pełną  przeciwskarpę  z  dwoma
kaponierami.

W trakcie I Wojny Światowej twierdza w Różanie była atakowana przez wojska niemieckie
od  22  lipca  1915  roku.  Mimo  wsparcia  artylerii  fortyfikacje  nie  zostały  zdobyte  ani
uszkodzone. Rosjanie wycofali się w nocy z 23 na 24 lipca w związku z tym iż wojska
niemieckie sforsowały Narew na innym odcinku.

W 1939 roku forty zostały wzmocnione polskimi schronami bojowymi. Wybudowano po
dwa takie obiekty na każdym z trzech fortów. W trakcie działań wojennych część z tych
schronów została zniszczona, ale nie ucierpiały carskie umocnienia.

Fort  I w  okresie  powojennym  był  wykorzystywany  na  szkolne  warsztaty,  częściowo
zasypano fosę budując boisko szkolne. W 2001 roku został wydzierżawiony prywatnemu
inwestorowi.  Teren  został  oczyszczony,  wyburzono pozostałości  warsztatów,  budynki  są
remontowane. Docelowo fort będzie siedzibą muzeum garnizonu w Różanie oraz powiatu
makowskiego.

Fort  II jest  własnością  prywatnej  firmy.  Koszary  są  wykorzystywane  do  produkcji
przemysłowej. Teren fortu został mocno zniszczony - zniwelowano wały, powstało wiele
budynków skutecznie niszczących zabytkową strukturę umocnień.

Fort III mieści  od 1961 roku  Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych.
Umocnienia zostały mocno przekształcone w części podziemnej gdzie przechowywane
są odpady. Zniwelowano część rowów fortecznych, gdzie także składowane są odpady
zalewane betonem.

Fort  IV jest  tylko  częściowo  zachowany.  Połowa  ziemnej  reduty  została  zniwelowana
podczas budowy masztu. Druga połowa jeszcze jest czytelna w terenie.
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Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych – jedyne w Polsce składowisko
odpadów  radioaktywnych.  Znajduje  się  w  miejscowości  Różan  nad  Narwią,  w
województwie  mazowieckim.  Jest  to  składowisko  powierzchniowe  przeznaczone  do
ostatecznego  składowania  krótkożyciowych  i  średnioaktywnych  odpadów  (o  okresie
połowicznego rozpadu zawartych w nich radioizotopów poniżej  30 lat).    W roku 1961
oddano do eksploatacji składowisko odpadów promieniotwórczych, które wtedy otrzymało
nazwę Centralna Składnica Odpadów Promieniotwórczych. 

Składowisko  odpadów  radioaktywnych  zlokalizowano  w  starym  forcie  wojskowym  w
miejscowości  Różan  koło  Ostrołęki,  na  północny  wschód  od  Warszawy.  Składowisko
zajmuje  obszar  3,045  ha  i  jest  korzystnie  usytuowane  w  miejscu  tzw.  wyniosłości
topograficznej.  Promieniowanie  odpadów radioaktywnych  ma  małą  energię  i  wystarcza
niewielka  grubość  materiału  osłonowego  by je  zatrzymać.  Dodatkowo ich  objętość  jest
niewielka. Po blisko pół wieku doświadczenia z odpadami o niskiej i średniej aktywności,
wiadomo  było,  że  Centralne  Składowisko  Odpadów  Promieniotwórczych  (CSOP)  w
Różanie  pracujące  od  1960  roku   podobno  nie  spowodowało  żadnego  zagrożenia  dla
zdrowia okolicznej ludności i pracowników.                                                                  4.
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Twierdza Łomża 
Budowana od 1896 do 1914 jako ochrona terenów graniczących z  Prusami  Wschodnimi,
przeprawy przez Narew i Łomży - ówcześnie stolicy guberni przez którą przebiegały ważne
szlaki  komunikacyjne.Łomża  miała  stać  się  jednym  z  punktów  rozległego  rejonu
wypadowego zawartego między liniami:  Modlin-Warszawa-Dęblin;  Dęblin-linia  Wieprza-
Płock- Włodawa i Modlin-Zegrze-Pułtusk-Różan-Ostrołęka-Łomża-Osowiec.

Projekt  budowy  twierdzy  powstał  już  w  roku  1887.  Umocnienia  były  budowane  jako
twierdza okrężna.Przed oficjalnym rozpoczęciem prac, już w roku 1889, wybudowano na
lewym brzegu Narwi (po stronie Łomży) dwie reduty ziemne z drewnianymi schronami
(Fort  IV  i  Fort  V).W  roku  1896  przystąpiono  do  budowy  trzech  fortów  ziemnych na
przeciwnym brzegu rzeki (po stronie Piątnicy). Były to forty I, II, III. Później rozbudowane
o forty szyjowe i przeciwskarpy budowane według wzoru gen. Wieliczko z roku 1897.Forty
I,  II,  III  tworzyły razem obwarowanie ciągłe w odległości  1,5 km od przeprawy. Prawy
kraniec opierał się o moczary i bagna nadrzeczne, lewy zaś o samą rzekę.

W roku 1914 na twierdzę składały się forty:

• I, II, III - na prawym brzegu rzeki od wschodu na zachód,
• IV, V - na lewym brzegu rzeki.

Latem  1939  roku  prawobrzeżne  forty  przygotowano  do  odparcia  spodziewanego  ataku
wojsk niemieckich - wykopano rowy strzeleckie, ustawiono przeszkody przeciwpiechotne
oraz wybudowano 12 żelbetowych schronów bojowych.

Umocnienia twierdzy były aktywnie wykorzystywane podczas walk dwa razy:

1. Podczas walk obronnych w 1920 roku przeciwko idącym na Warszawę wojskom 
sowieckim. Twierdza skutecznie broniła przejścia od 28 lipca do 1 sierpnia 1920 roku i
mogła się bronić nadal, jednak przegrana oddziałów ochotniczych pod Miastkowem i 
Nowogrodem zagroziła okrążeniem Łomży. Broniący opuścili umocnienia 2 sierpnia 
1920 roku i wycofali się w kierunku Różana. Kilkudniowe powstrzymywanie wojsk 
sowieckich w tym rejonie pozwoliło wojskom polskim przygotować się do 
kontruderzenia pod Radzyminem.

2. Podczas kampanii wrześniowej umocnienia broniły Łomży przed atakującymi od strony
Prus Wschodnich oddziałami Niemieckimi. Obrona trwała od 7 do 10 września 1939.
Zakończyła się wycofaniem oddziałów po kontrowersyjnym rozkazie dowódcy 18
Dywizji Piechoty, który zarządził odwrót.

Do chwili obecnej zachowały się Forty w Piątnicy i fort nr IV przy drodze na Ostrołękę. W
forcie  nr  III  znajduje  się  muzeum forteczne  i  strzelnica  sportowa.  Fortem opiekuje  się
stowarzyszenie.

14  września  2010  roku na  terenie  Fortu  II  twierdzy,  położonego  w  Piątnicy,  odsłonięto
tablicę pamiątkową poświęconą ofiarom  zbrodni  katyńskiej i  katastrofy polskiego Tu-154 w
Smoleńsku.
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Forty twierdzy Łomża

Fort III w Piątnicy

                                                                                                                                        7.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Twierdza_%C5%81om%C5%BCa_1914.png
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pi%C4%85tnica_fort_III_05.jpg


                                                                                                                                   8.



Twierdza Kraków 
 Pierwotnie austriackie dzieła obronne wokoło Krakowa, a obecnie bogate lapidarium 
historii architektury obronnej, gdzie obok prawie kompletnej twierdzy austriackiej istnieją 
dzieła starsze – kościuszkowskie fortyfikacje z XVIII w., Wawel oraz średniowieczne 
baszty cechowe.

Historia fortyfikacji  krakowskich  sięga  prehistorii.  Badania  przedstawiają  fragmenty
drewniano-ziemnych umocnień Wawelu i przyzamkowych osad, od chwili lokacji miasta w
1257 roku  połączonych  w  całość.  Obecnie  zachowały  się  jedynie  fragmenty  murów
miejskich i zamkowych, powstałe w średniowieczu. Ostatni akt dziejów Rzeczypospolitej
Obojga Narodów pozostawił front murów na Wawelu. Następnie nadeszła "noc zaborów".
Po epoce napoleońskiej układ granic ustalił kongres wiedeński w 1815 roku, przyjmując dla
Krakowa i okolic status Wolnego Miasta pod kontrolą  Prus,  Austrii i  Rosji. Kres istnienia
Wolnego Miasta spowodowała interwencja zbrojna wymienionych mocarstw w 1846, która
nastąpiła  w  związku  z  powstaniem  krakowskim,  wyprzedzającym  Wiosnę  Ludów.
Ostatecznie terytorium Krakowa – po zamieszkach roku 1848 i zabiegach dyplomatycznych
– przypadło Austrii, niepodzielnie władającej od chwili opuszczenia miasta przez ostatnie
formacje obcych państw w roku 1849.

Historia Twierdzy Kraków rozpoczyna się, gdy wojska austriackie zajęły Wawel w 1846
roku.  Usypują  ziemne  elementy.  W  czasie  zamieszek  w  1848  roku  Kraków  jest  stąd
atakowany. Pełną swobodę Austriacy otrzymali jednak dopiero po wyprowadzeniu z miasta
wojsk Prus i Rosji. Już w 1849 roku rozpoczynają się pierwsze prace przy kopcu Krakusa i
na Wawelu.  12 kwietnia 1850 ogłoszono decyzję  Franciszka Józefa I o budowie twierdzy.
Jednocześnie ruszyły prace na kopcu Kościuszki i przy rogatce warszawskiej.
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1850-1860

Wawel – kaponiera pod Kurzą Stopką  czyli  Stopą  Orła 

Początkowo realizowany projekt w latach  1850-1860 opierany był na odziedziczonym po
Wolnym Mieście oraz fortyfikacjach Podgórza. Na przedpole wysunięte były 4 forty. Dwa z
nich, 12 i 17 znajdowały się na wschód od twierdzy. Na zachodzie znajdował się fort 2 (3)
"Kościuszko" okalający kopiec. Na południu znajdował się fort 33 "Krakus". Na jego zapolu
umieszczono  dwie  wieże  artyleryjskie 31 i  32.  Wawel  spełniał  rolę  cytadeli.  Budowę
wymienionych dzieł rozpoczęto głównie w latach 1850-1854, zakończono na ogół w 1856-
1858.  Wyjątkiem jest  fort 17  "Luneta Grzegórzecka"  gdzie  w  1856 doszło  do  katastrofy
budowlanej. Zawaleniu uległa  redita. Przedłużyło to prace aż do 1862. Od 1850 r. również
zaczął również działać pierwszy komendant Twierdzy Kraków. W 1854 roku przystąpiono do
sypania szańców typu FS (Feld Schanze – szaniec polowy) na przedpolach rdzenia. Zaczęto
numerować nowo powstałe obiekty. W latach 1850-1855 wiele budynków adaptowano do
funkcji  koszarowych (np. koszary ul. Grodzka, Zwierzyniecka). Nowo wybudowanymi były
m.in.  koszary  Franciszka  Józefa,  piechoty na  Wawelu,  Obrony  Krajowej  przy  ul.
Siemiradzkiego.

1854-1856

Zrealizowano projekt rozbudowy rdzenia. Autorem tego projektu był hrabia von Caboga. 
Otrzymano obwód wału, w którego załamaniach znajdowały się bastiony lub półbastiony. 
Całość planowanych prac wykonano na północ od twierdzy. 
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Numerację przyjęto zgodnie z ruchem wskazówek zaczynając od Wisły, oznaczając bastiony
cyframi rzymskimi. Na północ i północny wschód otrzymano postać fortów reditowych z silnie
rozbudowanymi  kaponierami zapola.  Z  kolei  bastiony  I,  I  ½,  II,  IV  były  półstałymi
drewniano-ziemnymi fortami  reditowymi.  W  1857 rozpoczęto budowę  fortu  reditowego 7
"Bronowice". Następnie powstawały 9 "Krowodrza" (1860-1864) i  15 "Pszorna" (1865-1869).
W obliczu wojny habsbursko-rosyjskiej usypano szańce FS-2 1/2 na przedpolu fortu 2. Lata
60. to także okres rozbudowy  infrastruktury twierdzy. Powstają koszary  kawalerii przy ul.
Lubicz, a w  1873 roku rusza budowa koszar  arcyksięcia Rudolfa oraz składów  kolejowych
przy ul. Ogrodowej.

1872-1878

Dokończono budowę wysuniętego na 7 km półstałego dzieła na Łysej Górze przy trakcie
warszawskim, później także na Pasterniku przy trakcie śląskim. W 1878-1879 Austro-Węgry
stanęły  w  obliczu  wojny  z  Rosją.  Ufortyfikowano  wówczas  Kraków  szańcami
artyleryjskimi  o  formie  zbliżonej  do  pięciokąta  z  fosą  bronioną  na  odcinku  czołowym
dwoma  drewnianymi  kaponierami  (w  takiej  formie  zachował  się  jedynie  szaniec  41).
Ogółem powstało ich 13, w promieniu 7-12 km od centrum miasta. Gdy zagrożenie ustąpiło
rozbudowa trwała dalej. W 1879 ruszyły prace na Łysej Górze. Przebudowano go na fort
artyleryjski  jednowałowy.  W  kolejnych  latach  także  pozostałe  szańce  przechodziły
modernizacje. Wyjątkiem są forty 38 i 52. 

Fort  38 był  pierwszym  fortem  pancernym w  Europie  Środkowej.  Jedynym  szańcem  nie
przebudowanym  na  fort  był  szaniec  41  "Bronowice".  Usypano  także  szereg  szańców
piechoty  typu  IS  (Infanterie  Schanze)  oraz  baterie  artylerii  dalekiej.  Odcinek pomiędzy
bastionem III i V został przesunięty naprzód. Fort 12 przemianowany został na bastion IVa
oraz FS-13 po małej  przebudowie na bastion IVb. Pozostałe  forty rdzenia  przechodziły
również małe modernizacje  w postaci  poprzecznic  z blachy falistej.  Dokonano podziału
twierdzy  na  grupy  obrony  –  autonomiczne,  o  których  podziale  decydowały  przede
wszystkim uwarunkowania terenowe.

1878-1888

W latach 1878-1879 postanowiono po raz kolejny szybko ufortyfikować Kraków 
pierścieniem dzieł obronnych . Były to samodzielne baterie artylerii i półstałe szańce o 
charakterze fortów artyleryjskich. 
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Na nowym, długim obwodzie twierdzy zrealizowano kilkanaście dzieł, który był zaczątkiem
zewnętrznego  III  pierścienia  Twierdzy  Kraków.  W  latach  1881-1888 Kraków  stał  się
twierdzą  fortów  artyleryjskich,  zbudowanych  w  III  pierścieniu.  W  tym  samym  czasie
zbudowano  fort  38  "Skała" na  skraju  Lasu  Wolskiego.  Trzon  siły  bojowej  tego  fortu
stanowiła niemiecka wieża pancerna Grusona z dwoma działami 12 cm, otoczona wałem dla
piechoty. Był to pierwszy fort pancerny twierdzy. Jednocześnie zespół umocnień w Lasku
Wolskim utworzył pierwowzór grupy fortowej. 

Tworzył tę grupę: fort 38 z fortem 39, baterie nr 35, 36, 37, małe szańce piechoty IS-III-1, 2,
3 oraz położony przy ostatnim zespół baterii nr40a i 40b. Pierścień dopełniały inne forty
półstałe. W tym czasie wykonano na zapleczu frontu północnego linię standaryzowanych
szańców piechoty,  lokalizowanych również w innych pozycjach na obwodzie fortów. W
latach  1887-1888 przeprowadzono poważne zmiany w obrębie rdzenia.  Odcinek między
bastionami III i V został wysunięty naprzód, na linię drugiego pierścienia. W związku z tym
bastion  IV  został  skasowany,  a  fort  12  został  oznaczony  jako  bastion  IVa,  FS  13  po
nieznacznej przebudowie jako bastion IVb. 

Inne dzieła przeszły modernizację polegającą na wybudowaniu poprzecznic ze schronami.
Rok 1888 zamknął te prace i ostatecznie tę fazę rozwoju fortyfikacji Twierdzy Kraków. W
roku 1888 wprowadzono nową organizację obronny, nałożoną na dotychczasową strukturę
twierdzy. Całe założenie podzielono na osiem sektorów obronnych. W ten sposób sektory I i
II to  północna  i  południowa  część  rdzenia  wraz  z  odpowiednimi  partiami  drugiego
pierścienia.  Trzeci  pierścień  tworzyły  po  północnej  stronie  Wisły  sektory  III-VI,  po
południowej VII-VIII.

1892-1895

W  północnej  Twierdzy  powstają  dwa  forty  klasy  Enheitsfort  –  duży  fort  pancerny.
Autorstwo  przypisuje  się  Ernestowi  von  Leithnerowi.  Wówczas  powstają  pierwsze
międzypolowe forty pancerne.  43a i  47 ½ to uproszczone duże forty pancerne bez wież
haubic i moździerzy.
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 Posiadają  one  również  szereg  prymitywnych  cech  w  porównaniu  do  modelu  fortu
pancernego Emila Gołogórskiego z 1895 roku. Był to fort z fosą o spłaszczonym stoku, z
uproszczonym dwu kondygnacyjnym blokiem koszarowo-bojowym. W twierdzy powstają
forty  44a,  45a,  48a,  50 ½ W,  52a,  52 ½ oparte  na  powyższym modelu.  W  1896 rusza
budowa dzieła  51 ½, wyposażonego w armaty M.94 oraz wieże obserwacyjna. W  1895-
1897 wybudowano  dzieła  piechoty  41a i  49  ½ a  zaopatrzone  w  hangary  dla  armat
polowych. W 1898 roku rozpoczyna się budowa obiektów 49 ¼, 50 ½ O, 53a. Posiadają one
rozbudowane  tradytory oraz  głębokie  fosy  bronione  z  kaponier przeciwstoku  lub
grodziowych, a 50 ½ opatrzonych tarczami pancernymi dla dwóch armat M.99. Wówczas
powstaje także fort piechoty 50a. Posiada on blok koszarowy i hangary dla armat polowych.
W  latach  1892-1893  wzmocniono  wał  rdzenia  na  odcinku  podgórskim.  Mianowicie
wybudowano czterech fortów obrony bliskiej St. I-IV.

1902-1914

Zmodernizowano  stare  forty  artyleryjskie.  Dzieło  44 doprowadzono  do  standardu  fortu
opancerzonego, na pozostałych obiektach zmodernizowano kaponiery poprzez przebudowę
profilu  strzelnic,  obiekty  45,  48 i  49 otrzymują  wzmocnienia  strukturalne  schronów
głównych. Obiekty z prostą szyją otrzymują sponsony dla broni maszynowej. Na forcie 38
wylano dodatkowe płyty żelbetowe, na 49 i 52 ściągnięto nasypy ziemne pod wspomniane
płyty.  Zlikwidowano pierwszy pierścień.  Jego funkcje  przejął  drugi  pierścień.  W latach
1907-1909 szańce FS (4, 5, 8, 10, 14) przebudowywano na międzypolowe forty piechoty
rdzenia. W roku 1903 zostaje wybudowano szereg baterii stałych opatrzonych schronami w
poprzecznicach  na  północno-zachodnim  froncie  twierdzy.  Po  kasacji  FS-1  i  FS-30  na
południowym zboczu wzgórza św. Bronisławy poniżej dzieła 2 "Kościuszko" wystawiono
fort piechoty – N-1 "Zwierzyniec". 

W 1910 roku wybudowano szereg ostrogów bramnych przy forcie 2 "Kościuszko" oraz przy
forcie 7 i  47a. W latach 1912-1914 charakter obiektów stałych o niezbyt dużej odporności
uzyskały  39 "Olszanica" i  53 "Bodzów". Ostatnim fortem powstałym w twierdzy był  fort
"Bielany".  Podjęto  budowę  niezbyt  licznych  schronów  amunicyjnych  na  tyłach  III
pierścienia. W 1913 infrastrukturę twierdzy powiększono o szereg barakowych koszar dla
piechoty  i  artylerii  powstających w bliskości  zewnętrznego pierścienia.  Powstały  także:
lotnisko z zapleczem w Rakowicach, garaże samochodowe przy ul. Zwierzynieckiej, składy
benzyny w Grzegórzkach. Realizowano również strzelnice ogólnowojskowe.

I wojna światowa

Realnej siły bojowej Twierdza Kraków nabrała latem 1914 roku. Międzypola wypełnione
zostały ciągłą linią okopów. Jako dzieła polowe powstały tzw. punkty oporu dla piechoty i
baterie dla artylerii. Pozycje te posiadały drewniano-ziemne schrony, stanowiska ogniowe
dla  ckm,  strzelców i  reflektorów.  W drugiej  połowie  1914 roku  wykonano  umocnienia
polowe pogłębiając obronę także od zewnątrz. Przykładem takiego zespołu umocnień może
być grupa "Dziekanowice-Bosutów", która ubezpieczała wzgórza blisko  fortów "Sudół" i
"Batowice". Tam, gdzie podłoże było skaliste wykonano zespoły podziemi schronowych
(kawern). Jedne z nich tworzyły bierne zaplecze schronowe, niektóre natomiast stanowiły
zaplecze  schronowe  polowych  pozycji  obronnych  w  linii  fortów  lub  przed  nimi,
bezpośrednio połączone z okopami. Zespoły te realizowano od chwili mobilizacji do roku
1916.                                                                                                                                    13.

http://pl.wikipedia.org/wiki/1916
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kawerna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_48_Batowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_pomocniczy_47_%C2%BD_%22Sud%C3%B3%C5%82%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort
http://pl.wikipedia.org/wiki/1914
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%99%C5%BCki_karabin_maszynowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okop
http://pl.wikipedia.org/wiki/1914
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzeg%C3%B3rzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnisko_Krak%C3%B3w-Rakowice-Czy%C5%BCyny
http://pl.wikipedia.org/wiki/1913
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_pomocniczy_%22Bielany%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_pomocniczy_%22Bielany%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_mi%C4%99dzypolowy_artyleryjski_53_%22Bodz%C3%B3w%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pomocniczy_piechoty_39_%22Olszanica%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_g%C5%82%C3%B3wny_47a_%22W%C4%99grzce%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/1903
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_g%C5%82%C3%B3wny_artyleryjski_52_%22Borek%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_49_%22Krzes%C5%82awice%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_g%C5%82%C3%B3wny_38_%22%C5%9Amierdz%C4%85ca_Ska%C5%82a%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_49_%22Krzes%C5%82awice%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_48_Batowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_g%C5%82%C3%B3wny_artyleryjski_45_%22Zielonki%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_g%C5%82%C3%B3wny_44_%22Tonie%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pomocniczy_piechoty_50a_%22Las%C3%B3wka%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaponiera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tradytor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_pomocniczy_53a_%22Winnica%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_g%C5%82%C3%B3wny_50_%C2%BD_OST_%22Barycz%22_/_%22Kosocice%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_g%C5%82%C3%B3wny_49_%C2%BC_%22Gr%C4%99ba%C5%82%C3%B3w%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pomocniczy_piechoty_49_%C2%BD_a_%22Mogi%C5%82a%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pomocniczy_piechoty_41a_%22Mydlniki%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/1897
http://pl.wikipedia.org/wiki/1895
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_g%C5%82%C3%B3wny_51_%C2%BD_OST_%22Swoszowice%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/1896
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_g%C5%82%C3%B3wny_52_%C2%BD_%22Skotniki%22_N_i_S
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_pomocniczy_52a_%22%C5%81apianka%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_pomocniczy_50_%C2%BD_WEST_%22Kosocice%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_48a_Mistrzejowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_pomocniczy_45a_%22Bibice%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_pancerny_pomocniczy_44a_%22P%C4%99kowice%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Go%C5%82og%C3%B3rski


Atak  armii  rosyjskiej  w  1914 roku  zmierzający  do  rozbicia  armii  austro-węgierskiej
doprowadził front na osiach  Kraków –  Wrocław i  Kraków –  Wiedeń dając podstawę do
kolejnego ataku na wycofujące się wojska monarchii. Sytuacja stała się krytyczna. Siłą 6
armii  rosyjskich wielki  książę  Mikołaj Mikołajewicz parł na zachód od 4 września i  14
września osiągnął na lewym brzegu  Wisły linię Pilica –  Wolbrom –  Skała –  Słomniki –
Proszowice –  Nowe  Brzesko,  a  więc  niemal  dotarł  do  Twierdzy  Kraków.  Podobnie
przedstawiało  się  natarcie  na  prawym  brzegu  Wisły,  zmierzające  do  koncentrycznego
uderzenia  i  przełamania  frontu pod Krakowem. Liczono,  że przeciwnik schowa się pod
osłonę  twierdzy.  Obecność  twierdzy paraliżowała  ruchy  wojsk  rosyjskich.  Ten  moment
wahania  i  obawy  przed  fortyfikacjami wykorzystał  Conrad  von  Hötzendorf staczając
pierwszą bitwę o Kraków 16-22 listopada 1914 roku.

Ruch Rosjan, wobec obawy przed twierdzą nie doprowadził do jej okrążenia. Marszałek
Victor Dankl ściągnął część artylerii z twierdzy w pole. Gdy Rosjanie podeszli wolno pod
pierścień  fortów,  gdzie  działa  twierdzy  strzelały  już  na  przedpole  ku  zajętym
Smardzowicom,  Wierzbnu,  Wawrzeńczycom,  4. Armia  wyszła  z  Krakowa  gościńcami
warszawskim i proszowickim wprost w pole.  Ściągnięte z twierdzy 18 batalionów i 114
dział dały wsparcie uderzeniu i 20-22 listopada atakujący zostali odrzuceni za Śreniawę.
4. Armia odzyskawszy przestrzeń manewrową mogła swobodnie rzucić 2 korpusy na prawe
skrzydło w rejon Wieliczka – Mszana, gdzie szykowało się nowe natarcie na Kraków.

Front  na  odcinku  Żarki –  Kraków stabilizował  się.  Twierdza  miała  czyste  przedpole,
utrzymywane i poszerzane przez liczne wycieczki, w tym 2, 9, 10 grudnia na Kocmyrzów.
Startujące  z  Rakowic samoloty  twierdzy  ustaliły,  że  XXI  korpus  Radko  Dymitriewa
wyszedł z Tarnowa i skierował się ku Wieliczce. 

Powstała nowa, lecz podobna do poprzedniej sytuacja. Kraków stał się zawiasem dwóch
skrzydeł frontu: północnego i południowego. Rosjanie chcieli ten zawias za wszelką cenę
wyważyć,  obrona zaś utrzymać.  Gdy Dymitriew parł  na Wieliczkę,  Hotzendorf  gotował
uderzenie na lewe skrzydło przeciwnika. Kolejką zakopiańską trwał gorączkowy przerzut na
Jordanów XIV korpusu,  potem również  45  dywizji  obrony  krajowej,  stanowiącej  część
obsady twierdzy. Cała 4. Armia znalazła się na południu. Grupa uderzeniowa gen. Rotha
gotowa była do przeciwnatarcia na kierunku Limanowej. Lewe skrzydło tkwiło w pewnym
zawiasie Twierdzy Kraków. W Krakowie prócz stałej obsady fortów pozostały 1 dywizja i 2
brygady pospolitego ruszenia z 5 bateriami ruchomych dział.  Zaczęła się druga bitwa o
Kraków.

Natarcia ruszyły z obu stron jednocześnie, na południowym odcinku frontu padły pierwsze
strzały bitwy pod  Limanową. Na północy XXI korpus 3 Armii podszedł pod Bieżanów i
Bogucice,  ostrzeliwując  fort  51 Rajsko.  Na skraju  obrony znalazł  się  cały  południowo-
wschodni  VII  obszar  warowny.  Walka toczyła  się  10 km od  Rynku Krakowa. Rosjanie
postanowili  zdobyć  twierdzę  posuwając  się  skrajem garbu  Pogórza  Karpackiego,  zatem
gościńcem lwowskim, mając prawe skrzydło osłonięte rozlewiskami doliny Wisły. Należało
przełamać narożnik obrony na lewym skrzydle, jaki stanowiły grupy warowne Kosocice i
Rajsko panujące zarówno nad gościńcem, jak i doliną Wisły. Dlatego uderzenie skierowano
na Rajsko, a nie na Prokocim. Chodziło o obezwładnienie sąsiedniej grupy warownej, by
łatwiej  uderzyć  po  osi  gościńca  lwowskiego.  Nastąpiła  sytuacja  krytyczna,  tym  razem
decydująca o losie nie tylko Krakowa, ale jednocześnie o tej części teatru wojny.
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Przeciwdziałanie obrońców nastąpiło natychmiast. Na krótkim odcinku pierścienia twierdzy
Prokocim – Piaski – Kosocice – Rajsko skoncentrowała się niemal cała załoga twierdzy, by
o  świcie  6  grudnia  uderzyć  koncentrycznie  pod  osłoną  artylerii  fortecznej,  której
moździerze biły nawet z fortu 2 Kościuszko na przygotowane do szturmu oddziały rosyjskie
w rejonie Bieżanowa. Po zaciętej walce, po kilku godzinach oddano obrońcom przeciwległe
pasmo  wzgórz.  Rosjanie  wycofali  się  pod  Wieliczkę.  Sytuacja  została  opanowana,  ale
blokada  trwała  nadal.  Tymczasem  przeciwnatarcie  na  południu  mogło  obrócić  wokół
"krakowskiego zawiasu" całe skrzydło frontu na linię Tarnów – Jasło – Krosno. 13 grudnia
nowoczesne działa twierdzy miały zapas amunicji zaledwie na dwa dni. Nie miało to jednak
znaczenia,  gdyż blokada została przełamana. Front przetoczył się ku wschodowi, by już
więcej nie podejść w tej wojnie pod Kraków.

W ciężkich walkach na północ od Krakowa po obu stronach wzięły udział znaczne siły. W
sumie ponad 40 dywizji i blisko 400 tys. ludzi. Walki pod Krakowem były uporczywe i
krwawe. Austriacy wzięli do niewoli 17 000 jeńców, sami stracili około 30 000 żołnierzy
zabitych i  rannych.  Ofensywa rosyjska na Śląsk została  jednak zatrzymana,  a  Twierdza
Kraków,  której  komendantem był  wówczas  gen.  Karl  Kuk,  odegrała  w tych operacjach
istotną role, ułatwiając Austriakom przerzucenie wojsk z południowego na północny brzeg
Wisły i odwrotnie.

Gdy  nastąpiła  ofensywa  Gorlicko-Łapanowska  twierdza  nie  odegrała  już  żadnej  roli  w
walkach. Większość formacji przydzielonych do jej obrony wysłano na front, a w ślad za
nimi  wymontowywano sukcesywnie  uzbrojenie  fortów.  W  1917 roku Twierdza  Kraków
została zdegradowana do roli umocnionego przyczółka mostowego.

W październiku  1918 roku w okresie załamywania się monarchii austro-węgierskiej cały
garnizon Krakowa liczył około 12 000 ludzi.  W Twierdzy Kraków znajdowały się duże
magazyny,  które  Austriacy  zamierzali  wywieźć,  aby  poprawić  krytyczną  sytuację
zaopatrzeniową Wiednia. W końcu października działała już w Krakowie  Polska Komisja
Likwidacyjna oraz  tajna  organizacja  posiadająca  swych  członków  wśród  korpusu
oficerskiego wojsk austro-węgierskich.
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 W dniu 31 października  1918 roku spiskowcy pod dowództwem porucznika Antoniego
Stawarza  zajęli  koszary  austriackie  na  Podgórzu,  rozbrajając  załogę,  co  dało  początek
opanowaniu  całego  Krakowa.  W  ostatnich  tygodniach  I  wojny  światowej  potężne
umocnienia twierdzy nie zdołały jednak uchronić załogi austro-węgierskiej przed rozkładem
i bez rozlewu krwi przeszły w ręce organizującego się Wojska Polskiego. Twierdza Kraków
miała stać się bazą jego szybkiego rozwoju.

Okres międzywojenny

Po  1918 roku  fortyfikacje  przejęło  Wojsko  Polskie.  W  sztabie  Krakowskiego  Okręgu
Wojskowego utworzono Zarząd Forteczny,  który  zajmował  się  ochroną  i  konserwacją  a
także  zagospodarowaniem  pozostawionych  fortyfikacji.  Skupiano  się  głównie  na
modernizacji  koszar  i  wartowni  przyfortecznych.  Sprzedano  prawie  całkowicie  grunty
kurtyn rdzenia, z szańcami i fortami (N-6) włącznie, niektóre forty zniwelowano.

II wojna światowa

W  1939 roku front  zachodni  twierdzy,  obsadzony pododdziałami Grupy Fortecznej  płk.
Klaczyńskiego z 23 DP, osłonił odwrót Armii "Kraków" – grupa fortu 44 "Tonie" starła się z
czołówkami  niemieckiego  VII  korpusu  i  5DPanc.  W grudniu  1944 wojska  niemieckie
wykorzystały forty północnego i wschodniego frontu III pierścienia dla organizacji pozycji
obronnej,  stawiając  krótkotrwały  opór  wojskom  radzieckim.  Fort  2  (3)  "Kościuszko"
przemianowany przez Niemców na "Fort Liszt" pełnił rolę centrum łączności oraz centrali
telefonicznej. Osobną rolę spełnił  fort 43 "Pasternik" jako centrala minerska do odpalenia
ładunków wybuchowych w zaminowanym mieście. Dramatu tego oszczędziły Krakowowi
jednostki  armii  podziemnej,  niszcząc  połączenia  kablowe  i  rozbrajając  część  ładunków.
Wycofując się Niemcy wysadzili i zniszczyli kilka obiektów.

Lata 50. XX wieku

Po wojnie zniszczono kilkanaście fortów (IVb, V, 5, 9, 14, 14 ½, 15, 32, 33, 43a, 47 ½, 53).
W latach 60-tych zaadaptowano na obserwatorium fort 38.

Lata 70. XX wieku

Gdy budowano pomniki Lenina i innych komunistów złomowano większość wież i tarcz
pancernych na  potrzeby ich odlewania.  Od tego czasu do  dzisiaj  większość  fortów jest
opuszczona i niewykorzystywana.

Ciekawostki o Twierdzy Kraków

• W 1858 roku podczas kończącej się budowy ziemno-drewnianego bastionu VI ten po
ulewnych  deszczach  zawalił  się.  Powstała  wówczas  w  Krakowie  piosenka:  "Nie
trzeba Moskali, bo się samo zawali. Przybądźcie Francuzy, zobaczcie gruzy".

• Pamiątką po dawnych mieszkańcach wsi jest  krzyż położony na terenie  Fortu 39
Olszanica,  otoczony  drewnianym  płotkiem,  opatrzony  tabliczką:  Tu  spoczywają
mieszkańcy Olszanicy zmarli podczas epidemii tyfusu w 1907 roku.

• Jak pisał w swoich wspomnieniach były przywódca polskich Ludowców i premier
rządu RP Wincenty Witos – odbywał on służbę wojskową w stopniu kanoniera, w
krakowskim forcie artyleryjskim 49 „Krzesławice”.                                               16.
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• W maju i sierpniu 1878 w forcie 49 „Krzesławice” przebywał Jan Matejko.
• Z  okolicą  Fortu  52  „Borek” związana  jest  opowieść  o  potężnym  amerykańskim

samolocie,  który  został  zestrzelony  nad  Krakowem w  czasie  wypełniania  misji
bojowej;  z  uszkodzonymi  silnikami  lądował  kilkanaście  metrów  przed  Fortem.
Samolot  ten  był  typu  Boeing  B-17 6  Flying  Fortress (Latająca  Forteca)  Armii
Powietrznej  USA. W dniu 26 grudnia  1944 r. brał udział w nalocie na  rafinerię w
Blachowni  Śląskiej;  uszkodzony  nad  celem,  został  zestrzelony  przez  niemiecką
artylerię  przeciwlotniczą  nad  Krakowem.  Pilot,  por.  Harry  O.  Filer,  mistrzowsko
posadził maszynę ratując ranną załogę od śmierci. Zdobyczny samolot był następnie
wożony przez Niemców po ulicach Krakowa jako swoiste trofeum, a cała załoga
samolotu dostała się do niewoli…

• Starsi  mieszkańcy  podkrakowskiej  wsi  Bibice,  opowiadają  historię  Szymona
Liczbonia – Polaka w służbie austriackiej, który w połowie XIX-wieku pełnił wartę
przy  istniejącym  na  miejscu  późniejszego  Fortu  45a  „Bibice” ziemnym  szańcu
polowym. W trakcie tej służby ukazała mu się pokutująca za grzechy zjawa, żądając
od przestraszonego żołnierza chrztu świętego. Dzięki sprytnemu wybiegowi zdołał
on jednak uniknąć niebezpieczeństwa, a po odbytej szczęśliwie służbie powrócił do
Bibic, gdzie ufundował w roku  1873 kapliczkę. Istnieje ona do dziś przy głównej
bibickiej drodze.

• W  1914 roku,  w  bezpośrednim  otoczeniu  Fortu  53a  „Winnica” ćwiczyły  przed
wyruszeniem  na  front  oddziały  strzeleckie  ówczesnego  brygadiera,  Józefa
Piłsudskiego.
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Twierdza Głogów

 Twierdza w Głogowie, wzniesiona w XVII wieku przez Austrię, rozbudowywana w XVIII
i XIX wieku pod rządami Prus.

Nowożytne  fortyfikacje w Głogowie powstały w czasie  wojny trzydziestoletniej; budowę
podstawowego  zarysu  umocnień  twierdzy  bastionowej zakończono  w  1630 roku.  W
późniejszym  okresie  twierdza  Głogów  była  wielokrotnie  przebudowywana  i
rozbudowywana; w XVIII wieku, po opanowaniu Śląska przez Prusy, przekształcono ją w
twierdzę systemu Montalemberta, z dziełami fortyfikacyjnymi odsuniętymi na przedpola.

W 1806 roku, w czasie  wojen napoleońskich, twierdza w Głogowie została zdobyta przez
wojska  francuskie.  W latach  1813-1814 była oblegana przez wojska pruskie i  rosyjskie;
silny  garnizon  francuski,  złożony  z  9000  żołnierzy,  skapitulował  po  przeszło  rocznym
oblężeniu, 10 kwietnia 1814 roku.Dalsza rozbudowa twierdzy miała miejsce w XIX wieku;
powstały wówczas nowe dzieła obronne. m.in. baszta artyleryjska Turm Reduit.

Fort Gwiazda - zabytkowy fort w Głogowie, powstały w latach  1747-1749, kiedy pruski
król  Fryderyk  II  Wielki po  zdobyciu  Głogowa  rozpoczął  proces  umacniania  i
zabezpieczenia  miasta  przed  najeźdźcą.  Był  on  często  przebudowywany.  W  1832 roku
fortyfikację  przemianowano  na  fort  Stern.  W jego  skład  wchodzi  dzieło  obronne  przy
dwukondygnacyjnym  blokhauzie kolejowym.  Były  tam  umieszczone  stanowiska
karabinowe  i  artyleryjskie,  które  miały  zabezpieczyć  wjazd  linii  kolejowej  w  obręb
fortyfikacji.

Fort Luneta nad jeziorem Zamkowym w Głogowie  jest fortyfikacją o narysie 
pięciobocznym. Termin luneta jest historycznym określeniem oznaczającym niewielkie, 
wysunięte dzieło obronne: fort o narysie bastionu ze stanowiskami artyleryjskimi.      
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Fort zbudowany został w latach 1857-1860 przez głogowskie jednostki saperów fortecznych
przy współudziale prywatnych firm budowlanych. W okresie tym zbudowano połączenie
kolejowe  Głogów  -  Leszno.  Fort  zlokalizowano  na  północnym  przedpolu  Głogowa  w
pobliżu mostu kolejowego i wału przeciwpowodziowego, jako jedno z wysuniętych dzieł
artyleryjskich  twierdzy głogowskiej -  miał  za zadanie bronić podejścia do umocnionego
przyczółka mostowego (Brückenkopf)  oraz  samego mostu kolejowego.  Wały są ziemne,
otoczone fosą wodną, szyja fortu zamknięta murem ze strzelnicami ukształtowanymi przy
wjeździe w dwie basteje (zwane dziś "kocimi uszami", choć do uszu kota podobne nie są),
wejście zamknięte bramą i mostem zwodzonym (niezachowanymi). Na  dziedzińcu mieści
się prostokątny środszaniec (Reduit) ceglany dla załogi.  W 1914 roku został zbudowany
drugi schron dla piechoty, pięciokomorowy, ze sklepieniami na blasze falistej. Z tyłu lunety
przepływa  Odrzyca  (niem.  Schloss  See).  Prawidłowa  polska  nazwa  powinna  brzmieć:
Luneta przy Jeziorze Zamkowym lub Luneta Odrzycka.

Fort Luneta

Turm Reduit - zabytkowa baszta artyleryjska w Głogowie, potocznie zwana "barbakanem".

Na zachód od  kolegiaty w Głogowie na Ostrowie Tumskim, u zbiegu wód Starej Odry i
Odry, znajduje się okrągła, ceglana budowla. Wybudowana została przez wojska pruskie w
latach  1857-1860, nazwana  Turm Reduit (dosł.  "śródszaniec basztowy", czyli  redita). Na
wschód od niej znajdowała się reduta Wodna (niem. Wasser Redoute), istniejąca już od 1754
roku.Głogowska baszta artyleryjska posiadała dwie kondygnacje nadziemne oraz piwnicę,
obecnie  zasypaną i  zalaną wodą  prochownię,  w której  znajdowała  się studnia.  Pierwsza
kondygnacja posiadała dwie wysunięte  kaponiery (kojce), mające służyć obronie wejścia.
We wnętrzu znajdowały się schody, które umożliwiały zejście do prochowni oraz wejście na
kondygnację  górną.  Na kondygnacji  górnej były kazamatowe stanowiska dla artylerii.W
1945 roku,  podczas  oblężenia  Głogowa,  baszta  była  stanowiskiem  dla  ciężkich  dział
przeciwlotniczych.  W  późniejszym  czasie  została  także  zamieniona  na  szpital  polowy
niemieckich jednostek wojskowych. Głównym zadaniem była obrona miasta od północy i
zabezpieczenie rzeki przed sforsowaniem.
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Turm Reduit

   Wnętrze baszty

Fosa miejska w Głogowie – część fortyfikacji w postaci suchego rowu, powstałego w XVII
wieku, podczas wojny trzydziestoletniej, kiedy to zapadła decyzja o utworzeniu z Głogowa
twierdzy.  Miasto  otoczone  zostało  bastionowym  narysem  fortyfikacji,  w  skład  których
wchodziło 11 bastionów, fosa oraz wały ziemne.  Do naszych czasów przetrwał odcinek
suchej fosy wraz z dwoma bastionami „Sebastian” i „Leopold”. Do jej wnętrza można wejść
od ul. Szkolnej oraz od ul. Rzeźniczej (schodki przy targowisku). Fosa dzisiaj ma charakter
rekreacyjno-spacerowy.  Po rozebraniu  fortyfikacji  na  początku  XX wieku pozostawiono
istniejący do dziś fragment i urządzono w nim m.in. rozarium, liczące ok. 2000 krzaków róż
oraz zrealizowano liczne nasadzenia drzew egzotycznych i ozdobnych (dziś wchodzących w
skład przyrodniczej ścieżki dydaktycznej).

Twierdza  Głogów  była  wielokrotnie  przebudowywana  i  modernizowana.  Co  jakiś  czas
wzbogacano  ją  o  kolejne  dzieła  fortyfikacyjne,  stąd  w  samej  fosie  znajdują  się  m.in.
kazamata,  tunele  kontrminowe,  poterny oraz  zachowany  odcinek  podziemnego  bloku
koszarowego u wylotu fosy przy ul. Szkolnej.
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Twierdza Poznań 
Zbiór  fortyfikacji zbudowanych na terenie miasta  Poznań w  XIX i  na początku  XX w.,
jeden z największych tego typu systemów w  Europie. W skład twierdzy wchodziły dwa
rejony:  twierdza  poligonalna  (rozciągająca  się  wzdłuż  ścisłego  centrum  miasta)  oraz
twierdza  fortowa –  18  fortów  +  szereg  obiektów  wspomagających  umieszczonych  w
pierścieniu o średnicy 9,5 km oraz obwodzie 30 km. Fortyfikacje twierdzy poligonalnej
zostały rozebrane w  XIX w., natomiast twierdza fortowa jest w większości zachowana a
obiekty są własnością miasta lub zajmowane są przez prywatne fizyczne. 

Fort  VI 

Plany 1815-1828

Pierwsze pruskie plany ufortyfikowania  Poznania pojawiły się już w grudniu 1815 roku.
Nalegał na to szczególnie Karl von Grolman. Argumentował, że miasto leży na najkrótszej
drodze z granicy prusko-rosyjskiej do Berlina, ponadto na szlaku łączącym Prusy Zachodnie
ze Śląskiem (był to węzeł komunikacyjny), zaś obecność twierdzy miała świadczyć o tym,
że Prusy za żadną cenę nie odstąpią tak potrzebnych im ziem i jednym uderzeniem zetrą w
pył odwieczne intrygi i podstępy Polaków. Wstępny projekt naszkicowany przez Grolmana 9
lipca  1817  zakładał  między  innymi  ufortyfikowanie  Wzgórza  Winiarskiego oraz  okolic
kościoła  i  klasztoru  Reformatów.  Plan  ten  trafił  następnie  w ręce  inżyniera  V Korpusu
Armijnego stacjonującego w Wielkopolsce. Uzupełnił on plan Grolmana o  jaz na  Warcie,
pozwalający wykorzystać rzekę jako część umocnień.

Budowa miała ruszyć w 1817, jednak do 1827 nie wykonano żadnych prac ze względu na
brak  funduszy.  Wynikało  to  z  obciążenia  budżetu  przez  budowę  twierdz  w  Kolonii i
Koblencji. Mimo to nadal rozwijano plany Twierdzy Poznań. W 1823 Grolman dodał do
niego  ciągły  pas  umocnień  otaczający  lewobrzeżne  miasto  uzupełniony  dziełami
fortyfikacyjnymi wysuniętymi o 500-1000 m od głównej linii umocnień.
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W  1827  opracowanie  szczegółowego  planu  Twierdzy  powierzono  Johannowi  Brese,
pracującemu  wówczas  w  wydziale  inżynieryjnym  Ministerstwa  Wojny.  Jego  plan  z  23
marca  1828  uwzględniał  już  wszystkie  elementy  późniejszej  twierdzy:  duży  fort  na
Wzgórzu Winiarskim (Cytadelę), umocnienia na Ostrowie Tumskim i prawym brzegu oraz
lewobrzeżny, poligonalny rdzeń otaczający miasto.

 Plan ten przedstawiono gen. Gustawowi von Rauchowi, głównemu inspektorowi twierdz i
szefowi Korpusu Inżynierów i Pionierów, który go zatwierdził.  Następnie gen.  Karl  von
Hake przedstawił projekt Fryderykowi Wilhelmowi III, który go wstępnie zatwierdził, lecz
odesłał do dopracowania Rauchowi.

18  czerwca  1828  komisja  Raucha,  w skład  której  weszli  jeszcze  generałowie  Reiche  i
Liebenroth, majorzy Borke i Brese oraz kpt. Prittwitz, uzgodniła proponowane przez króla
zmiany,  które  następnie  uzupełnił  jeszcze  sam  Rauch  (to  pod  jego  wpływem  usunięto
proponowane przez Grolmana umocnienia przed główną linią twierdzy). Fryderyk Wilhelm
ostatecznie  plan  zaaprobował  14  sierpnia 1828  roku,  a  następnie  przesłał  go  Hakemu,
polecając  rozpocząć  budowę  od  fortu  na  Wzgórzu  Winiarskim oraz  jazów na  Warcie  i
Wierzbaku.

Pierwszy etap budowy twierdzy poligonalnej 1828-1839

14 marca 1828 uczestniczący w pracach komisji Raucha kpt.  Moritz von Prittwitz został
mianowany kierownikiem budowy Twierdzy Poznań. W maju rozpoczął wraz z pięcioma
podległymi mu oficerami wytyczanie narysu pierwszych umocnień – obronnych koszar w
forcie na Wzgórzu Winiarskim (późniejszego śródszańca –  Kernwerk). Prace nad budową
rozpoczęto 23 czerwca 1828, a 21 lutego 1829 zatwierdzono szczegółowy plan całego fortu
autorstwa Bresego. Nieco później zaczęto także wznoszenie umocnień na północ od katedry
oraz w południowo-zachodniej części umocnień rdzenia głównego. W tym celu do Poznania
przeniesiono  z  Głogowa całość  5.  Oddziału  Pionierów,  którego  część  stacjonowała  w
mieście  już  od  1820  roku,  jednak  ze  względu  na  braki  finansowe  prace  nad  rdzeniem
utknęły w martwym punkcie. Wybuch powstania listopadowego sprawił, że niewykończoną
twierdzę prowizorycznie przystosowano do obrony

W  latach  1829-1832  wznoszono  połączony  z  fortem  na  Wzgórzu  Winiarskim
(prawdopodobnie  w  1830  otrzymał  on  nazwę  Fort  Winiary)  jaz,  będący  jednocześnie
mostem, przecinający Wartę. Otrzymał on nazwę Wielkiej Śluzy (Große Schleuse), a na jej
wschodnim  końcu  niewielki  fort  –  Przyczółek  Mostowy  (Brückenkopf),  jednocześnie
przesunięto  w  tym  miejscu  główne  koryto  Warty  na  zachód  (miało  to  miejsce  w
październiku 1832). Dotychczasowe koryto zamknięto stałym jazem przelewowym (Große
Überfall), który był połączony z 11-przęsłowym mostem obronnym.

Pomimo że prace przy Forcie Winiary nie posuwały się szybko, już 10 października 1829 
wyznaczono pas ograniczeń w zabudowie cywilnej na przedpolu przyszłej Cytadeli. W maju
i czerwcu 1830 przeniesiono na północ dwie wsie Winiary, oraz zlikwidowano folwark 
Bonin. W końcu 1830 ukończono budowę redut I i III Fortu Winiary (znajdowały się w szyi 
fortu). W 1832 ukończono Śródszaniec fortu (Kernwerk), rozpoczynając jednocześnie 
budowę czołową i barków fortu (Obwód, Wielki Obwód, Enceiente) oraz szyję Fortu 
Winiary. 29 czerwca 1834 2. batalion 18. Pułku Piechoty obsadził niewykończony jeszcze 
fort, zaś w październiku i grudniu Kernwerk został obsadzony przez dwa bataliony 6. Pułku 
Piechoty. W tym samym okresie mianowano pierwszego komendanta Twierdzy Poznań – 
gen. Hoffmana.                                                                                                                 25.
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W latach 1832-1837 zbudowano kolejny jaz, przecinający  Wierzbak nazwany Małą Śluzą
(Kleine  Schleuse),  która  na  północy  łączyła  się  z  Fortem  Winiary,  zaś  na  południu  z
kolejnym fortem, nazwanym od znajdującego się w okolicy gotyckiego  kościoła, Fortem
św. Wojciecha.

W 1832 na  Ostrowie  Tumskim,  na  północ  od  katedry  ukończono będący umocnieniem
ziemnym Północny Nadszaniec Katedralny (Nördlicher Dom Cavalier), zaś w latach 1834-
1838 zbudowano jaz-most na ramieniu Warty zwanym Cybiną. Otrzymał on nazwę Śluzy
Katedralnej (Dom Schleuse). Do Śluzy Katedralnej, na jej wschodnim krańcu, zbudowano
ziemną Lunetę Katedralną (Dom Flesche). W 1836 zbudowano przed Lunetą Katedralną
przedwał osłaniający również nową drogę komunikacyjną do Lunety.

Prowadzone  prace  sprawiły,  że  1  października  1834  Twierdza  Poznań  została
zakwalifikowana  jako  twierdza  II  klasy.  W  związku  z  tym  uzbrojono  ukończony
Śródszaniec  Fortu  Winiary,  Przyczółek  Mostowy,  Fort  św.  Wojciecha  i  Północny
Nadszaniec Katedralny. W 1838 zakończono budowę rawelinu III, a w 1839 rawelinu IV
Fortu Winiary, kończąc jednocześnie budowę Cytadeli. Jednocześnie w latach 1837-1838
zbudowano na południe od Fortu św. Wojciecha ziemny nadszaniec otaczający Wzgórze
Świętego Wojciecha wraz z cmentarzem farnym. Otrzymał on nazwę od pobliskich składów,
Nadszańca Magazynowego (Magazin Cavalier).  Ponadto na  Przepadku powstała ziemna
Luneta Ceglana (Ziegel Flesche), której nazwa pochodziła od położonej nad Wierzbakiem
cegielni. Lunetę Ceglaną, z resztą umocnień łączyła długa szyja.
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Ponadto w pierwszym okresie powstały bramy:

• Cmentarna (Kirchofs Thor), zlokalizowana przy małej Śluzie, wychodząca na drogę 
do Obornik

• Młyńska (Mühl Thor), zlokalizowana przy Forcie św. Wojciecha, wychodząca na 
drogę wzdłuż Wierzbaka na młyn na Przepadku

• Szelągowska (Schillings Thor), zlokalizowana przy Wielkiej Śluzie, wychodząca na 
drogę na Szeląg

• Bydgoska (Bromberger Thor), zlokalizowana przy Śluzie Katedralnej, wychodząca 
na drogę na Bydgoszcz

Drugi etap budowy twierdzy poligonalnej 1840-1869

Brama Dębińska (Eichwald Thor) na pocztówce z ok. 1890 roku
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Figura  Michała  Archanioła z  1855  roku,  znajdująca  się  niegdyś  w  Bramie  Dębińskiej
autorstwa Ludwiga Stürmera przeniesiona w 1908 na wieżę szkoły przy ul. Słowackiego

Fryderyk  Wilhelm  III  16  marca  1839  wydał  A.K.O.  (Allerhöchte  Kabinetts-Ordre)
nakazujące przystąpienie do wznowienia przerwanych prac  nad lewobrzeżnym rdzeniem
(Enceinte) Twierdzy Poznań. Brese przedstawił odpowiedni projekt realizacyjny 1 lutego
1840, a król jednocześnie zatwierdził roczny budżet w wysokości 300 tysięcy talarów. Prace
ruszyły w marcu 1840 roku pod kierownictwem Reichela,  który  zastąpił  na  stanowisku
kierownika budowy Prittwitza (później, w latach 50. zastąpił go Lange.

Jako pierwszy zbudowano położony na zachód od drogi na  Wildę bastion III,  następnie
najbardziej wysunięty na zachód bastion V, w 1848 nastąpiła roczna przerwa w budowie
związana z powstaniem i Wiosną Ludów. Następnie wzniesiono bastiony: IV, VI i II, a jako
ostatni powstał bastion I. Następnie w latach 1860-1861 wybudowano krytą drogę łączącą
bastiony,  wewnętrzną  drogę  wałową  oraz  kilkanaście  murowanych  blokhauzów.  W ten
sposób  powstał  pierścień  opasujący  miasto,  tzw.  Rdzeń  (Enceinte),  który  łączył  się  z
istniejącymi dotychczas fortyfikacjami w okolicy Fortu św. Wojciecha.

 Każdy z  sześciu  bastionów składał  się  z  dużej  kaponiery osłoniętej  własnymi  wałami
połączonych kurtynami z nadszańcami (Cavalier). Fortyfikacje uzupełniała niepołączona z
innymi fortyfikacjami kaponiera położona na Grobli, będącej wówczas wyspą, naprzeciwko
Chwaliszewa,  które  również  było  wówczas  wyspą.  W nadszańcu  bastionu  I  na  Zgniłej
Warcie (odnoga oddzielająca wówczas lewy brzeg od Grobli) powstał jaz przelewowy, który
regulował  poziom wody  nie  tylko  w  odnodze  rzeki,  ale  i  w  fosie,  była  to  tzw.  Śluza
Grobelna (Graben Schleuse,  Grabendamm)  Początkowo zbudowano też trzy bramy oraz
furtę:

• Brama Wildecka (Wilda Thor) – budowana począwszy od 1841 między bastionem III
i IV prowadziła na Wildę

• Brama Berlińska (Berliner Thor) – zbudowana w latach 1843-1850, a następnie 
poszerzona w okresie pomiędzy 1867-1869 była główną bramą, prowadzącą na 
zachód w przedłużeniu ul. Święty Marcin, wychodziły przez nią drogi na Berlin, 
Głogów i do dworca kolejowego na Jeżycach

• Brama Kundorfska (Kundhorfer Thor) – zbudowana około 1849-1852 roku 
prowadziła na Kundorf a następnie na Oborniki

• Furta na Grobli (Graben Pforte) – zbudowana około 1853-1856, niewielka furta 
prowadząca do promu na Warcie

• Brama Dębińska (Eichwald Thor) – nie istniała w pierwotnych planach, powstała po 
1855 roku, prowadziła do Dębiny

Nieco  wcześniej  niż  prace  na  lewym  brzegu,  bo  już  w  1835,  ruszyło  umacnianie
prawobrzeżnej  części  fortyfikacji.  Zasadniczo  miały  się  one  składać  z  dwóch  fortów
połączonych  wałem.  W 1839  ukończono  północny  odcinek  wału  (Anschluß)  z  Bramą
Bydgoską (Bromberger  Thor),  w 1842 położony na wschód od niego,  na  wzgórzu przy
skasowanym klasztorze reformatów, fort nazwany Fortem Reformatów. Następnie, w 1845
znajdujące się na południe od Fortu Reformatów, Bramę Warszawska (Warschauer Thor),
przez którą wychodziła droga na Komandorię i dalej Warszawę, położony w dolinie Cybiny
Nadszaniec  Cybiński  (Cybina  Cavalier)  i  jaz  na  Cybinie  –  Śluzę  Cybińską  (Cybina
Schleuse). 
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W tym samym czasie  na  południu  powstał  Fort  św.  Rocha  (Rochus  Fort)  położony na
Miasteczku, leżący między nim a Wartą, fragment wału, w którym znajdowała się Brama
Warciana (Warthe Thor) łącząca Miasteczko z Berdychowem, gdzie dobijał prom z Grobli, i
dalej z  Ratajami, oraz zamykająca od zachodu wał kaponiera w nadrzecznej skarpie.  W
latach 1845-1846 na wschód od Nadszańca Cybińskiego powstała Luneta Cybińska (Cybina
Flesche, Cybina Lünette). Jako ostatni na prawym brzegu został ukończony fragment wału z
Bramą Kaliską (Kalischer Thor), przez który wychodziła droga w kierunku na Kalisz.

Ostatnim  z  członów  twierdzy  były  umocnienia  na  Ostrowie  Tumskim.  Wykorzystując
naturalne właściwości obronne wyspy, postanowiono ją około 1850 roku przystosować do
samodzielnej obrony jako kolejny śródszaniec twierdzy. W tym celu na wschód i zachód od
wyspy  wybudowano  kanały,  służące  między  innymi  jako  kanały  przeciwpowodziowe
(Vorfluth Canal I – wschodni i Vorfluth Canal II – zachodni), które wykończono przed 1864
rokiem. W drugiej połowie lat 50. zbudowano natomiast dzieła obronne. Na południowym
krańcu wyspy powstała na planie pięciokąta Reduta Katedralna (Dom Redoute, Domwerk I),
wschodnie i zachodnie brzegi flankowały wały z przyczółkami Mostu (na zachodzie) i Jazu
(na wschodzie) Katedralnego. Na północnym skraju wyspy, na zachód od istniejącego już
Północnego  Nadszańca  Katedralnego,  zbudowano  w  formie  lunety  umocnienie,  które
otrzymało  nazwę  Działa  Katedralnego  II  (Hauptwerk  No  II,  Dom Lünette,  a  następnie
nazywane Domwerk II). W 1861 dobudowano w starym Nadszańcu Północnym Prochownię
nr  3,  w której  można  było  składować  do 51 ton prochu.  Jako ostatnią,  bo  około  1862
wykończono fosę wokół Reduty Katedralnej.
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Zmiana nazw 1864

W 1864 oficjalnie zakończono budowę twierdzy, kwalifikując ją jako twierdzę I klasy. W 
związku z tym, król Wilhelm I nadał w A.K.O. z 16 marca 1864 wielu spośród fortyfikacji 
nowe nazwy, upamiętniające pruskich generałów (część umocnień otrzymała nowe nazwy 
nieco wcześniej).

I tak:

• bastiony Fortu Winiary (nazwy nadane 15 października 1856, były to imiona 
Bresego): 

• Bastion I → Bastion Johann (Bastion Johann)
• Bastion II → Bastion Leopold (Bastion Leopold)
• Bastion III → Bastion Ludwig (Bastion Ludwig)

• lewobrzeżny rdzeń: 
• Nadszaniec I → Nadszaniec Boyen (Cavalier Boyen)
• Bastion I → Bastion Röder (Bastion Röder)
• Nadszaniec II → Nadszaniec Witzleben (Cavalier Witzleben)
• Bastion II → Bastion Brünneck (Bastion Brünneck)
• Nadszaniec III → Nadszaniec Rohr (Cavalier Rohr)
• Bastion III → Bastion Grolman (Bastion Grolman)
• Nadszaniec IV → Nadszaniec Strotha (Cavalier Strotha)
• Bastion IV → Bastion Colomb (Bastion Colomb)
• Nadszaniec V → Nadszaniec Stockhausen (Cavalier Stockhausen)
• Bastion V → Bastion Tietzen (Bastion Tietzen)
• Nadszaniec VI → Nadszaniec Bonin (Cavalier Bonin)
• Brama Kundorfska → Brama Królewska (Königs Thor, nazwa nadana 

wcześniej)
• Bastion VI → Bastion Waldersee (Bastion Waldersee)

• pozostałe umocnienia lewobrzeżne: 
• Luneta Ceglana → Luneta Waldersee (Waldersee Flesche)
• Fort św. Wojciecha → Fort Hake (Fort Hake)

• umocnienia na Wyspie Chwaliszewskiej: 
• Przyczółek Mostowy → Fort Roon (Fort Roon)

• umocnienia na Ostrowie Tumskim (tzw. Cytadela Tumska): 
• Reduta Katedralna → Fort Radziwiłł (Fort Radziwill)

• umocnienia prawobrzeżne: 
• Luneta Katedralna → Fort Steinäcker (Fort Steinäcker

• Fort Reformatów → Fort Prittwitz-Gaffron (Fort Prittwitz-Gaffron)
• Nadszaniec Cybiński → Nadszaniec Aster (Cavalier Aster)
• Luneta Cybińska → Luneta Aster (Aster Flesche)
• Fort św. Rocha → Fort Rauch (Fort Rauch)

Pozostałe nazwy pozostawiono bez zmian.
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Późniejsze modernizacje twierdzy poligonalnej 1865-1910

Późniejsze zmiany w twierdzy poligonalnej wynikały przede wszystkim z wprowadzania
nowych  typów uzbrojenia  i  amunicji.  Stąd  większość  zmian  dotyczyła  prochowni  oraz
przystosowania umocnień do montażu nowych typów  dział, a także sieci hydrologicznej
Twierdzy. Zmiany wymógł także rozwój kolei i wiążąca się z tym rola Poznania jako węzła
kolejowego. Również komunikacja wewnątrz samego miasta (wprowadzenie  komunikacji
tramwajowej) doprowadzały do modyfikacji umocnień:

• około 1865 roku między Bastionem IV a Nadszańcem V wybito bramę kolejową
przez którą przechodziła bocznica do wnętrza umocnień

• pomiędzy 1865 a 1873 rokiem wzmocniono nasypami ziemnymi prochownie nr 1 i
nr  2  (Kriegs-Pulver-Magazin  No  1 i  Kriegs-Pulver-Magazin  No  2)  położone  na
terenie Fortu Winiary

• w  1867  prochownie  główne  (wojenne,  Kriegs-Pulver-Magazin)  oraz  prochownie
podręczne (Verbrauchs-Pulver-Magazin)  w Forcie  Winiary  oraz  Forcie  Steinäcker
przystosowano do składowania ładunków miotających.

• w latach 1867-1869 poszerzono Bramę Berlińską
• pomiędzy 1869 a 1870 za szyją Nadszańca Aster zbudowano prochownię wojenną 

nr 6
• na początku lat 70. zmieniono bieg Cybiny (ramienia Warty), która uchodziła teraz

bardziej  na  północ,  w  ten  sposób,  że  Fort  Steinäcker  znalazł  się  na  Ostrowie
Tumskim

• w latach 1869-1872 przebudowano północną część prawobrzeżnej części twierdzy w
związku z budową linii kolejowej do Torunia, strzeżony przejazd kolejowy powstał
też w wyniku rozebrania części fortyfikacji przy Wierzbaku
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• w 1872 w Nadszańcu Aster dobudowano ukryte w podwalinie laboratorium 
prochowe (Spezial-Laboratorium)

• w 1873 wzmocniono prochownię wojenną nr 4, znajdującą się w pobliżu Nadszańca 
Magazynowego

• w 1874 zbudowano w wale Nadszańca Colomb laboratorium prochowe (Spezial-
Laboratorium)

• w latach 1873-1874 zabezpieczono prochownie umieszczone w wałach umocnień 
poszerzając te wały, jednak nie zwiększając ich wysokości

• w latach 1875-1877 wymieniono drewniane mosty zwodzone na stalowe 
(przynajmniej część) oraz wrota w bramach

• w 1880 przebudowano Bramę Berlińską umożliwiając przejazd tramwaju
• w latach 1881-1882 w Nadszańcu Strotha wybito Bramę Rycerską (Ritter Thor), 

która skracała drogę do bocznic kolejowych nowego dworca kolejowego położonego 
poza poligonalnymi umocnieniami

• w 1882 w rawelinach II i III oraz redutach II i IV Fortu Winiary przygotowano 
stanowiska dział płaszczowych Mantel-Rohr Kanone kal. 210 mm na obrotowych 
łożach. Natomiast na wale pomiędzy Bramą Bydgoską a Fortem Pritwittz-Gaffon 
zbudowano dwa stanowiska dla dział pierścieniowych (Ring-Kanon) kal. 150 mm. 
Prawdopodobnie również wówczas dobudowano schrony dla załóg dział w wale, 
który osłaniał linię kolejową na Toruń

• w 1888 wzmocniono stropy prochowni wojennych nr 1, nr 2 i najprawdopodobniej nr
4 przy pomocy ziemno-betonowych nasypów. Przebudowano też Fort Steinäcker, 
zastępując w nim ziemną reditę zbudowanym z cegieł schronem. W tym samym roku
poszerzono wrota dla statków w Wielkiej Śluzie umożliwiając wpływanie do miasta 
większych statków.

• w pierwszej połowie lat 90. zbudowano w Grocie Winiary laboratorium artyleryjskie 
(Spezial-Kriegs-Laboratorium)

• w 1903 zbudowano w Forcie Winiary stację telegraficzną
• w 1910 wzmocniono umocnienia Fortów Winiary i Steinäcker oraz Nadszańca Aster
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Pierwszy etap budowy twierdzy fortowej 1876-1886

Oblężenie Sewastopola w 1855 roku podczas wojny krymskiej oraz Dybbøl podczas wojny
duńskiej w  1864  roku  ukazało,  że  koncepcja  twierdzy  poligonalnej  jest  przeżytkiem.
Podczas  oblężenia  Sewastopola  okazało się,  że  zmasowany ogień artylerii  jest  w stanie
łatwo przełamać obronę liniowych umocnień, zaś do ostrzału Dybbølu użyto gwintowanych
dział  i  wydłużonych  pocisków które  zastąpiły  gładkolufowe  armaty  strzelające  kulami.
Nowa broń wykazała się znaczną donośnością i celnością. Również rozwój kolei wymusił
zmiany koncepcji twierdz. Linie kolejowe przecinając fortyfikacje poligonalne znacząco je
osłabiały.

Analiza tych elementów sprawiła, że Komitet Inżynieryjny Głównego Inspektoratu Twierdz
w  latach  60.  XIX  wieku rozważał  możliwości  modernizacji  istniejących  twierdz.
Ostatecznie wypracowano ogólny model, który zakładał dodanie do istniejących fortyfikacji
pierścienia  fortów  artyleryjskich rozstawionych  co  2-6  km  i  odległych  o  6  km  od
dotychczasowych twierdz poligonalnych, które miały być poddane modernizacji. Plan ten
zakładał również redukcję liczby twierdz.

Prace  Krajowej  Komisji  Obronnej  (Landes-Verteidigungs-Kommission)  powołanej  przez
A.K.O. z 9 stycznia 1868, oraz raport feldmarszałka Moltkego z wojny francusko-pruskiej z
5 maja 1871 skłoniły Wilhelma I do A.K.O. z 5 listopada 1871, który stanowił polecenie dla
Krajowej  Komisji  Obrony  o  opracowanie  projektu  koniecznych  zmian  w  twierdzach
zjednoczonych  Niemiec.  Raport  tejże  komisji  był  podstawą A.K.O.  z  24 czerwca 1872,
który zredukował liczbę twierdz do 49, dzieląc je na trzy kategorie:

• 17 twierdz miano zmodernizować, tak by były w stanie wytrzymać oblężenie
• 17 twierdz miało być poddanych mniejszym modernizacjom, tak by uniemożliwić 

zajęcie ich niespodziewanym atakiem
• 15 twierdz miało pozostać bez zmian, a o ich losie miano zadecydować później

Twierdzę Poznań zaliczono do pierwszej grupy.

Pierwsze przygotowania do rozbudowy Twierdzy Poznań rozpoczęto w 1869 roku. 
Przeprowadzono wówczas wokół miasta pomiary geodezyjne oraz przygotowano siatkę 
triangulacyjną z punktem odniesienia na południe od Wildy. Na ich podstawie powstały 
dwa wstępne projekty rozbudowy:

• z 11 fortami głównymi (Fort) i 8 pośrednimi (Zwischenwerk – "międzydzieło") w 
promieniu 6-7 km od miasta

• z 6 fortami głównymi i 3 fortami pośrednimi w promieniu 3 km od miasta

W dniu 1 lutego 1872 ukazało się obwieszczenie informujące o planowaniu rozszerzenia
terenów fortecznych Twierdzy Poznań potwierdzone następnie przez A.K.O. z 24 czerwca
1872 będące ogólnym planem obrony Rzeszy. Kolejny A.K.O. z 29 maja 1873 wprowadził
możliwość wywłaszczenia w celu pozyskania terenów pod rozbudowę twierdzy. Następnym
etapem  było  ukończenie  1  czerwca  1873  wstępnego  planu,  który  okazał  się
kompromisowym  rozwiązaniem  między  poprzednimi  propozycjami  złożony  z  8  fortów
głównych i 3 pośrednich. A.K.O. z 31 marca 1874 przedstawił ten projekt Krajowej Komisji
Obronnej, która miała rozpatrzyć możliwe korekty planu. 
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Ostatecznie,  na swoim dwunastym spotkaniu 7 kwietnia 1874 Komisja ukończyła swoje
prace nad projektem i przekazała go Ministerstwu Wojny, które zatwierdziło go, co znalazło
odzwierciedlenie w A.K.O. z 17 listopada 1874. Ostateczny projekt twierdzy zatwierdzono
zaś 24 lutego 1876 roku. Zakładał on wybudowanie 9 fortów głównych (według projektu
Hansa von Biehlera) i 3 pośrednich. Finansowanie budowy zapewniła ustawa Reichstagu z
30  maja  1873  roku,  która  przeznaczyła  ponad  7  mln  talarów na  rozbudowę  Twierdzy
Poznań  (była  to  piąta  pod  względem  wysokości  kwota,  przeznaczona  na  modernizację
twierdzy). Z kwoty tej:

• 111 tys. talarów przeznaczono na wykup gruntu pod nowe fortyfikacje
• 5680 tys. talarów na budowę fortów
• 1232 tys. talarów na artylerię stanowiącą uzbrojenie twierdzy

Nie bez znaczenia było również wykorzystanie jako darmowej siły roboczej francuskich
jeńców wojennych.

Forty główne rozmieszczono w pierścieniu o średnicy 9,5 km w regularnych odstępach 3-4
km tworzące linię obrony o długości około 30 km odległej od twierdzy poligonalnej o 2,0-
4,5  km.  Luki  w pierścieniu  wywołane  dolinami  Bogdanki i  Warty uzupełniono fortami
pośrednimi (Forty IVa i IXa w dolinie Warty i VIa między Bogdanką a  Wierzbakiem). W
celu  wzmocnienia  Fortu  III,  który  był  najbardziej  wysuniętym  na  wschód  elementem
twierdzy, położonym w sporej odległości od pozostałych fortów, zaprojektowane trzy stałe
ziemne baterie artyleryjskie. 

Wszystkie forty miała połączyć sieć dróg fortecznych. Podstawę tej sieci stanowiła okrężna
droga  rokadowa położona  kilkaset  metrów za fortami,  którą  Warta,  Bogdanka i  Cybina
dzieliła  na  4  obwody.  Uzupełniał  ją  system dróg  promieniście  łączący  forty  i  twierdzę
poligonalną. Całości dopełniały dwie duże strzelnice (na Komandorii i Głównej) i dwa place
ćwiczeń (na Górczynie i Karolinie).

 Do pierwszych prac przystąpiono w 1876 roku. Rozpoczęto od wytyczenia granic działek
fortecznych  (ich  oznakowanie  stanowią  kamienie  ze  skrótem  F.G.  (Festungs-Grenze).
Następnie  rozpoczęto  pracę  nad  fortami  przy  Drodze  Berlińskiej  (obecnie  ul.
Dąbrowskiego),  aby  wzmocnić  osłabione  przez  nowy  dworzec  kolejowy  fortyfikacje
rdzenia. Następnie powstały forty na południe i wschód od miasta. Jako ostatnie wzniesiono
położone na północy, na przedpolu Fortu Winiary, Forty V i VI, które zmodyfikowano w
porównaniu do pierwotnych planów fortów nadając im formę dwuwałową.
Budowę każdego z fortów zwykle rozpoczynano przed ostatecznym zatwierdzeniem jego
planów.  Trwała  ona około 4 lat.  Jako ostatni,  w 1886 roku,  ukończono Fort  V.  W tym
samym okresie ukończono budowę drogi rokadowej.                                                       34.
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Drugi etap budowy twierdzy fortowej 1887-1896

Kolejny  kryzys  w  budowie  twierdz  przyniosło  wprowadzenie  w  1883  roku  do  użycia
pocisków burzących w których  proch zastąpiono  bawełną strzelniczą. Próby nowej broni
przeprowadzone na poligonie w  Kummersdorf wykazały,  że standardowe fortyfikacje są
zbyt słabo zabezpieczone przed ich działaniem. W 1886 roku  Francja, a w 1888 również
Niemcy wprowadziły jeszcze silniejszy materiał wybuchowy – melinit.

Postęp w technice oblężniczej sprawił, że Krajowa Komisja Obronna w latach 1885-1887
prowadziła prace mające na celu dostosowanie systemu fortyfikacyjnego Prus  do nowej
sytuacji. Zaowocowały one następującym wnioskiem: należało doprowadzić do większego
rozproszenia artylerii skupionej dotąd w fortach artyleryjskich, szykując sieć stałych baterii
z  magazynami  amunicyjnymi  i  schronami  połączonych  zamaskowanymi  drogami
fortecznymi.  Same  forty  zaś  miały  być  wyposażone  w  mniejszą  liczbę  dział  i  być
zabezpieczone przed atakiem z każdej strony. Wyznaczono im również nową funkcję. Odtąd
miały służyć jako silne punkty oporu piechoty, korzystającej między innymi z  karabinów
maszynowych. Zredukowano natomiast do zupełnego minimum rolę liniowych umocnień
poligonalnych.

W związku z koniecznością dużych wydatków i spodku roli twierdz A.K.O. z 10 grudnia 
1888 zalecił ponowną weryfikację systemu twierdz, która nastąpiła w A.K.O. z 9 maja 
1889:

• 17 twierdz, w tym Poznań, "o najwyższym znaczeniu" przeznaczono do modernizacji
• 2 twierdze otrzymały status twierdz "o zwiększonym znaczeniu" (prowadzono w nich

modernizację na mniejszą skalę)
• 14 twierdz pozostawiono bez zmian
• 5 twierdz przeznaczono do likwidacji

O konieczności modernizacji Twierdzy Poznań wspomniano już w A.K.O. z 3 grudnia 1885.
Kolejne A.K.O. z 13 maja 1887 ogłosiło, że rozszerzone zostaną tereny forteczne wokół
Poznania,  Metzu i  Strasburga.  Prace  nad  rozbudową  Twierdzy  Poznań  rozpoczęły  się
jeszcze w tym samym roku. W ciągu kilku lat powstały forty pośrednie: Ia, IIa, IIIa, Va,
VIIa i VIIIa. Ich datowanie jest niepewne. Oficjalne raporty podają, że prace zakończono w
1896, jednak inne dane mówią o roku 1890.

W ten  sposób  powstał  regularny  pierścień  w  którym  między  każdymi  dwoma  fortami
głównymi znajdowały się fort pośredni. Odległość pomiędzy umocnieniami wynosiła około
2 km. Ponadto pomiędzy Fortem VIa i  Fortem VII zbudowano stała Baterię Bogdanka,
która dorównywała wielkością fortom pośrednim. Ponadto pierścień umocnień wzmocniono
43 schronami piechoty, amunicyjnymi i artyleryjskimi z których większość znalazła się na
północnym  obwodzie  pierścienia  między  Fortami  IV i  VIII.  Na  południe  od  Fortu  III
zbudowano jaz na  Cybinie. Powstał także magazyn prochowy czasu pokoju przy Drodze
Warszawskiej w pobliżu Fortu IIIa, dwie nowe strzelnice piechoty przy Fortach IIIa i VII.
Jednocześnie  przeprowadzenie  modernizację  wszystkich  fortów  głównych  i  trzech
najstarszych fortów pośrednich.

Wszystkie  te  zmiany  wymogły  zwiększenie  garnizonu  poznańskiego,  co  zaowocowało
zbudowaniem kompleksu koszar przy ul. Bukowskiej i Grunwaldzkiej.
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Rozbiórka twierdzy poligonalnej 1896-1902

Po  powstaniu  pierścienia  fortów  twierdza  poligonalna  stała  się  z  militarnego  punktu
widzenia  zbędna,  natomiast  jej  utrzymywanie  hamowało  rozwój  Poznania.  Ówczesny
nadburmistrz Richard Witting podjął formalne starania o zniesienie twierdzy poligonalnej
już na początku swojej kadencji w 1891 roku. Podstawowym problemem była wysokość
odszkodowania jakie zażądała armia od miasta za tereny forteczne (144 ha). Była to kwota
18 mln  marek, zredukowana ostatecznie do 12 mln marek.  Dla porównania cały budżet
Poznania wynosił w w 1898 roku 3,77 mln marek, a w 1900 roku 5,85 mln. Ostatecznie
konflikt rozwiązały władze centralne, które wypłaciły armii żądaną kwotę. W związku z
tym tereny poforteczne nie stały się własnością komunalną, a skarbu państwa. Ostatecznie
sprawę rozbiórki  rdzenia  przypieczętował  A.K.O wydany przez  Wilhelma II 3  września
1902  roku.  Jednocześnie  przeniesiono  nazwy  starych  umocnień  znoszonego  rdzenia
lewobrzeżnego na nowe forty:

• Bastion I Röder → Fort I Röder
• Nadszaniec I Boyen → Fort Ia Boyen
• Fort Hake (dawniej św. Wojciecha) → Fort IV Hake
• Luneta Waldersee → Fort IVa Waldersee II
• Bastion VI Waldersee → Fort V Waldersee I
• Nadszaniec VI Bonin → Fort Va Bonin
• Bastion V Tietzen → Fort VI Tietzen
• Nadszaniec V Stockhausen → Fort VIa Stockhausen
• Bastion IV Colomb → Fort VII Colomb
• Nadszaniec IV Strotha → Fort VIIa Strotha
• Bastion III Grolman → Fort VIII Grolman
• Nadszaniec III Rohr→ Fort VIIIa Rohr
• Bastion II Brünneck → Fort IX Brünneck
• Nadszaniec II Witzleben → Fort IXa Witzleben

                                                                                                                                         36.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_II_Hohenzollern
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marka_niemiecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Witting
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Poznania


Pozostałe, otrzymały nazwy później:

• nowa nazwa → Fort II Stülpnagel
• nowa nazwa → Fort IIa Thümen
• nowa nazwa → Fort III Graf Kirchbach
• Fort Prittwitz-Gaffron → Fort IIIa Prittwitz

Prace nad likwidacja lewobrzeżnego rdzenia rozpoczęły się jeszcze przed oficjalną decyzją:

• przed  1896  rokiem  zniwelowano  części  Nadszańca  Magazynowego  i  Lunety
Waldersee, a później rozebrano prochownię nr 4

• pomiędzy 1889-1894 rokiem rozebrano Bramę Cmentarną,  budując w jej  miejscu
blokhauz przy nowej linii kolejowej.

Kolejny nadburmistrz,  Ernst  Wilms, sprawujący swój urząd od 1902 roku, położył duży
wkład w uporządkowanie  terenów pofortecznych.  Dzięki  niemu,  po odrzuceniu w 1900
roku projektu miejskiego radcy budowlanego Grüdera powołano w 1903 roku Królewską
Komisję ds. rozbudowy miasta pod kierownictwem Josepha Stübbena.

Prace rozbiórkowe lewobrzeżnego rdzenia zakończyły się w 1912 roku. Z lewobrzeżnych
umocnień rdzenia  pozostawiono jedynie  redutę  Bastionu III  Grolmana  i  blokhauz drogi
krytej Bastionu IV Colomb. Pozostały również umocnienia związane z Fortem Winiary oraz
umocnienia Ostrowa Tumskiego i prawobrzeżne.

Modernizacje w latach 1900-1914

Kolejna zmiana koncepcji sieci twierdz miała miejsce w A.K.O. z 23 stycznia 1900 roku.
Twierdza Poznań została ponownie zakwalifikowana do najwyższej kategorii  – "twierdz
dużych".  Zniesienie  lewobrzeżnego  rdzenia  poligonalnego  w  A.K.O.  wydanym  przez
Wilhelma II  3  września  1902 roku wywołało konieczność wzmocnienia  twierdzy,  prace
jednak ograniczyły się do zbudowania 10 schronów piechoty, po 3 schronów artyleryjskich i
amunicyjnych. Powstały one w południowej i wschodniej części obwodu twierdzy.
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 Ponadto zbudowano stanowiska obserwacyjne artylerii w Fortach III i VIII, duży magazyn
amunicyjny  Abschnitts-Munitions-Magazin  4 (w  skrócie  A.M.M.4)  znajdujący  się  na
Górczynie  przy  linii  kolejowej  do  Berlina,  powiększono  magazyny  czasu  pokoju  przy
Drodze Warszawskiej,  a  ponadto dokonano mniejszych modernizacji  innych dzieł.  Prace
zakończyły się około 1907 roku.

Kolejne zmiany, zapoczątkowane w 1913 roku, nastąpiły wskutek wzrastającego napięcia
politycznego. A.K.O. z 15 maja 1913 nakazywał budowę nowych dzieł fortyfikacyjnych na
przedpolu istniejących fortów tworzących pierścień o promieniu 50 km na linii:  Wiórek –
Piotrowo –  Tulce –  Gruszczyn –  Dziewicza Góra –  Radojewo –  Suchy Las –  Ławica –
Plewiska –  Szreniawa –  Puszczykowo,  jednak najprawdopodobniej  ze  względu na  brak
funduszy i czasu zrezygnowano z tego projektu. W zamian powstało ponad sto schronów
różnego typu w obrębie zapola fortów, część z nich stanowiła skupienia umocnień, inne zaś
wiązały się z większymi dziełami. Wszystkie jednak miały charakter umocnień biernych,
zaś właściwą pozycję obronną stanowiły umocnienia ziemne i zasieki.

Twierdza Poznań w okresie międzywojennym

Wybuch powstania zastał Twierdzę Poznań w nietypowej sytuacji. Wewnątrz pierścienia 
fortyfikacji poza regularną armią niemiecką, działały Straż Ludowa (sformowana przez 
Naczelną Radę Ludową) i Służba Straży i Bezpieczeństwa (sformowana przez władze 
niemieckie). Obie formacje milicyjne miały typowo polski charakter.
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Wszystko  to  sprawiło,  że  wybuch  zamieszek  nie  wywołał  zdecydowanej  reakcji  armii.
Żołnierze  pozostali  w  koszarach  lub  zamknęli  się  w  fortach.  Umocnienia  najczęściej
przechodziły w ręce polskie w wyniku negocjacji, niekiedy poprzedzonych wymianą ognia,
lub w wyniku krótkich walk jak lotnisko Ławica.

Po  przejęciu  kontroli  nad  miastem  polskie  władze  cywilne  podjęły  przerwana  przez
Niemców  rozbiórkę  umocnień  twierdzy  poligonalnej.  Jeszcze  w  1919  roku  rozpoczęto
burzenie  Wielkiej  Śluzy i  Śluzy Katedralnej,  oraz  w 1920 roku niwelację  wałów Fortu
Raucha oraz umocnień wzdłuż ul. Wałowej aż do Bramy Bydgoskiej. W tym samym czasie
Urząd Wojskowy Armii Wielkopolskiej rozpoczął przygotowania rozbiórki Fortów Prittwitz
i Rauch. Prace, zarówno prowadzone przez władze cywilne, jak i wojskowe przerwał rozkaz
Dowództwa Głównego z 20 czerwca 1920, nakazujący każde takie działanie konsultować ze
sobą oraz Komendą Miasta.

W międzyczasie, na przełomie roku 1919 i 1920 przemianowano fortyfikacje, część z nich
była nazwami używanymi w języku polskim w zaborze pruskim:

• Forty pierścienia zewnętrznego powróciły do pierwotnej numeracji sprzed 1902 roku
• Bastion III Grolman → Reduta Przemysława
• Fort Prittwitz-Gaffron → Reduta (Warownia) Reformatów
• Fort Rauch → Fort św. Rocha
• Luneta Astera → Reduta (Warownia) Rusa
• Fort Steinäcker → Reduta (Warownia) Lecha
• Fort Roon → Reduta (Warownia) Czecha
• Fort Radziwill → Reduta (Warownia) Radziwiłła

Część zmian nazw była oddolna, jednak niektóre wykazują pewną koordynację działania
(np. Reduty Lecha, Czecha i Rusa). Nazwy te znalazły się w powszechnym użyciu, pomimo
że  ich  nadania  nie  potwierdził  żaden  rozkaz.  Również  sama  twierdza  otrzymała  nową
nazwę: Obóz Warowny Poznań.

Pomimo że  władze  wojskowe  odrodzonej  Polski  początkowo wstrzymały  prace,  już  27
stycznia 1921 Ministerstwo Spraw Wojskowych skierowało przebywających na bezrobociu,
zdemobilizowanych  żołnierzy  do  rozbiórki  Reduty  św.  Rocha  i Reformatów,  z  których
miały  pozostać  jedynie  kamienne  fundamenty  skarp,  przygotowane  do  ewentualnego
montażu kraty fortecznej.

W lipcu  1921,  dzięki  porozumieniu  władz  miasta  i  wojska  zdemobilizowani  żołnierze
rozpoczęli  rozbiórkę  Cytadeli  Tumskiej  oraz  wałów  Reduty  Rusa.  Następnie,  23
października 1922, rozpoczęła prace specjalna komisja Ministerstwa Spraw Wojskowych,
która  miała  rozpatrzyć  wnioski  miasta  o  całkowite  zniesienie  umocnień  poligonalnych.
Ostatecznie, 30 stycznia 1923 władze wojskowe zgodziły się na ich rozbiórkę, a ostateczna
umowa, po kilku korektach została zawarta 9 lipca 1925 roku. Jeszcze przed tym terminem
trwały prace rozbiórkowe:

• w latach 1924-1925 rozebrano Bramę Warszawską i Bydgoską i zniwelowano wały 
Reduty Radziwiłła i Lecha

• w latach 1924-1927 – zniwelowano wały Reduty Reformatów
• w 1925 roku zniwelowano wały Reduty Rusa
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• w latach 1925-1927 – zniwelowano wały Reduty Czecha, prochowni w Reducie 
Rusa, oraz w otoczeniu Bramy Kaliskiej

• w latach 1926-1927 – zniwelowano wały dawnej Reduty św. Rocha, która zgodnie z 
rozkazem dowódcy Obrony Kraju z 21 lipca 1923 została przemianowana na Fort 
lek. dyw. Karola Marcinkowskiego.

W tym okresie niwelowano również kurtyny, zasypywano fosy oraz rozbierano mniejsze, 
ceglane schrony. Ostatecznie rozbiórkę przetrwały:

• Fort Winiary
• działobitnia Reduty Marcinkowskiego – pierwotnie przeznaczona do rozbiórki, 

jednak miasto nie znalazło innej kwatery dla stacjonującego tam oddziału wojska
• działobitnia Reduty Radziwiłła – przypadek identyczny jak Reduta Marcinkowskiego
• działobitnia Reduty Reformatów – jak dwie działobitnie powyżej
• Reduta Czecha
• Brama Kaliska – pozostawiona jako pamiątka fortecznej przeszłości miasta

Inny los  spotkał  fortyfikacje  zewnętrznego pierścienia.  Co prawda musiano zniwelować
wiele dzieł  zbudowanych w okresie I  wojny światowej,  gdyż naruszały one konstrukcję
wałów fortów,  jednak to właśnie  w praktyce nieuszkodzone forty zewnętrzne stanowiły
podstawę planów obronnych Obozu Warownego Poznań. Mimo to fortów nie utrzymywano
w  gotowości  bojowej.  Część  pełniła  funkcję  magazynów  wojskowych,  część  jedynie
dozorowano,  a  część  pozostawiono  bez  opieki.  Te  ostatnie  okoliczni  mieszkańcy
wykorzystywali jako komórki, a nawet w celach mieszkaniowych. Jako że nie prowadziło to
do  obniżenia  ewentualnych  możliwości  mobilizacyjnych  fortów,  władze  wojskowe
tolerowały ten stan.
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Lata  20.  XX  wieku stanowiły  okres  szybkiego  rozwoju  urbanistycznego  Poznania.  W
związku z tym dość szybko zagospodarowano przestrzeń pomiędzy dawnymi fortyfikacjami
poligonalnymi  a  linią  fortów,  a  linia  zabudowy  zbliżyła  się  do  strefy  ograniczeń
budowlanych narzuconych przez władze wojskowe. W związku z tym magistrat rozpoczął
zimą  1927/1928  roku  negocjacje  z  armią  w  sprawie  przebudowy  Obozu  Warownego
Poznań. Ostatecznie wojsko zgodziło się powołać komisję (miało to miejsce 23 lipca 1930),
która miała zbadać stan i wartość bojową poznańskich umocnień. Władze miasta, które w
komisji  reprezentował  sam  prezydent  Cyryl  Ratajski,  postulowały  przekazanie  mu
wszystkich  fortów  i  zniesienie  ograniczeń  budowlanych,  argumentując  niską  wartością
umocnień. Jednocześnie obiecywał, że umocnienia zostaną zamienione w tereny zielone, a
kazamaty będą służyć celom obrony cywilnej. 

Jednocześnie  postulował  realizację  niemieckich  planów  z  I  wojny  światowej,
przedstawiając ówczesne plany. Proponował nawet przeniesienie linii obrony jeszcze dalej
od  miasta,  na  dogodniejszą  do  obrony  linię  jezior  na  obwodzie  Mosina –  Stęszew –
Szamotuły –  Obrzycko. Ostatecznie komisja nie przyjęła projektu miejskiego. Zmieniono
jedynie  strefy  ograniczeń  budowlanych.  Na  wschodnim  brzegu  zniesiono  je  niemal
całkowicie, pozostawiając jedynie 200 m pas strefy I od wewnątrz i niezmieniony pas strefy
I  od  zewnątrz  wokół  Fortów  I  i  IV.  Na  lewym  brzegu,  wbrew  zabiegom  miasta,  od
wewnątrz zniesiono jedynie strefę III,  zaś strefę I  zwężono do 200 m, zaś od zewnątrz
ograniczenia  pozostawiono  bez  zmian.  Ponadto  zdecydowano  się  uregulować  stosunki
własnościowe gruntów w obrębie pasa fortecznego.

Efektem wzmożonego zainteresowania fortami była inicjatywa nadania umocnieniom, które
dotąd posługiwały się jedynie numeracją, patronów. W tym celu 10 stycznia 1931 zebrała
się komisja złożona z przedstawicieli wojska, miasta oraz Biblioteki Raczyńskich. Komisja
ostateczną  listę  ustaliła  16  marca  1931.  Nazwy  weszły  do  użycia  (choć  niezbyt
powszechnego),  pomimo  że  nie  potwierdzono  ich  odpowiednim  rozkazem.  Patronami
zostali:

• Fort I → Fort Krzysztofa Żegockiego
• Fort Ia → Fort Generała Krzysztofa Arciszewskiego
• Fort II → Fort Regimentarza Aleksandra Kraszewskiego
• Fort IIa → Fort Kapitana Kazimierza Więckowskiego
• Fort III → Fort Generała Józefa Niemojewskiego
• Fort IIIa → Fort Generała Józefa Sułkowskiego
• Fort IV → Fort Generała Henryka Dembińskiego
• Fort IVa → Fort Pułkownika Augustyna Brzeżańskiego
• Fort V → Fort (Rodziny) Mycielskich
• Fort Va → Fort Generała Ludwika Mierosławskiego
• Fort VI → Fort Kazimierza Mielęckiego
• Fort VIa → Fort Generała Ludwika Bogusławskiego
• Fort VII → Fort Majora Floriana Dąbrowskiego
• Fort VIIa → Fort Generała Zygmunta Zielińskiego
• Fort VIII → Fort Generała Kazimierza Grudzielskiego
• Fort VIIIa → Fort Generała Michała Sokolnickiego (pierwotnie władze wojskowe 

proponowały gen. Stanisława Taczaka, jednak władze cywilne nalegały by nie 
nadawać fortom imion osób żyjących)
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• Fort IX → Fort Pułkownika Edmunda Taczanowskiego (pierwotnie władze 
wojskowe proponowały gen. Kazimierza Sosnkowskiego, nazwa zmieniona z 
powodu jak przy Forcie VIIIa. Drugim kandydatem władz cywilnych był ppłk Ignacy
Dobrogoyski)

• Fort IXa → Fort Generała Wincentego Axamitowskiego (pierwotna propozycja 
dotyczyła gen. Kazimierza Dzierżanowskiego, zmieniona z przyczyn jak powyżej)
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Twierdza  Szczecin 
 Pruska twierdza w Szczecinie, wzniesiona w latach 1724-1740, zlikwidowana w 1873 roku,
reaktywowana przez władze hitlerowskie w czasie II wojny światowej.

Twierdza Szczecin w XVIII i XIX wieku

Nowożytne  fortyfikacje bastionowe w  Szczecinie  powstały  w  czasie  wojny
trzydziestoletniej,  po zdobyciu  miasta  przez  Szwedów w  1630 roku;  w trakcie  budowy
umocnień (lata  1630-1639)  wykorzystano  średniowieczne obwarowania  miasta.  W  1713
roku, po opanowaniu Szczecina przez Prusy, przystąpiono do opracowania planów nowej
twierdzy  wyposażonej  w  nowoczesne  działa  fortyfikacyjne,  jak  forty,  przeciwstraże,
raweliny, lunety.

Projektantem twierdzy szczecińskiej był holenderski inżynier wojskowy Gerhard Cornelius
van  Wallrawe.  Pierwsze  plany  umocnień  jego  autorstwa  powstały  w latach  1717-1724.
Główną część prac budowlanych wykonano pod nadzorem von Wallrawego w latach 1724-
1740; w ich trakcie przebudowano średniowieczny system bram miejskich. W 1806 roku, po
zdobyciu  Szczecina  przez  wojska  napoleońskie,  Francuzi  przystąpili  do  wzmacniania
twierdzy;  w  strategicznych  punktach  miasta  rozmieszczono  umocnienia  (przegrody)
palisadowe złożone  łącznie  z  blisko  150.000  bali.  Po  1813 roku,  gdy  wojska  pruskie
ponownie  wkroczyły  do  Szczecina,  palisady  usunięto  i  dokonano  modernizacji  zespołu
fortecznego.Decyzję  o  likwidacji  twierdzy  Szczecin  podjęto  w  1873  roku,  po  wojnie
francusko-pruskiej,  co umożliwiło rozwój  miasta,  poprzednio  krępowany przez istnienie
rozbudowanego systemu fortyfikacji.

Twierdza Szczecin w czasie II wojny światowej

Próbę reaktywacji  twierdzy Szczecin podjęły na przełomie  1944 i  1945 roku władze  III
Rzeszy,  próbując  przekształcić  miasto  w  punkt  oporu  przeciwko  ofensywie  Armii
Czerwonej.  Na podstawie podjętej 18 listopada 1944 roku decyzji  miasto miało stać się
twierdzą wieńczącą od północy  Linię  Nibelungów – pas  umocnień ciągnący się  wzdłuż
Odry i Nysy Łużyckiej. Szczecin miał stać się bastionem obrony obszarów nadbałtyckich i
północnego  podejścia  do  Berlina.  Miasto  pokryto  siecią  barykad,  rowów  i  zapór
przeciwczołgowych złożonych ze stalowych szyn wbitych na sztorc w ziemię; w piwnicach
drążono podziemne przejścia łączące sąsiednie budynki i schrony przeciwlotnicze (w latach
1941-1945 w Szczecinie zbudowano ich blisko 800).

Oficjalnie miasto ogłoszono twierdzą 20 marca 1945 roku i od tego dnia na jego terenie
zaczęły obowiązywać prawa wojenne. Powstała dywizja forteczna "Stettin"; w sumie załoga
miasta  liczyła  na  początku kwietnia  1945 roku ok.  16 tysięcy  żołnierzy  wzmocnionych
szeregiem jednostek odwodowych XXXII Korpusu Armijnego, w którego skład wchodziła
twierdza. Dodatkowo obronę wzmacniała artyleria okrętów zgromadzonych w porcie oraz
na Zalewie Szczecińskim. Ważnym atutem obronnym twierdzy było korzystne położenie na
lewym  brzegu  rozległej  i  zabagnionej  wiosną  1945  roku  doliny  Odry,  przy  czym  dla
wzmocnienia znaczenia strategicznego doliny zniszczono wszystkie mosty na Odrze i jej
ramionach.  Mimo  zgromadzenia  znacznych  sił  i  korzystnego  położenia  strategicznego
miasto poddało się bez walki 26 kwietnia 1945 roku.
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Fortyfikacje Szczecina na rycinie Matthäusa Meriana opublikowanej w dziele Topographia 
Germaniae w 1642 roku

Zdobycie Szczecina przez wojska francuskie w 1806 roku
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                                    TWIERDZA  WISŁOUJŚCIE 

Twierdza Wisłoujście – zabytkowatwierdza w Gdańsku nad Martwą Wisłą, przy dawnym
ujściu Wisły do Zatoki Gdańskiej. Znajduje się nieopodal osiedla Wisłoujście, Westerplatte i
Portu Północnego.

W konstrukcji twierdzy widać różne style architektoniczne od  gotyku wzwyż, techniki i
materiały budowlane. Jest to spowodowane tym, że przez lata twierdza była odbudowywana
po  każdym  zniszczeniu.  Jej  fundamenty opierają  się  na  drewnianych  skrzyniach
(kaszycach),  które  znajdują  się  pod  wodą.  Na  nich  usypano  gruz  i  na  tej  podstawie
zbudowano  twierdzę.  Serce  twierdzy  stanowi  cylindryczna  wieża  (obecnie  pozbawiona
zwieńczenia), która służyła do 1758 jako latarnia morska. Jest ona otoczona przez ceglany
wieniec  (zwany  też  niekiedy  rondlem-działobitnią),  do  którego  zewnętrznego  obwodu
przylegają  domy oficerskie.  Wokół  wieńca  zbudowano  czterobastionowy  Fort  carré,  do
wnętrza którego prowadzi brama z  poterną z  1609. Od strony północno-wschodniej  fort
carré przylega do Martwej Wisły, natomiast z pozostałych stron opasany jest przez szaniec,
zwany Szańcem Wschodnim. W skład szańca wchodzi pięć bastionów, natomiast z dwóch
istniejących dawniej rawelinów do naszych czasów przetrwał jeden. Fort Carré oraz Szaniec
Wschodni są otoczone fosami zasilanymi z Martwej Wisły.

Do 1889 zwieńczeniem wieży był późnobarokowy hełm z ok. 1721r. Po jego spaleniu w
wyniku pożaru spowodowanego uderzeniem pioruna hełm został  odbudowany w formie
stożka krytego łupkiem, który przetrwał do 1945. 
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Na wieży znajdował się także zegar, pochodzący z XVIIIw  Już w czasach krzyżackich, w
XIV wieku,  w  miejscu  gdzie  Wisła wpadała  do  Morza  Bałtyckiego znajdowała  się
drewniana wartownia, spalona przez husyckie sierotki w pierwszych dniach września 1433.
W 1482 wybudowano w tym miejscu ceglaną wieżę z latarnią. Jej zadaniem była kontrola
ruchu statków na rzece oraz bronienie dostępu do gdańskiego portu. Wokół wieży powstał
wieniec artyleryjski a całość założenia ufortyfikowano czterobastionowym fortem. 

Twierdza Wisłoujście wielokrotnie była celem w kampaniach wojennych. W 1577 oblegał ją
bezskutecznie Stefan Batory, w czasie bitwy pod Oliwą (1627) ostrzeliwała szwedzką flotę,
w 1734 atakowały ją wojska rosyjsko-saskie, w 1793 pruskie, 1807 – Napoleon, a w 1814
znowu Prusacy. W latach  1622-1629 twierdza, zwana też  Latarnią, stała się bazą polskiej
floty wojennej, kotwiczącej pod osłoną dział twierdzy. W nocy z 5 na 6 lipca 1628 polskie
okręty pod Wisłoujściem zostały zaatakowane przez szwedzkie wojska lądowe z użyciem
artylerii, w wyniku czego zostały zatopione okręty "Żółty Lew" i galeon "Święty Jerzy".

Po drugiej stronie Martwej Wisły istniał analogiczny szaniec, zwany Szańcem Zachodnim,
który został rozebrany w końcu XIX wieku. W 1627 Rada Miasta Gdańska zdecydowała o
wybudowaniu Szańca Zachodniego, na miejscu rozebranej Karczmy Zachodniej w Nowym
Porcie (przy lewym brzegu Wisły). 

W  1639  roku  szaniec  uzupełniono  o  dwa  półbastiony.  Umocnienie  to  było  częścią  i
przyczółkiem leżącej po drugiej stronie rzeki twierdzy. Szaniec przylegał bezpośrednio do
Wisły i  był długości 250 m na 160 m. W 1648 stan załogi wynosił 150 osób w czasie
pokoju,  a  300  osób  w  razie  wojny.  W  ciągu  następnych  dwóch  wieków  umocnienia
rozbudowywano i przebudowywano. W czasach  napoleońskich szaniec ten był nazywany
Fortem Montebello.  W XX wieku na terenie zlikwidowanego szańca wybudowano bazę
paliwową, która została zamknięta ok. 1985. Zaplanowana jest rewitalizacja tego obszaru i
utworzenie parku miejskiego oraz terenu rekreacyjnego.

Niesiony przez rzekę piach spowodował, że zbudowany pierwotnie na styku rzeki i morza
obiekt, znalazł się ok. 500 m od brzegu Bałtyku. Od końca XVIII wieku zadanie obrony
ujścia Wisły przejęły pruskie fortyfikacje na Westerplatte oraz Szaniec Mewi. W XIX wieku
Twierdza odgrywała  rolę  więzienia,  a  w okresie  międzywojennym mieścił  się  tam klub
żeglarski. W  1945 Armia Czerwona po zrównaniu z ziemią historycznej części Gdańska
przystąpiła do destrukcji zabytkowej twierdzy. 

Do dzisiaj nie została w pełni odbudowana (brak dachu latarni, zarastające wały szańca etc).
Sytuacje mają poprawić amerykańskie dotacje przeznaczone dla najbardziej zagrożonych
zabytków. W 1974 zespół Twierdzy Wisłoujście został oddziałem Muzeum Historycznego
Miasta Gdańska.  Jako jedna z dwóch (obok twierdzy w  Bałtijsku)  twierdz morskich na
południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego i ze względu na swą historyczną wartość trafiła
na listę World Monuments Watch stu najbardziej zagrożonych zabytków na świecie. W 2009
władze Gdańska podjęły decyzję o częściowym odtworzeniu Szańca Zachodniego.

Nietoperze

Twierdza Wisłoujście jest nie tylko bezcennym zabytkiem architektury fortyfikacyjnej, ale 
również jednym z kilku największych w województwie pomorskim zimowisk nietoperzy. 

W 2005 naliczono tu 313 osobników tych ściśle chronionych zwierząt. 
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Najliczniejszym  gatunkiem  spędzającym  tu  zimę  jest  nocek  Natterera,  do  częstych  i
względnie  licznych  należą  również  nocek  rudy i  nocek  łydkowłosy.  Ten  ostatni  jest
uważany  za  gatunek  zagrożony  wymarciem  w  Polsce,  umieszczono  go  również  w
Załączniku II unijnej Dyrektywy Siedliskowej, co stało się podstawą do uznania Twierdzy
za obszar Natura 2000. Jest to jedno z kilku największych w kraju zimowisk tego rzadkiego
nietoperza. Spotykano tu również  hibernujące nietoperze z gatunków:  nocek duży,  nocek
wąsatek,  mroczek późny,  karlik większy i  gacek brunatny, zaś wiosną 2003 znaleziono tu
jedną samicę  nocka Brandta, pierwszy raz stwierdzonego we wschodniej części polskiego
Pobrzeża Bałtyku.

Brama

Domy oficerów

Koszary
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Fort carré Twierdzy Wisłoujście z wieńcem i wieżą-latarnią, widziany od strony Martwej 
Wisły
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Twierdza Świnoujście 
To pruski zespół fortyfikacji broniący ważnego portu w Świnoujściu, wzniesiony w XIX 
wieku. Autorem projektu był Johann Leopold Ludwig Brese. Twierdza składała się z 
czterech fortów, z których do naszych czasów przetrwały trzy. Są to:

• Fort Anioła
• Fort Gerharda
• Fort Zachodni

Czwartym dziełem był Fort II w Warszowie, zniszczony w latach siedemdziesiątych XX 
wieku.

Fort III Anioła –  fort pruskiej Twierdzy Świnoujście, wybudowany w latach  1854-1858,
przeznaczony do obrony zachodniego kompleksu fortyfikacyjnego od strony lądu. Składa
się  on  z  trzykondygnacyjnej  rotundy,  zwieńczonej  tarasem  i  basztą  obserwacyjną.  W
ścianach zewnętrznych otwory strzelnicze dla lekkich dział i broni ręcznej. Wokół budowli
wały ziemne o narysie pentagonalnym z ufortyfikowaną bramą obronną,  wyposażoną w
dodatkowe  stanowiska  strzeleckie  i  artyleryjskie.  Do  roku  1863 fort  otoczono  wałami
ziemnymi  z  podwójną  fosą wodną.  W  latach  1870-1880 w  wewnętrzny  wał  ziemny
wkomponowano 3 schrony dla dział polowych, mały magazyn amunicyjny oraz schron dla
kanonierów. Pod koniec XIX wieku do fortu doprowadzono łączność telegraficzną oraz sieć
energetyczną. W czasie II wojny światowej obiekt połączono kolejką wąskotorową z innymi
fortyfikacjami twierdzy. Wokół fortu pojawiły się stanowiska karabinów maszynowych. W
okresie  międzywojennym  fort  przystosowano  do  wojny  chemicznej,  montując  tutaj
gazoszczelne  drzwi  i  pokrywy  pancerne  okien.  Na  baszcie  wybudowano  stanowisko
przeciwlotniczej stacji radiowej. 

W drugiej połowie  XIXw. Fort Anioła obsadzony był przez piechurów i artylerzystów w
sile kompanii około 100 ludzi. Podczas I wojny światowej zaczął tracić na znaczeniu jako
obiekt bojowy. W okresie międzywojennym przeszedł we władanie niemieckiej marynarki.
W  latach  30.  zainstalowała  się  tutaj  kompania  obserwacyjno-meldunkowa  obrony
przeciwlotniczej. W maju  1945 załoga bez walki ewakuowała się okrętem na zachód. Po
wojnie fort zajęła sowiecka marynarka, wykorzystując go jako obiekt obserwacyjny.
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Bateria wschodnia Fortu Anioła
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Warto zobaczyć:

• Brama obronna ze strzelnicami dla dział i karabinów. W zewn. filarach zachowały się
jeszcze  stalowe  koła  do  podnoszenia  zwodzonego  pomostu  przez  fosę.  Po  obu
stronach  przesmyku  bramy  dwa  niewielkie  pomieszczenia  służące  niegdyś  jako
magazyn broni i amunicji.

• Wokół  reduty  fortu  dobrze  zachowane  remizy  artyleryjskie,  mały  magazyn
amunicyjny i schron dla kanonierów.

• W wejściu do fortu dwie pary dwudzielnych drzwi pancernych, zainstalowanych tutaj
w okresie międzywojennym podczas uszczelniania fortu przed bronią chemiczną.

• W stopie klatki  schodowej i  kolejnych kondygnacji  owalne otwory szybu dawnej
windy do transportu amunicji na wyższe piętra tras i reduty.

• Kamienne, spiralne stopnie w klatce schodowej, wiodące z parteru na taras fortu

Fort I Gerharda, zwany również Fortem Wschodnim – jeden z fortów Twierdzy 
Świnoujście. Położony jest we wschodniej części Świnoujścia, w dzielnicy Warszów, na 
wyspie Wolin, w pobliżu latarni morskiej.

Fort należy do najlepiej zachowanych do obecnych czasów, pruskich nadbrzeżnych fortów 
artyleryjskich w Europie. Położony na wyspie Wolin, administracyjnie należy do 
Świnoujścia.

Wybudowany  został  w  latach  1856-1863  przeznaczony  do  obrony  portu  przed
nieprzyjacielską  flotą.  Dwukondygnacyjna,  owalna  reduta po  1863  r.  otoczona  wraz  ze
wschodnim fragmentem wałów ziemnych  fosą wodną. Od 1881 r. ufortyfikowana bateria
nadbrzeżna z zachodnią lawą artyleryjską i wschodnią galerią dla  dział oraz kazamatami,
wyposażona dodatkowo w dwie kaponiery.

W II  poł.  XIX w.  dwukondygnacyjna  reduta,  pełniąca  rolę  bloku  koszarowo-bojowego
została przebudowana, stając się zapleczem wysokich obwałowań ziemnych, skierowanych
grotem w stronę północno-wschodnią. Całość do roku 1863 otoczona fosą wodną.
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Zwodzony pomost przez fosę wiódł do głównego wejścia reduty i dalej na dziedziniec fortu.
W latach  1870-1881  uwagę  obrońców  przekierowano  bardziej  na  północ,  włączając  w
obszar fortu jego obecną część zachodnią – dawniej baterię dział polowych. Na zachodniej
lawie  i  na  wschodniej  galerii  artyleryjskiej  budowniczowie  przewidzieli  10  stanowisk
ogniowych dla dział, na których zainstalowano jedynie 4 armaty nadbrzeżne Kruppa kalibru
210 mm, oraz 7 armat 150 mm. Fort uzbrojony był również w artylerię polową i później w
karabiny maszynowe. Na południowym i północnym odcinku fosy zbudowano 2 schrony
strzeleckie  połączone podziemnymi tunelami z dziedzińcem fortu.  Z kolei  na  przełomie
XIX i XX doprowadzono łączność telegraficzną oraz kolej wąskotorową.

Fortyfikacja ta początkowo obsadzona była przez piechurów i artylerzystów w sile batalionu
ok. 300 ludzi. Po  I wojnie światowej obiekt przeszedł pod zarząd niemieckiej marynarki
wojennej, pełniąc jednocześnie rolę pomocniczą aż do końca II wojny światowej. Po wojnie
używany przez Rosjan, od 1962 r. przekazany miastu. Od opuszczenia obiektu przez Rosjan
przez kilka lat pełnił funkcje magazynów, a później został opuszczony. W 2001 roku został
wydzierżawiony przez fascynatów, którzy na jego terenie prowadzą jedną z najciekawszych
inicjatyw  związanych  z  tzw.  żywą  historią.  W Forcie  rezyduje  historyczny  komendant
Twierdzy  Morskiej,  a  po  całym  obiekcie  oprowadzają  przebrani  w  pruskie  mundury
studenci. Od 2001 roku w forcie ma swoją siedzibę Muzeum Obrony Wybrzeża.

Ponadto

• Jedna z najlepiej zachowany w Europie ława artyleryjska – ciąg kamienno-ceglanych
stanowisk dla dział nabrzeżnych kalibru 150 i 210 mm, z zachowanymi reliktami 
różnych typów mocowań armat.

• Reduta, pełniąca jednocześnie rolę obiektu koszarowego fortu. Nad wejściem dwa 
kamienie granitowe z datą ukończenia budowy. W stropie przy wejściu dwa szyby 
windy do transportu dział na piętro oraz mniejszej windy amunicyjnej.

• Na północnym i południowym odcinku fosy dwie kaponiery, połączone z fortem 
podziemnymi tunelami.

• Mały dziedziniec z kazamatami pod galerią artyleryjską.
• Magazyny amunicyjne i prochownie w zachodnim skrzydle fortu.
• Dwie remizy artyleryjskie i dawne stanowiska ogniowe dla dział polowych na 

południowym wale fortu nad południową kaponierą.
• We wnętrzu reduty Fortu Muzeum, a w nim między innymi: działko rewolwerowe 

37mm, kartaczownica Gatlinga, kolekcja oryginalnych mundurów i inne.
• Na placu musztry wrak transportera SDKFZ 7/2, który został wyciągnięty z morza, w

okolicach Dziwnowa (Pomorze Zachodnie) w 2006 roku.

Galeria

•

Główna prochownia.                                                                                                56.
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•

Kazamaty

•

Wnętrze Muzeum w reducie Fortu

•

Kaponiera północno-wschodnia.

•

Grupa rekonstrukcyjna w kazamatach Fortu Gerharda.
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Fort IV Zachodni – fort pruskiej Twierdzy Świnoujście, wybudowany w latach 1856-1861,
przeznaczony do obrony portu przed wrogimi okrętami. 

Fort Zachodni

Składa się on z jednokondygnacyjnej reduty na planie kwadratu, do roku 1863 wzmocnionej
murowanymi  skrzydłami  i  otoczonej  wałem  ziemnym  oraz  fosą  wodną.  Po  1878 roku
ufortyfikowana bateria nadbrzeżna z tarasem artyleryjskim i podziemnymi kazamatami. W
II  połowie  XIX wieku  mała  reduta  artyleryjska  przekształciła  się  w  fort  redutowy.  Na
usypywanym od północy wale ziemnym projektowano kolejne stanowiska dla armat.  Na
początku XX wieku pojawiły się tu karabiny maszynowe i lekkie moździerze. Po I wojnie
światowej fort rozbrojono. W okresie XX-lecia międzywojennego znów zainstalowano tutaj
baterię 4 dział nadbrzeżnych kalibru 150 mm, których stanowiska zbudowano na koronie
północnego  wału  ziemnego.  W  1941 roku  na  zachodnim  skrzydle  fortu  wzniesiono
betonowy bunkier dowodzenia. Po 1945 Rosjanie zbudowali w centrum i na obu krańcach
fortu 3 betonowe bunkry dla armat nadbrzeżnych kalibru 127mm. Do początku XX wieku
fort  obsadzony  był  przez  piechurów  i  artylerzystów,  przez  ok.  300  ludzi.  Po  wojnie
zainstalowano tu szkolną baterię nadbrzeżną III Oddziału Artylerii Morskiej. Na początku
1945 r.  bateria  wzięła  udział  w  ostrzeliwaniu  celów  lądowych,  po  czym  jej  obsługa
zniszczyła  działa  i  ewakuowała  się  okrętem na zachód.  Po wojnie  fort  wykorzystywała
sowiecka marynarka. W 1962 r. obiekt przekazano miastu.

Warto zobaczyć:

• Brama obronna, do której prowadziła kiedyś grobla. W murach bramy otwory 
strzelnicze dla broni ręcznej.

• Kwadratowa reduta – najstarsza część fortu – wykorzystywana obecnie jako muzeum
historii twierdzy.

• Podziemny korytarz komunikacyjny z halami dawnych komór amunicyjnych i 
pomieszczeń magazynowych. W stopie korytarza widoczne okrągłe otwory XIX-
wiecznych wind amunicyjnych.

• Remizy artyleryjskie z II poł. XIX w. pod środkowym wałem ziemnym oraz na 
skrzydłach tarasu.

• Betonowy schron dowodzenia baterii "Henningsen" z pomieszczeniami sztabowymi i
stanowiskiem dalmierza optycznego.
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• Galeria artyleryjska ze stanowiskami dla ciężkich dział nadbrzeżnych z XIX w. 
Środkowa działobitnia zachowana w oryginalnym stanie. Na prawo jedno ze 
stanowisk ogniowych baterii "Henningsen". W centrum oraz na lewym skrzydle fortu
rosyjskie schrony dla armat nadbrzeżnych.

•

Fort Zachodni - część wschodnia

•

Fort Zachodni - widok z góry

•

Fort Zachodni - część wschodnia widziana z góry

•

Miny morskie z czasów II wojny światowej
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TWIERDZA  TORUŃ

Twierdza fortowa z II połowy XIX wieku wzniesiona za pieniądze uzyskane z kontrybucji
po  wojnie  francusko-pruskiej.  Składa  się  z  ponad  200  różnych  dzieł  pasa  fortecznego,
którego obwód wynosi ok. 22 km. Prawie wszystkie zachowały się w niezmienionym stanie
do dziś.  Forty  i  schrony twierdzy są  własnością  wojska,  prywatnych firm lub też  stoją
niezagospodarowane.  W Forcie  IV  znajduje  się  hotel  o  charakterze  pruskiej  twierdzy,
schronisko i trasa turystyczna. Poszczególne forty toruńskie są połączone szlakiem pieszym
w kolorze czarnym (Szlak Forteczny) o łącznej długości 44 km.

Budowa fortyfikacji wewnętrznych

Po  kongresie  wiedeńskim pruskie  władze  Torunia  rozpoczęły  intensywną  transformację
miasta  w  twierdzę  nadgraniczną.  Do  1830  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  historycznego
Starego  Miasta  powstały  dwa  arsenały,  obronne  koszary  (dziś  Koszary  Racławickie),
wozownie i magazyny oraz szpital wojskowy (ul. Jęczmienna). Od strony Wisły wyburzono
część średniowiecznych murów miejskich i zastąpiono je nowymi murami ze strzelnicami.
Na  cele  koszarowe  przebudowano  basztę  Koci  Ogon i  gmach  dawnego  kolegium
jezuickiego,  jak  i  rozebrano  gotycki  kościół  św.  Wawrzyńca.  W  latach  dwudziestych
powstał szereg budowli bastionowych skupionych wokół Starego Miasta. W ich kurtynach
zlokalizowano  bramy  (powstałe  w  latach  1823=24).  Nazwano  je,  naśladując  nazwy
wcześniejszych, średniowiecznych bram toruńskich, Nową Starotoruńską (lub Bydgoską),
Nową  Chełmińską,  Nową  Św.  Jakuba  oraz  Lubicką.  Obiekty  te  utrzymano  w  stylu
neogotyckim; wszystkie bramy zostały wyburzone w latach 20. XX wieku.
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Pierwsze toruńskie forty

Najważniejszą inwestycją tego okresu był wznoszony od 1825 do 1832  Fort św. Jakuba,
budowla obronna mająca osłaniać historyczne centrum miasta i dworzec kolejowy Toruń
Miasto  od  strony  wschodniej.  Do naszych  czasów zachowała  się  jedynie  część  fortu  –
trzypiętrowa reduta na planie podkowy, przykryta nasypem ziemnym z umocnieniami, dziś
przekształconymi. Obecnie pełni ona funkcje mieszkalne. Kolejne forty powstały na lewym
brzegu Wisły. Były to Przyczółek Mostowy przy ul. Podgórskiej (budowany w latach 1824-
28 i rozbudowywany 1837-1840).

 Było to dzieło rogowe z dwoma bastionami, osłoniętą rawelinem kaponierą czołową oraz
dwiema  kaponierami  barkowymi,  zespołem  nasypów  i  wykopów,  trzypiętrową  redutą
koszarową bez większych obiektów murowanych. Szyję fortu zamykał mur ze strzelnicami.
Całość miała rozpiętość około pięciuset metrów. Fort obecnie jest w rękach prywatnych i
nie  jest  dostępny.  Drugim  fortem  ubezpieczającym  linię  kolejową  do  Kutna był  Fort
Kolejowy,  wzniesiony  na  planie  sześciokąta  w latach  1863-1866.  Obecnie  fort  ten  jest
całkowicie  zrujnowany.  Zakończenie  prac  nad  nim  było  zarazem  końcem  budowy
wewnętrznych fortyfikacji w Toruniu.

Rozbudowa fortyfikacji wewnętrznych

W  trakcie  budowy  zewnętrznego  pierścienia  fortecznego  prowadzono  dalsze  prace
modernizacyjne w obrębie wewnętrznego pierścienia twierdzy. Fort Św. Jakuba i bastion
Odcinkowy zostały połączone kurtyną, natomiast pozostałe trzy bastiony (Menniczy, św.
Jakuba  oraz  św.  Katarzyny)  zostały  wyburzone.  W wybudowanej  kurtynie  umieszczono
bramę kolejową z uwagi na przecięcie fortyfikacji przez linię kolejową do Olsztyna. Ten
fragment  miasta  został  wypełniony  koszarowym  budownictwem  wojskowym  (Koszary
Wilhelmowskie) ze szpitalem oraz podwalniami koszarowymi i magazynowymi.
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Jeszcze  na  początku  XX wieku prowadzono na  terenie  wewnętrznego pierścienia  prace
modernizacyjne,  zasypując  średniowieczne  fosy  i  zabudowując  zajmowany  przez  nie
obszar.  Przeprowadzono  rozbiórkę  większości  murów  obronnych  oraz  pierwszych,  już
nienowoczesnych bastionów. W 1912 podjęto budowę lotniska, wzniesiono halę balonową i
sterowcową.

Budowa twierdzy pierścieniowej

Twierdza została  wzniesiona na mocy rozporządzenia  pruskiego sztabu generalnego (24
czerwca 1872), za pieniądze z kontrybucji francuskiej.  Toruń, jako miasto nadgraniczne,
został  zaliczony  do  grupy  twierdz  przewidzianych  do  rozbudowy.  Nowo  powstała
architektura forteczna miała odpowiadać na zapotrzebowanie ówczesnej sztuki wojskowej,
zwłaszcza na wprowadzenie artylerii gwintowanej.

Budowa rozpoczęła się w 1877, jej pierwszy etap trwał siedem lat. W tym okresie powstały
forty  określone  dziś  numerami  II,  IV,  V,  VII,  IX,  XI,  XII  i  XV[1] oraz  zabudowania
koszarowe.  Jednak  szybki  rozwój  artylerii  i  wynalezienie  pocisku  burzącego  w  1883
sprawił, że już w momencie oddania do użytku powstałe forty były nieprzystosowane do
wojskowych  standardów.  Konieczna  była  ich  rozbudowa  oraz  wzniesienie  kolejnych
obiektów.

 W latach 1888-1893 wybudowano kolejne obiekty o numerach I, III, VI, VIII, X, XII i XIV,
a  ponadto  20  baterii  ziemnych  i  84  schrony  międzypola.  Nie  był  to  koniec  prac  nad
Twierdzą  Toruń,  która  jeszcze  w  latach  1905-1914  przechodziła  kolejne  rozbudowy,
remonty i umocnienia,  przede wszystkim wzmacnianie już istniejących fortów i budowę
nowych baterii ziemnych, których liczba wynosiła w 1914 39. U progu I wojny światowej w
Toruniu znajdowało się około 200 budowli fortecznych, których wyposażenie, utrzymanie i
budowa  kosztowały  ponad  60  milionów  marek.  Obiekty  były  ze  sobą  doskonale
skomunikowane, posiadały system nawadniający i odwadniający oraz własne ujęcia wody
pitnej.

Pierścień forteczny otaczał  miasto  promieniem około  czterech  kilometrów,  co  czyniło  z
Twierdzy  Toruń  jedną  z  największych  w Europie  wschodniej.  Każdy  z  fortów  posiada
średnią rozpiętość murów 300-400 metrów, posiada zespół budynków wojskowych, fosę,
wały  z  maską  roślinną,  stok  bojowy  oraz  kilkukondygnacyjne  podziemia.  otaczających
miasto  okręgiem  o  średnicy  ok.  3,5  –  4  kilometry.  Standardowy  fort  posiada  2-3
kondygnacyjne podziemia, budynki wojskowe, fosę, wały i stok bojowy.
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Po I wojnie światowej

Twierdza Toruń nie była oblegana w czasie I wojny światowej. Wycofujące się z Torunia
wojska  pruskie  świadomie  zniszczyły  wyposażenie  fortów,  zabierając  urządzenia
artyleryjskie, przyrządy celownicze, drzwi pancerne oraz zasilanie instalacji elektrycznej,
przecięły kable telegraficzne. Uszkodzenia te poważnie ograniczyły wartość bojową fortów,
które przeszły następnie remonty na koszt wojska polskiego. Przejęło ono większość fortów,
adaptując  je  na  cele  koszarowe  i  magazynowe.  W niektórych  fortach  mieścił  się  Obóz
Internowanych nr 15 w Toruniu.8 listopada 1919 dowódcą twierdzy mianowany został gen.
ppor.  Kazimierz  Grudzielski.Fortyfikacje  toruńskie  są  zabytkami  techniki  wojennej,
wpisanymi  w  1971  r.  do  rejestru  zabytków,  tworzącymi  w  Toruniu  unikatowy  system
fortyfikacji na skalę europejską.

Magazyn prowiantowy Twierdzy Toruń

Pancerna bateria doświadczalna kalibru 105 mm między fortami XI i XII część Muzeum 
Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń
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Fort VIII

Fort XIV

Fort Przyczółek Mostowy ukryty za późniejszymi obiektami przemysłowymi

Zdewastowany schron przedpola fortu VII
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Położenie Torunia na granicy prusko-rosyjskiej
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Typowy fort główny o rozpiętości ok. 300 m. ma dwa czoła, 2 rozszerzające się barki i szyję
o charakterystycznym narysie powstałym przez cofnięcie środkowej części 
koszar szyjowych.

W 2-kondygnacyjnym bloku koszar na każdym piętrze znajduje się kilkanaście 
pomieszczeń: sale żołnierskie i oficerskie, wartownie, telegraf, lazaret, kuchnie, 
pomieszczenia magazynowe oraz kojce dla broni strzeleckiej i dla dział do przestrzeliwania 
szyjowego odcinka fosy (w uskokowych załamaniach koszar).

Na osi fortu umieszczony jest duży ziemny trawers kryjący poternę główną, łączącą koszary
szyjowe z ukrytym pod wałem głównym (czołowym) blokiem pomieszczeń magazynowych
z poterną pooprzeczną (magazyny pocisków i łusek, przygotowalnie ładunków miotających,
pogotowie artyleryjskie, warsztaty). 

Na dwóch wewnętrznych dziedzińcach (majdanach) znajdują się pochylnie 
do wprowadzania dział (ciągniętych przez konie) na wał, wyjścia z koszar i głównej 
podwalni magazynowej oraz wejścia do potern prowadzących do kaponier barkowych 
i prochowni (pod wałem barkowym).
Fort ma trzy kaponiery – dwustronną czołową na swej osi (stokową) oraz dwie kaponiery 
barkowe. W przeciwskarpie, w zakolach fosy dookoła kaponier umieszczono trzy krótkie 
galerie strzeleckie do osłaniania ścian kaponier. Wał posiada na czołach i barkach mur 
Carnota.
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Na wale umieszczono ziemne poprzecznice, większość z murowanymi schronami 
pogotowia (służącymi jako schronienie dla obsługi dział) i remizami („garażami”) 
artyleryjskimi.

Transport amunicji do schronów pogotowia umieszczonych nad podwalnią odbywał się przy
pomocy wind amunicyjnych, a niektóre schrony są połączone schodami z położonym 
poniżej pomieszczeniem magazynowym.
Fosa była sucha i omurowana murem z łukami próżnymi, otoczona od zewnątrz kratą 
(płotem) fortecznym.
Wjazd do fortu prowadzi przez bramę pancerną, trójkątny dziedziniec („plac broni”) 
otoczony murem wzmocnionym od strony wewnętrznej skarpą ziemną, oraz przez most nad 
fosą wprost (przez bramę) do górnej kondygnacji koszar. Do obrony wjazu na palcu broni 
służył Blockhaus. Z dziedzińca do fosy prowadzi pochylnia. Tu, w przeciwskarpie fosy szyi 
znajdowały się m.in. stajnie dla koni pociągowych. 

Fort  IV Twierdzy Toruń z  lotu ptaka. 
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W Toruniu znajduje się zabytek militarny najwyższej klasy: jeden z najpotężniejszych
systemów fortyfikacyjnych w Polsce, wybudowany  pod koniec XIX wieku do obrony
granicy wschodniej Prus.

Wybudowanie tego systemu miało związek ze strategicznym położeniem Torunia na XIX-
wiecznej mapie Europy: miasto leżało wówczas na granicy Prus i Rosji, która w okolicach
Torunia przebiegała wzdłuż rzeki Drwęcy. Dzięki pruskim fortom Toruń uzyskał w XIX
wieku rangę miasta-twierdzy.

Projektowanie Twierdzy Toruń rozpoczęło się w 1872 roku. W czasie 37 lat powstało około
200  dzieł  obronnych.  W sumie  w  Toruniu  wybudowano  7  fortów  głównych,  6  fortów
pośrednich,  6 baterii  artyleryjskich,  32 duże schrony piechoty,  52 schrony międzypola -
artyleryjskie i  amunicyjne.  Forty zostały rozmieszczone dookoła  całego miasta.  Do dziś
zachował się ich niezwykle czytelny układ.

Na decyzję o powstaniu twierdzy wpłynęło wprowadzenie w 1859 r. dział o gwintowanych
lufach  i  prochu  bezdymnego  w  1879  r.  Dzięki  tym wojskowym ulepszeniom  znacznie
zwiększyły  się  osiągi  artylerii.  Właśnie  dlatego  XVII-wieczny  wał  wokół  Torunia  nie
stanowił już wystarczającego zabezpieczenia dla miasta.

Pruska  koncepcja  obrony  Torunia  została  oparta  na  budowie  potężnych  fortów -  baterii
artyleryjskich oddalonych o kilka kilometrów od centrum miasta. Pierwotne plany zakładały
budowę 5 fortów głównych i 2 pośrednich. Kolejne założenia zwiększały ilość planowanych
obiektów. Pierwsze powstały Forty II i XI (według dzisiejszej numeracji), następnie IV, V,
VII i XV, XIII, IX. Ten etap rozwoju przypada na lata 187-1884.
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Mimo ogromnych nakładów finansowych jeszcze przed ukończeniem budowy Twierdzy
Toruń,  pojawienie  się  w  1883  r.  nowego,  skuteczniejszego  typu  amunicji  zmusiło  do
stopniowej reorganizacji twierdzy przez zmniejszanie roli fortów głównych - artyleryjskich
na rzecz pośrednich fortów piechoty oraz budowę mniejszych, lecz liczniejszych obiektów
międzypola, zamykających przestrzenie między fortami. W latach 1888-1893 zagęszczono
sieć fortów o kolejne, czyli Forty III, VI, VIII, X, XII, i XIV. Jako ostatni powstał Fort I i
był  on  najnowocześniejszym  fortem  całej  twierdzy.  W tym  czasie  powstały  też  liczne
schrony i obiekty ziemne między nimi. Przebudowie uległ leżący na prawym brzegu Wisły
Przyczółek Mostowy.

Przez całe lata 90. (XIX stulecia) i ostatni raz w 1914 r. modernizowano toruńską twierdzę
między  innymi  przez  dodawanie  artyleryjskich  baterii  skrzydłowych  przy  większości
fortów, artyleryjskich baterii pancernych (między Fortami XI i XII, XII i XII, XIII i XIV
oraz eksperymentalnej przy Forcie XI) i punktów obserwacyjnych piechoty i artylerii na
fortach. Wyjścia z obiektów otrzymały zabudowę labiryntową, która zabezpieczała wnętrza
przed falą uderzeniową wybuchu.

Schemat rozmieszczenia toruńskich fortów:

Obiekty wybudowane w latach 1877-1884 oraz w latach 1886-1893
 

• Fort I (Sobieskiego) - prowadzi do niego ulica Winnica, w pobliżu przebiega żółty 
szlak turystyczny. Najnowocześniejszy fort w Toruniu i jednocześnie najstarszy fort 
pancerny II Rzeszy. Wybudowany został w latach 1888-1892 jako ostatni fort 
Torunia. Wyposażony w najcięższą artylerię twierdzy – 4 haubice kalibru 210 mm 
umieszczone w wieżach pancernych. Posiadał też dwa pancerne punkty 
obserwacyjne artylerii i dwie wieżyczki obserwacyjne piechoty.                        71.



  
• Fort II (Czarneckiego) - leży w kwadracie ulic Szosa Lubicka, Cyprysowa, 

Mocarskiego i Rydygiera. Wybudowany jako modelowy główny fort artyleryjski. W 
ramach modernizacji otrzymał nowoczesne stanowisko obserwacyjne artylerii wz.87 
(PBSt. 87).
  

• Fort III (Jabłonowskiego, "Długa Bateria") - znajduje się przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie. Schron artyleryjski dla 18 dział, otoczony wałem i fosą.
  

• Fort IV (Żółkiewskiego) - wybudowany pomiędzy ulicą Chrobrego a Kociewską. 
Jako jedyny w Toruniu w pełni przygotowany obecnie do zwiedzania, mieści się w 
nim schronisko turystyczne na 100 miejsc i restauracja. Główny fort artyleryjski w 
trakcie budowy przeprojektowany dla potrzeb piechoty. W ramach modernizacji 
otrzymał nowoczesne stanowisko obserwacyjne artylerii wz.87 (PBSt. 87).
  

• Fort V (Chodkiewicza) - znajduje się przy ulicy Polnej, na wysokości Giełdy 
Towarowo–Warzywnej. Główny fort artyleryjski w trakcie budowy 
przeprojektowany dla potrzeb piechoty. W ramach modernizacji otrzymał 
nowoczesne stanowisko obserwacyjne artylerii wz.87 (PBSt. 87), krótko przed 
wybuchem I wojny światowej zamontowano w nim wzmocnienia stropów z blachy 
falistej.
  

• Fort VI (Wiśniowieckiego) - obecnie leży na terenie jednostki wojskowej przy Szosie 
Chełmińskiej przed wjazdem na osiedle Wrzosy. Zaprojektowany jako typowy fort 
piechoty na planie trapezu.
  

• Fort VII (Kościuszki) - wybudowany u zbiegu ulicy Polnej i Szosy Okrężnej. Główny
fort artyleryjski, w trakcie budowy przeprojektowany dla potrzeb piechoty. W jego 
pobliżu przebiega zielony szlak turystyczny.
  

• Fort VIII (Kazimierza Wielkiego) - od ulicy Bielańskiej prowadzi do niego leśna 
ścieżka. Zaprojektowany na planie trapezu jako typowy fort piechoty, posiadał 
baterie skrzydłowe, jako jedyny w Toruniu posiadał 3 wieżyczki obserwacyjne 
piechoty.
  

• Fort IX (Bolesława Chrobrego) - znajduje się przy Szosie Okrężnej naprzeciwko 
stadionu żużlowego. Pośredni fort artylerii przeprojektowany dla potrzeb piechoty, 
nieukończony ze względu na wprowadzenie nowej amunicji burzącej.
  

• Fort X ("Bateria Nadbrzeżna") - leży między ulicą Przy Grobli, Zagrodową a 
ogrodami działkowymi. Otwarta bateria artyleryjska sześciu 120 mm armat 
kontrolujących dolinę Wisły, zabezpieczona częściowo fosą. Jako jedyny fort zespołu
nie otrzymał ani jednej wieżyczki obserwacyjnej piechoty.
  

• Fort XI (Batorego) - obecnie stanowi zaplecze magazynowe Polmozbytu przy ulicy 
Poznańskiej. Wybudowany jako modelowy, główny fort artyleryjski.
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• Bateria Doświadczalna AB IV - przy ul. Poznańskiej (cmentarz Kluczyki), w pobliżu 

poligonu.- Skansen Forteczny. Bateria służyła testom eksperymentalnej wieży z 
armatą 10cm. Planowano rozbudowę do formy dwu wieżowej ale projekt zarzucono 
na rzecz baterii półpancernych.
  

• Bateria Półpancerna S.L.B. - na krawędzi poligonu, w pobliżu Baterii AB IV - 
Skansen Forteczny. Bateria złożona z bloku bojowego dla trzech armat w wieżach 
typu okrętowego oraz dużego schronu amunicyjnego, niegdyś połączonych kolejką 
wąskotorową dowożącą amunicję.
  

• Fort XII (Bema/Jagiełły) - znajduje się na terenie poligonu wojskowego przy 
przedłużeniu ulicy Drzymały. Zaprojektowany na planie trapezu jako typowy fort 
piechoty.
  

• Fort XIII (Kniaziewicza) - znajduje się na końcu ulicy Kniaziewicza. Główny fort 
artylerii, nieukończony ze względu na wprowadzenie nowej amunicji burzącej. 
Obiekt wojskowy.
  

• Fort XIV (Dwernickiego) - wybudowany przy ulicy Łódzkiej na wysokości zjazdu na
ulicę Włocławską. Fort pośredni piechoty. Plan zbliżony do trapezu, czoło i lewy 
bark fortu osłaniany fosą. Obiekt wojskowy.
  

• Fort XV (Dąbrowskiego) - leży u zbiegu ulicy Lipnowskiej i Rypińskiej. Główny fort 
artylerii przeprojektowany dla potrzeb piechoty. W ramach modernizacji otrzymał 
nowoczesne stanowisko obserwacyjne artylerii wz.87 (PBSt. 87). 
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Twierdza Kołobrzeg
Nowożytne  miasto-twierdza powstałe w  XVII wieku poprzez rozbudowę i  modernizację
fortyfikacji Kołobrzegu.  Twierdza została założona w  1653 roku.  Uległa likwidacji  jako
twierdza lądowa w  1872 roku, zaś jako twierdza morska w  1887 roku. Ponownie została
reaktywowana w czasie II wojny światowej w latach 1944-1945.

Powstanie  twierdzy  związane  było  z  geostrategicznym  oraz  gospodarczym  położeniem
Kołobrzegu  nad  Morzem  Bałtyckim.  Już  od  wczesnego  średniowiecza  zdawano  sobie
sprawę z potrzeby obrony i kontroli tras żeglugowych z Bałtyku do Cieśnin Duńskich oraz
znaczenia ekonomicznego ujścia Parsęty i znajdujących się tam salin (warzelnie soli i tężnie
w Kołobrzegu istniały do 1860 roku).

O militarnej  przeszłości  Kołobrzegu przed zbudowaniem nowożytnej  twierdzy świadczą
pozostałości  grodziska w  Budzistowie (przedlokacyjny  Kołobrzeg)  oraz  zachowane
nieliczne resztki średniowiecznych murów miasta lokacyjnego założonego w 1255 roku.

Budowa twierdzy

O  budowie  nowożytnej  twierdzy  w  Kołobrzegu  zadecydowały  wydarzenia  wojny
trzydziestoletniej.  W  1627 roku na mocy Kapitulacji Franzburgskiej  Pomorze Zachodnie
znalazło  się  pod okupacją  wojsk  cesarskich.  Po wkroczeniu  do  miasta  oddziałów armii
Wallensteina jej inżynierowie zaczęli prace konstrukcyjne nad modernizacją zniszczonych
średniowiecznych  obwarowań.  W  1630 roku  Kołobrzeg  został  zdobyty  przez  wojska
szwedzkie.  Inżynierowie  szwedzcy  kontynuowali  prace  fortyfikacyjne  wprowadzając  do
nich swoje unowocześnienia i budując na przedmurzu miasta wały ziemne i bastiony. Gdy
w  1653 roku Szwedzi opuścili  Kołobrzeg i stał się on stolicą brandenburskiej prowincji
pomorskiej,  książę-elektor  Fryderyk  Wilhelm  I  Hohenzollern postanowił  zachować
wojskowy  charakter  miasta  i  odbudować  je  jako  miasto-twierdzę,  która  miała  bronić
jedynego wówczas w Brandenburgii portu morskiego.

 Od drugiej połowy XVII wieku do początku XVIII wieku wzniesiono wokół miasta szereg
obiektów  fortyfikacyjnych  budowanych  według  sztuki  holenderskiej.  W  czasie  prac
rozebrano pozostałości średniowiecznych murów miejskich oraz wzniesiono nowe bramy
wjazdowe.  Wykorzystując  podmokłe  tereny  wokół  Kołobrzegu  oraz  rzekę  Parsętę
stworzono unikatowy system stawideł pozwalający w przypadku zagrożenia na zalanie łąk i
pól wokół miasta, czyniąc z niego niedostępną ze wszystkich stron wyspę. U ujścia rzeki
zbudowano  stocznię  i  port  wojenny,  w  którym  stacjonowała  brandenburska  flota
przeniesiona pod koniec XVII wieku do pruskiej Piławy.

Po zorganizowaniu garnizonu wojskowego i utworzeniu komendantury powołano w mieście
jedną z pierwszych w Europie szkół wojskowych – Akademię Rycerską, w której kształcili
się przyszli oficerowie armii brandenbursko-pruskiej i którą po utworzeniu Królestwa Prus
w 1701 roku przeniesiono do Berlina.
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Oblężenia twierdzy w czasie wojny siedmioletniej

Umocnienia twierdzy kołobrzeskiej były kilkakrotnie szturmowane przez wojska rosyjskie
w czasie  wojny siedmioletniej.  Plany sztabowców Cesarstwa Rosyjskiego przewidywały
bowiem w razie zwycięstwa nad Królestwem Prus stworzenie z Kołobrzegu bazy morskiej
dla rosyjskiej floty w tej części Morza Bałtyckiego.

Pierwsze oblężenie twierdzy rozpoczęło się w październiku 1758 roku. Pod miasto podszedł
wówczas  oddział  gen.  Palmenbacha,  który  bez  większego  wysiłku  opanował  port  i
przedmieście Ujście. Samego Kołobrzegu nie udało mu się jednak zdobyć.

Kolejny szturm rozpoczął  się  26 sierpnia 1760 roku.  Był  to  skrupulatnie  przygotowany
desant morski połączonych sił szwedzko-rosyjskich pod dowództwem admirała Miszukowa
wspieranych  przez  armię  lądową  pod  dowództwem  gen.  Demidowa.  Operacja  ta  nie
osiągnęła jednak zamierzonego skutku. Komendant twierdzy płk  von der Heyde pomimo
przeważających sił wroga nie skapitulował i doczekał się odsieczy gen. von Wernera, który
we  wrześniu  1760  dotarł  pod  Kołobrzeg  i  18  września rozbił  armię  oblężniczą  gen.
Demidowa pod Zieleniewem.

Ponownie pod Kołobrzeg Rosjanie podeszli w sierpniu 1761 roku. Znów było to uderzenie
połączonych sił morskich i lądowych. Ich głównym celem ataku było zgrupowanie wojsk
pruskich pod dowództwem księcia Fryderyka Wirtemberskiego, który założył swój obóz na
przedpolach twierdzy. Dowodzący armią rosyjską gen. Rumiancew postanowił wziąć miasto
głodem. Blokada wraz z ciągłym ostrzałem artyleryjskim Kołobrzegu trwała prawie pięć
miesięcy.  Zmusiła  armię  pruską  do  odejścia  spod  miasta  i  16  grudnia 1761 roku  do
kapitulacji twierdzy.

Rosjanie  opuścili  twierdzę  9  sierpnia 1762 roku  wraz  z  wycofaniem  się  Cesarstwa
Rosyjskiego  z  dalszego  prowadzenia  wojny  z  Królestwem  Prus.  Natychmiast  po  ich
odejściu  z  Pomorza przystąpiono  do  odbudowy  i  rozbudowy  kołobrzeskich  umocnień.
Zleceniodawcą  tych  prac  był  król  Fryderyk  II  Wielki,  który  w  1763 roku  osobiście
wizytował  twierdzę.  Czerpiąc  lekcję  z  niedawnej  klęski  postanowiono  skupić  się  na
zwiększeniu  obronności  ujścia  Parsęty.  W  latach  1770-1774 w  kołobrzeskim  porcie
wybudowano  zachowane  do  dziś  forty  Ujście  i  Morast  oraz  zmodernizowano  na  wzór
francuski istniejące wcześniej bastiony.

Bitwa o Kołobrzeg 1807

Po  zwycięstwach  armii  francuskiej  nad  armią  pruską  pod  Jeną-Auerstedt i  Auerstedt
Brandenburgia  skapitulowała  przed  Napoleonem I.  W listopadzie  1806 roku  ogłoszono
status  okupacyjny  w  departamencie  szczecińskim  prowincji  pomorskiej.  Do  twierdzy
kołobrzeskiej  przybył  oddział  kawalerii  francuskiej,  aby przejąć  komendę  nad miastem.
Okazało się jednak, że dowódca pruski odmówił przekazania Kołobrzegu Francuzom i był
gotów bronić swojej placówki bez względu na okoliczności. Jego postawa spowodowała, że
na początku  1807 roku rozpoczęło się  oblężenie.  Pod Kołobrzeg przybyła  dywizja  gen.
Teulié,  a  następnie  armia  gen.  Loisona,  w której  składzie  był  polski  pułk piechoty pod
dowództwem płk Sułkowskiego.
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Kłopoty logistyczne Francuzów ze ściągnięciem posiłków wykorzystali obrońcy twierdzy.
Wokół Kołobrzegu jeszcze przed rozpoczęciem głównych walk zostały zbudowane nowe
ziemne umocnienia, rowy, forty, a także niewielkie ale skuteczne schrony blockahausy. Pod
koniec kwietnia 1807 roku do miasta przybył nowy komendant twierdzy  mjr Gneisenau,
który zastąpił skonfliktowanego z mieszczanami płk von Lucadou.

Bitwa rozpoczęła się w maju i trwała do pierwszych dni lipca 1807 roku. Siły atakujące
skupiły się na szturmowaniu miasta od strony wschodniej. Pod koniec czerwca wszystko
wskazywało,  że  twierdza niedługo padnie.  1  lipca rozpoczęło się bombardowanie,  które
zrównało  miasto  z  ziemią.  Uratowało  je  podpisanie  pokoju  w  Tylży,  które  kończyło
działania wojenne między Francją, Prusami i Rosją.

Bohaterska obrona miasta szybko przyniosła sławę broniącym jej dowódcom. W Królestwie
Prus,  a  później  w  Niemczech  wydarzenie  to  pomimo  iż  stanowiło  tylko  epizod  wojen
napoleońskich  przeszło  do  patriotycznej  legendy  i  wielokrotnie  było  wykorzystywane
propagandowo. Dzień zakończenia walk  2 lipca obchodzony był w Kołobrzegu co roku
niezwykle  uroczyście.  W  latach  1943-1944 kinematografia niemiecka  wyprodukowała
monumentalny film wojenny Kolberg, którego zadaniem miało być podniesienie na duchu
obywateli III Rzeszy w przededniu ostatecznej klęski.

Reduta Solna zbudowana w latach 1832-1836

Cmentarz jeńców francuskich

XIX wiek

Po  wielkiej  bitwie  z  1807 roku  twierdza  kołobrzeska  stała  się  ważnym  ośrodkiem
kontrabandy. Miejscem gdzie przyjmowano potajemnie statki angielskie wiozące artykuły
kolonialne  i  broń ze  Zjednoczonego  Królestwa  do  Europy.  W  1811 roku  rozpoczęto
odbudowę zniszczonych obiektów militarnych,  sypano nowe szańce i  okopy,  a także od
1813 roku zorganizowano w mieście punkt zborny i szkoleniowy dla ochotników chcących
walczyć w wojnie wyzwoleńczej  Befreiungskriege przeciwko osłabionej i wycofującej się
na zachód po klęsce w kampanii rosyjskiej armii Napoleona I.

                                                                                                                                             77.

http://pl.wikipedia.org/wiki/1813
http://pl.wikipedia.org/wiki/1811
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrabanda
http://pl.wikipedia.org/wiki/1807
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolberg_(film)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kinematografia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1944
http://pl.wikipedia.org/wiki/1943
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_w_Tyl%C5%BCy
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_lipca
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwik_Moritz_von_Lucadou&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_Neidhardt_von_Gneisenau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kolobrzeg-fort-080428-100.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cmentarz_1871_Ko%C5%82obrzeg.JPG


Po zakończeniu wojen napoleońskich twierdza w Kołobrzegu została ustanowiona w 1820
roku przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna twierdzą I kategorii. W
związku  z  tym  w  latach  1832-1836 poddano  ją  gruntownej  modernizacji  i  kolejnej
rozbudowie.  Wzniesiono  nowy  fort  u  ujścia  Parsęty  zwany  Szańcem  Heydego  oraz
sąsiadujący z nim i zachowany do dziś Szaniec Kleista. Nad Kanałem Drzewnym niedaleko
Reduty Morast wzniesiono Redutę Solną. Przebudowano i umocniono wybudowany w 1807
roku Fort Wilczy. Obok niego nad brzegiem morza wzniesiono także Szaniec Waldenfelsa, a
także kilka innych dzieł fortyfikacyjnych.

Modernizacja z lat 30. XIX wieku była ostatnim ważniejszym epizodem w dziejach pruskiej
twierdzy. Później na jej terenie nie prowadzono już większych prac budowlanych, a jedynie
konserwatorskie.

W  1870 roku  miasto  przygotowywano  do  obrony  przed  ewentualnym  atakiem floty  II
Cesarstwa  Francuzów  pod  dowództwem  admirała  Bouet-Willamez.  Do  bombardowania
Kołobrzegu jednak nie doszło, gdyż przybyłe na Morze Bałtyckie pancerniki francuskie ze
względu na  kapitulację  Francji  szybko się  z  niego wycofały.  W  1871 roku w twierdzy
kołobrzeskiej zorganizowano  obóz dla jeńców wojennych wziętych do niewoli w  wojnie
francusko-pruskiej, którego pozostałością jest zachowany do dziś niewielki XIX-wieczny
cmentarz wojskowy przy kołobrzeskich bulwarach nad Parsętą.

Fort Ujście na początku XX wieku

Likwidacja twierdzy

W  XVIII wieku  stały  się  modne  lecznicze  kąpiele  morskie  i  wycieczki  do  kurortów
wypoczynkowych. Na początku XIX wieku zwrócono uwagę na  mikroklimat panujący w
Kołobrzegu.  W  1802 roku  Jan  Henryk  von Held  napisał  książkę  O kąpieli  morskiej  w
Kołobrzegu i najlepszym i najtańszym sposobie z pożytkiem stosowania tejże, którą to pracą
zainteresował się  dwór królewski w Berlinie. Plany budowy uzdrowiska przerwały jednak
wojny napoleońskie.

W latach 30. XIX wieku w Kołobrzegu zaczęły powstawać kąpieliska, a także ogrody i
zakłady  lecznicze  wykorzystujące  solankę  z  miejscowych  źródeł.  Inwestycje  mieszczan
stawały się coraz śmielsze i zaczęły wychodzić poza obwałowania miejskie na przedpola
umocnień. Z czasem pruskie władze cywilne i wojskowe zaczęły dostrzegać, że istniejąca
od  XVII  wieku  twierdza  straciła  swój  militarny  charakter.  W  związku  z  rozwojem
uzdrowiska postanowiono zlikwidować dotychczasowy status miasta. W 1872 roku cesarz
Wilhelm I  Hohenzollern wydał  rozkaz  o  likwidacji  twierdzy  lądowej  w  Kołobrzegu,  a
następnie w 1887 roku o zniesieniu twierdzy morskiej.
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Szybko  nastąpiła  adaptacja  obiektów  powojskowych  na  cele  cywilne.  Zasypano  rowy
forteczne,  zlikwidowano  wały  ziemne.  Nastąpił  gwałtowny  rozrost  miasta,  które  na
początku XX wieku stało się renomowanym uzdrowiskiem.

Powstanie  kurortu  nie  wiązało  się  jednak z  likwidacją  garnizonu wojskowego.  Pomimo
zniesienia  twierdzy  Kołobrzeg  nadal  pozostawał  ważnym  strategicznym  miejscem  dla
Niemiec. W czasie I wojny światowej miasto stanowiło wielki lazaret. W 1919 roku zostało
wyznaczone na kwaterę feldmarszałka von Hindenburga i siedzibę Sztabu Generalnego. Po
dojściu  Adolfa Hitlera do władzy w latach 30.  XX wieku w Kołobrzegu i  wokół niego
zaczęły powstawać nowe kompleksy wojskowe. Po 1939 roku w czasie II wojny światowej
miasto powtórnie  zostało zamienione  w wielki  lazaret  oraz  ośrodek wypoczynkowy dla
żołnierzy i ich rodzin.

Bitwa o Kołobrzeg 1945

W  1944 roku dowództwo niemieckie  zdało  sobie  sprawę,  że  Kołobrzeg ze  względu na
swoje  położenie  zostanie  zaatakowany  przez  Armię  Czerwoną.  28  listopada 1944 roku
rozkazem Adolfa Hitlera miasto przekształcono w twierdzę (Festung Kolberg). Rozpoczęła
się ewakuacja sanatorium i szpitali.  Przystąpiono do mobilizacji wszystkich zdolnych do
służby wojskowej i budowy fortyfikacji. Na ulicach wzniesiono barykady, wiele budynków
przekształcono w bastiony. W międzyczasie miasto opuszczali mieszkańcy, którzy używali
wszelkich  możliwych sposobów,  aby wydostać  się  z  Kołobrzegu przed oblężeniem.  Na
początku marca  1945 roku,  w miejsce  schorowanego gen.  Herrmanna,  na  krótko przed
rozpoczęciem walk komendantem twierdzy mianowano płk Fullriede. W nocy 3 marca 1945
roku ogłoszono stan oblężenia.

Bitwa o miasto rozpoczęła się nad ranem 4 marca i trwała dwa tygodnie. W początkowym
okresie nieprzygotowane do walki o twierdzę radzieckie jednostki pancerne zostały odparte.
7 marca pod Kołobrzeg została skierowane oddziały 1 Armia Wojska Polskiego z rozkazem
zdobycia  miasta.  8  marca zamknięto  pierścień okrążenia  od wschodu.  Do  12 marca,  w
ciężkich  walkach  przełamano  zewnętrzny  pierścień  obronny.  Od  12  marca walczono  o
przełamanie drugiego pierścienia obrony i umocnionych obiektów w Śródmieściu. 13 marca
do walki o Kołobrzeg wprowadzono nowe oddziały. W dywizjach zorganizowano grupy
szturmowe. W tym okresie opanowano Wyspę Solną i sforsowano rzekę. Zdobyto gazownię
i szturmowano broniony przez pociąg pancerny dworzec kolejowy.  17 marca rozpoczęto
ostatni  bój  o  Fort  Ujście.  Nad  ranem  18  marca ostatnie  oddziały  niemieckie  zostały
ewakuowane morzem z falochronu portowego.

Po zakończeniu walk popołudniu  18 marca 1945 roku w porcie kołobrzeskim na ruinach
Fortu Ujście odbyła się uroczysta ceremonia i msza święta, a po niej na falochronie portu
symboliczne  Zaślubiny  Polski  z  morzem.  W  czasie  Polski  Ludowej  wielokrotnie
nawiązywano propagandowo do wydarzeń walk o Kołobrzeg, które były największą bitwą
uliczną stoczoną przez Wojsko Polskie podczas II  wojny światowej.  Wiele ulic polskich
miast  nazwano  imionami  uczestników  tej  operacji.  W  Kołobrzegu  upamiętniono  to
wydarzenie  kilkoma  pomnikami,  wieloma  tablicami  pamiątkowymi  i  cmentarzem
wojennym. W 1969 roku powstał również film wojenny Jarzębina czerwona opowiadający
historię żołnierzy szturmujących Twierdzę Kołobrzeg.
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Kołobrzeg w 1945 roku

Okupacja radziecka

Po zdobyciu twierdzy 18 marca 1945 i opuszczeniu jej przez wojska 1 Frontu Białoruskiego
w  Kołobrzegu  wprowadzono  radziecką  komendanturę  wojenną.  Koszary  poniemieckie
zajęła  Armia  Czerwona i  rozpoczęto  systematyczną  wywózkę  wszelkiego  majątku  jaki
pozostał jeszcze w mieście. W kwietniu 1945 roku do Kołobrzegu przybyła delegacja Rządu
Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej mająca za zadanie organizację kolonizacji miasta
i przejęcia go przez władze polskie. Nie wyrażono jednak na to zgody i siedzibę powiatu
tymczasowo zorganizowano w Karlinie.

Powodem dla którego władze radzieckie odmówiły oddania Kołobrzegu były dalsze plany
wojenne Armii Czerwonej. W założeniach sztabowców miasto miało być bazą dla desantu
na Bornholm. 9 maja z portu kołobrzeskiego wypłynęły radzieckie kutry torpedowe, które
tego samego dnia  zawinęły  do  Rønne i  zmusiły  dowódców garnizonu niemieckiego do
poddania się. Akt kapitulacji wyspy Bornholm został podpisany w nocy z 9 na 10 maja 1945
roku w Kołobrzegu w kamienicy przy ul. Spacerowej 39, w której mieściło się radzieckie
wojenne dowództwo portu.

Kołobrzeg po 1945

Kołobrzeg został przekazany stronie polskiej  1 czerwca 1945 roku. Aktu tego dokonano
uroczyście  w  domu  modlitwy Kościoła  Nowoapostolskiego (obecnie  budynek  zboru
Kościoła Chrystusowego). Miasto przestało być twierdzą i rozpoczęła się jego kolonizacja i
odbudowa. W Polsce Ludowej nie zmieniono jednak jego charakteru i dalej podobnie jak w
czasach niemieckich pozostawało ważnym miastem garnizonowym. Pod koniec lat 40. XX
wieku planowano zamienić je na wzór Bornego Sulinowa w miasto zamknięte. Skończyło
się jedynie na stworzeniu eksterytorialnej bazy wojskowej w Bagiczu z radzieckim osiedlem
garnizonowym w Podczelu.

W latach 50. XX wieku w okresie napiętych stosunków między Związkiem Radzieckim i
Stanami  Zjednoczonymi  Ameryki wokół  Kołobrzegu  zaczęły  powstawać  nadbrzeżne
umocnienia przeciwdesantowe, obronne i punkty obserwacyjne m.in.  19 Bateria Artylerii
Stałej (19  BAS).   Zaostrzono przepisy  w mieście  i  kontrolowano osoby cywilne,  które
przebywały  na  plaży  w godzinach  porannych  i  wieczornych.  Odejście  od  tych  praktyk
nastało dopiero w latach 60. XX wieku wraz z rozwojem Uzdrowiska Kołobrzeg.
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Część  obiektów  dawnej  twierdzy  znalazła  się  pod  administracją  Ludowego  Wojska
Polskiego, a później Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To czego nie przejęła armia
przypadło  władzom  cywilnym.  Dużo  ciekawych  budowli  z  różnych  przyczyn  uległo
bezpowrotnemu zniszczeniu podczas odbudowy miasta i w latach późniejszych.

Zachowane fortyfikacje Twierdzy Kołobrzeg

Pomimo ogromnych zniszczeń miasta w 1945 roku i powojennych wyburzeń w Kołobrzegu
zachowało  się  wiele  obiektów  stanowiących  kiedyś  elementy  Twierdzy  Kołobrzeg.
Zaliczają się do nich zarówno nowożytne fortyfikacje budowane od XVII do XIX wieku jak
i budynki wojskowe wzniesione w XX wieku lub cywilne adaptowane na cele obronne w
okresie 1944-1945.

XVII wiek

Bastion Magdeburg

Dzieło  fortyfikacyjne,  którego  początki  sięgają  połowy  XVII  wieku.  Zlokalizowany  na
prawym brzegu Parsęty w pobliżu  batardeau. Do lat 80. XX wieku bastion był otoczony
fosą  od  strony  miasta,  została  ona  zasypana  podczas  budowy  nowego  odcinka  drogi
wojewódzkiej DW102 łączącego  ulicę  Młyńską  z  ulicą  Kamienną,  o  przebiegu
równoległym  do  ulicy  Budowlanej.  Z  dawnego  bastionu  zachował  się  ceglany  mur  i
kamienna podmurówka. Na terenie dawnego fortu mieści się obecnie parking i magazyny.

Fosa w Parku im. gen. Henryka Dąbrowskiego

Bastion Pommern

Bastion  Pommern  (Bastion  Pomorze)  należał  do  południowo-wschodniego  systemu
umocnień kołobrzeskiej twierdzy. Sąsiadował z bastionem Magdeburg. Pozostałości dzieła
fortyfikacyjnego  zostały  wkomponowane  w  Park  im.  gen.  Henryka  Dąbrowskiego.  Z
dawnego fortu zachowały się zarysy umocnień ziemnych i fosa.

XVIII wiek

Bastion Geldern

Dzieło  fortyfikacyjne  na  Wyspie  Solnej  złożone  właściwie  z  kilku  obiektów  (bastion
Geldern I, bastion Geldern II, redan Geldern I, redan Geldern II, reduta Geldern). 
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Jego zadaniem była obrona ważnego dla twierdzy szlaku komunikacyjnego z Kołobrzegu do
Trzebiatowa oraz osłona jedynego stałego mostu łączącego prawy i lewy brzeg Parsęty.

Bastiony na Wyspie Solnej powstały w XVIII wieku. Zostały zniwelowane w XIX wieku.
Na  ich  miejscu  stoją  obecnie  m.in.  szpital  miejski  i  cerkiew greckokatolicka.  Jedynym
zachowanym po nich śladem jest Brama Radzikowska (Geldern Tor) z  1708 roku, która
stanowiła wjazd do twierdzy od strony zachodniej.  Pod koniec XVIII  wieku nadano jej
formę  klasycystyczną.  Obecnie  jest  to  piętrowy  budynek  ze  sklepionym przejazdem w
przyziemiu i częścią mieszkalną na piętrze.

Pozostałości batardeau w Kołobrzegu

Batardeau

Most  obronny  (Batardeau)  będący  w  przeszłości  unikatowym  systemem  spiętrzającym
wodę na rzece w przypadku oblężenia twierdzy. W skład  batardeau wchodziły:  stawidła,
galeria strzelecka oraz Most z Orłami. Obiekt ten był wykorzystany do obrony miasta po raz
ostatni w  1945 roku. Po II  wojnie światowej niszczał i  ulegał dewastacji.  W  1986 roku
został  poważnie  uszkodzony przez prace saperskie  na  Parsęcie.  W latach  1987-1988 na
polecenie władz bez wcześniejszego porozumienia z konserwatorem zabytków dokonano
jego rozbiórki. Po budowli pozostały nieliczne fragmenty w nurcie rzeki, na których pod
koniec  lat  80.  XX  wieku  zbudowano  nowy  most.  Od  kilkunastu  lat  trwają  starania  o
rekonstrukcje tego założenia obronnego.

Fort Ujście
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Fort Ujście (Fort Münde) powstał w latach 1770-1774. Wzniesiony został u ujścia Parsęty
na prawym brzegu rzeki w miejscu, w którym wcześniej od 1627 roku znajdował się szaniec
ziemny.  Powodem  zbudowania  bastionu  były  doświadczenia  wojenne  z  lat  1760-1761.
Okazało się bowiem, że dotychczasowe umocnienia nie są w stanie zapobiec opanowaniu
portu wojennego przez przeciwnika.

Od  XIX wieku na obiekcie od strony morza usytuowana była  latarnia morska. W latach
1832-1836 fort  zmodernizowano.  W  1945 roku  był  to  ostatni  niemiecki  punkt  obrony
Twierdzy Kołobrzeg ewakuowany w nocy z  17 na  18 marca. Po II wojnie światowej na
rotundzie fortu żołnierze radzieccy zbudowali nową ceglaną latarnię morską, która oprócz
funkcji użytkowych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odgrywała rolę pomnika
bohaterstwa Armii Radzieckiej.

Trzon zachowanego fortu stanowi trzykondygnacyjna ceglana rotunda, w której w poziomie
piwnicznym  był  magazyn,  przyziemie  stanowiło  pomieszczenie  dla  piechoty,  a  piętro
stanowisko artylerii. Od zewnątrz bastion otoczony jest ceglanym murem.

Fort Ujście udostępniony jest do zwiedzania. Od strony portu wokół dzieła fortyfikacyjnego
w okresie letnim rozlokowane są kramy z upominkami, cześć terenu zajmuje skwer zieleni,
w  piwnicach  rotundy  urządzono  kawiarnię,  a  na  latarni  morskiej  znajduje  się  taras
widokowy

Luneta Lauenburg

Rawelin (Luneta Lębork) należący do południowo-wschodniego systemu umocnień 
kołobrzeskiej twierdzy. Zlokalizowany w pobliżu bastionu Pommern. Reliktem tego dzieła 
fortyfikacyjnego jest zadrzewiona wysepka na fosie miejskiej w Parku im. gen. Henryka 
Dąbrowskiego.

Reduta Morast

Reduta  Morast  (Reduta  Bagienna)  powstała  w  latach  1770-1774 na  północnym  cyplu
Wyspy Solnej. Wraz z Fortem Ujście stanowiła kluczowy punkt obronny kołobrzeskiego
portu i ujścia Parsęty. W latach  1832-1836 obiekt zmodernizowano. Na cześć jednego z
obrońców Kołobrzegu z 1807 roku, chorążego von Schilla reduta została nazwana w XIX
wieku Redutą Schilla (Schill Redute).

Budowla ma kształt pięcioboku. Składa się z wału ziemnego, ceglanego muru i czterech
budynków.  W  1945 roku  reduty  bronili  niemieccy marynarze.  Był  to  jeden z  najdłużej
broniących się bastionów podczas bitwy o Kołobrzeg.
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Po II wojnie światowej zasypano fosę oddzielającą redutę od strony miasta. Przez wiele lat
obiekt był w posiadaniu klubu żeglarskiego Joseph Conrad. Obecnie wokół szańca znajduje
się port jachtowy, a zabudowania forteczne zostały zaadaptowane na restaurację i niewielki
amfiteatr.

XIX wiek

Fort Napoleona

Fort  Napoleona  (Hohe-Berg  Schanze)  został  wzniesiony  w  1807 roku  w  miejscu
wcześniejszego szańca z XVIII  wieku.  Podczas słynnego oblężenia twierdzy z początku
XIX wieku stanowił punkt obronny na przedpolach południowej części twierdzy (Wysoka
Górka)  przy  szlaku  komunikacyjnym  do  Karlina.  W marcu  1945 roku  doszło  tutaj  do
potyczki wojsk pancernych niemieckich i radzieckich podczas, którego uległy zniszczeniu
wszystkie radzieckie czołgi nacierające na szaniec.

Obecnie w miejscu dawnego fortu jest zlokalizowana  pętla autobusowa linii nr 7, za nią
znajdują się pozostałości fortecznych wałów ziemnych.

Fort Wilczy

Fort Wilczy (Wolfsberg Schanze) został zaprojektowany w 1807 roku w celu ochrony portu
kołobrzeskiego  od  wschodu.  Budowano  go  w  czasie,  gdy  Francuzi  podchodzili  pod
Kołobrzeg. Pierwotnie miał kształt trójramiennej gwiazdy zwieńczonej na każdym końcu
blockhausem. Dodatkowo szaniec otoczony był trzymetrowym wałem i suchymi rowami z
palisadą.

Tutaj toczyły się najcięższe walki w  1807 roku. Tędy też gen. Loison zamierzał zdobyć
Kołobrzeg. Na fort nacierały kilkakrotnie oddziały polskiej piechoty, której obóz znajdował
się na grobli w Kołobrzeskim Lesie. Bastion wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Podczas
jednego ze szturmów na szaniec zginął zastępca komendanta twierdzy kpt. von Waldenfels.
Uczczono go później nadając jednej z fortyfikacji jego imię (Waldenfels Schanze).

W latach 1832-1836 Fort Wilczy przeszedł gruntowną modernizację. Nadano mu wówczas
imię  Fort  Gneisenau.  W  1925 roku  obiekt  przebudowano  na  amfiteatr,  a  na  przedpolu
szańca  zbudowano  miejski  hipodrom.  W  1945 roku  zorganizowano  tutaj  silny  punkt
obronny.

Po II wojnie światowej, do połowy lat 50. XX wieku fort był w rękach Ludowego Wojska
Polskiego. Później ponownie przekształcono go w amfiteatr. W latach 1968-1991 odbywały
się tutaj Festiwale Piosenki Żołnierskiej, a obecnie różne koncerty i imprezy masowe m.in.
Festiwal Interfolk i Festiwal Gama.
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Reduta Solna

Związek Harcerstwa PolskiegoReduta  Solna (Salinen Schanze)  powstała  w latach  1832-
1836.  Została  zbudowana  w wyniku doświadczeń wyciągniętych z  bitwy w  1807 roku.
Pierwotnie  w  jej  miejscu  stał  niewielki  szaniec  (Salinen  Brückenkopf),  który  osłaniał
twierdzę od strony nieistniejącej od połowy XIX wieku kołobrzeskiej tężni.

Reduta ma kształt lunety. Składa się z wału ziemnego, fosy i dwóch budowli. Pierwszej
ceglanej w kształcie dwóch połączonych rotund i drugiej ukrytej w w wale ziemnym. W
1945 roku za jej obronę odpowiedzialny był oddział Volkssturmu.

Po  II  wojnie  światowej  Reduta  Solna  zachowała  się  w bardzo dobrym stanie.  Obecnie
wykorzystywana jest przez   jako baza żeglarska, miejsce biwakowe i atrakcja turystyczna
dla dzieci.

Port w Kołobrzegu, na pierwszym planie dawny basen rybacki, na drugim planie wieża 
radaru N-23 Daniela i Szaniec Kleista

Szaniec Kleista

Szaniec Kleista (Kleist Schanze) został wybudowany w latach  1832-1836. Jego zadaniem
była obrona portu kołobrzeskiego od strony zachodniej.  Sąsiadował z nieistniejącym już
dziś  Szańcem  Heydego  (Heyde  Schanze).W  1945  roku  fortyfikacja  ta  została  silnie
obsadzona  przez  oddział  niemiecki,  który  skutecznie  odpierał  nacierające  od  strony
Grzybowa oddziały  polskie.  Po  II  wojnie  światowej  obiekt  wszedł  w skład  kompleksu
obiektów  portu  wojennego  użytkowanego  przez  Marynarkę  Wojenną.W latach  50.  XX
wieku  na  Szańcu  Kleista  wzniesiono  stanowiska  19  Baterii  Artylerii  Stałej,  która  była
użytkowana przez Wojsko Polskie do lat 70. XX wieku. Obecnie istnieją plany adaptacji
fortyfikacji na cele skansenu wojskowego.

Szaniec Siederland

Szaniec Siederland (Siederland Schanze) powstał w XIX wieku. W  1945 roku były tutaj
zlokalizowane  stanowiska  broni  maszynowej  i  obronne  schrony  bojowe.  Obecnie  po
bastionie pozostało niewielkie wzniesienie w pobliżu Białych i Czerwonych Koszar.

Szaniec Waldenfelsa

Szaniec Waldenfelsa (Waldenfels Schanze) powstał nad brzegiem morza w latach 1832-1836
w  miejscu  gdzie  w  1807  roku  rozgrywały  się  najkrwawsze  i  najcięższe  walki  między
obrońcami Twierdzy Kołobrzeg i 1 Pułkiem Piechoty Legii Poznańskiej.
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Rolą szańca była osłona rubieży twierdzy i portu. Szaniec Waldenfelsa sąsiadował z Fortem
Wilczym i razem z nim tworzył system wschodnich umocnień Kołobrzegu.

Bastion ten miał kształt redanu. Zbudowany był z dwóch wałów ziemnych z kazamatami
oraz fosy od strony północnej i wschodniej. Od strony morza zabezpieczony był potężnym
wałem  z  głazów.  Od  1887  roku  teren  wokół  dzieła  fortyfikacyjnego  zaczęto
przystosowywać  do  celów  rekreacyjnych  uzdrowiska.  Zasypano  część  fosy,  posadzono
drzewa, wewnątrz zbudowano ogrodową restaurację, a na wale, od strony morza szklany
dom, w którym urządzono kawiarenkę. Było to jedno z najmodniejszych miejsc kurortu,
miejsce licznych wycieczek i spacerów zwane Kamiennym Szańcem.

W 1945 roku obiekt przystosowano do celów obronnych. Po II wojnie światowej fort ulegał
dewastacji.  W  1972 roku  władze  wojewódzkie  zadecydowały  o  jego  rozbiórce.  Mimo
protestów i bez wcześniejszych konsultacji naukowych zburzono kamienny falochron od
strony morza,  a  pozyskany materiał  przekazano do  Gdańska gdzie  posłużył  do budowy
Portu  Północnego.  Pozostały  tylko  ruiny,  które  w  1995 roku  zostały  wykorzystane  do
stworzenia punktu gastronomicznego i dyskoteki.

 Po  zburzeniu  i  wywiezieniu  kamiennego  falochronu  szańca  nasiliła  się  erozja brzegu
morskiego  i  zanikanie  plaży,  dlatego  pod  koniec  lat  80  XX  wieku  zdecydowano  o
ponownym umocnieniu terenu przez zastosowanie ścianki wodoszczelnej Larsena. Prace te
nie  przyniosły  jednak  zamierzonego  skutku.  Od  kilkunastu  lat  wokół  ruin  Kamiennego
Szańca prowadzone są intensywne prace zabezpieczające brzeg przed erozją. Pojawiły się
również propozycje rekonstrukcji kamiennego falochronu

XX wiek

Bateria Nettelbeck

Bateria przeciwlotnicza  i  przeciwokrętowa  Nettelbeck  (Flak-  und  Küstenbatterie
Nettelbeck) powstała w latach 30. XX wieku w pobliżu basenu rybackiego. W 1939 roku
znajdujące  się  na  jej  wyposażeniu  działa  zostały  zdemontowane  i  przeniesione  do
Sillenstede pod Wilhelmshaven. W 1945 roku umocnienia baterii nie zostały wykorzystane
w obronie miasta i przetrwały bitwę o Kołobrzeg. Po II wojnie światowej dawne stanowiska
ogniowe znalazły się na terenie kołobrzeskiego portu wojennego. W latach 80. XX wieku na
jednym z dawnych bunkrów baterii wzniesiono wieżę radaru brzegowego do wykrywania i
śledzenia  celów  nisko  lecących  i  nawodnych  N-23  Daniela.  Do  dziś  obiekt  jest
wykorzystywany przez Marynarkę Wojenną Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne zachowane obiekty wojskowe

Akademia Rycerska

Budynek Akademii Rycerskiej  w Kołobrzegu powstał  w stylu renesansu florenckiego w
drugiej  połowie  XVII wieku.  Znajdująca  się  w  jego  wnętrzach  uczelnia  była  jedną  z
pierwszych  wyższych  szkół  wojskowych  w  Europie.  W  XVIII wieku  budynek  szkolny
został zamieniony na arsenał. W 1945 roku nie uległ większym zniszczeniom. W latach 60.
XX  wieku  został  wyremontowany.  Obecnie  w  gmachu  mieści  się  hala  sportowa  w
piwnicach natomiast restauracja.
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Koszary wojskowe

Areszt garnizonowy

Budynek  stanowi  pozostałość  dawnych  koszar  wojskowych  istniejących  wzdłuż  rzeki
Parsęty  od  XVIII  wieku.  Sąsiaduje  z  Bramą  Radzikowską  i  kuźnią.  W przeszłości  w
obiekcie znajdował się areszt garnizonowy zwany przez żołnierzy Vater Philipp. Później był
tu m.in. posterunek żandarmerii wojskowej, Urząd Bezpieczeństwa, przychodnia. Od 1998
roku dom należy do Świadków Jehowy.

Białe Koszary

Białe  Koszary  zostały  wzniesione  w  1903  roku.  Mieściły  się  w  nich  koszary  artylerii
niemieckiej  (Artilerie-Kasserne).  W  1945 roku  był  tutaj  ważny  punkt  obrony  Twierdzy
Kołobrzeg. Po II wojnie światowej obiekty były użytkowane przez Ludowe Wojsko Polskie.
Po likwidacji w latach 90. XX wieku stacjonujących w nich jednostek wojskowych Wojska
Polskiego koszary  należały  do  Agencji  Mienia  Wojskowego i  zostały  wystawione  na
sprzedaż. Obecnie służą celom cywilnym.

Czerwone Koszary w Kołobrzegu

Czerwone Koszary

Czerwone Koszary zostały wzniesione w 1900 roku. Mieściły się w nich koszary piechoty
niemieckiej (Infanterie-Kasserne).  W  1945 roku był tutaj  ważny punkt obrony Twierdzy
Kołobrzeg.  Po  II  wojnie  światowej  budynki  były  użytkowane  przez  Ludowe  Wojsko
Polskie. Po likwidacji w latach 90. XX wieku stacjonujących w nich jednostek wojskowych
Wojska Polskiego koszary należały do  Agencji Mienia Wojskowego i zostały wystawione
na sprzedaż. Obecnie służą celom cywilnym.

Koszary Waldenfelsa

Koszary  Waldenfelsa  zostały  wybudowane  w  latach  30.  XX  wieku  dla  wojsk
przeciwpancernych.  Po  II  wojnie  światowej  budynki  były  użytkowane  przez  Ludowe
Wojsko Polskie. Obecnie stacjonuje w nich 8 Batalion Remontowy.

Kuźnia

Parterowy,  ceglany  budynek  kuźni  wchodził  w  skład  zabudowań koszar  wojskowych  z
połowy XVIII wieku, które były położone na Wyspie Solnej wzdłuż rzeki Parsęty.
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Podczele

Osiedle  wojskowe  zbudowane  w  latach  1935-1939 dla  personelu  lotniska  Luftwaffe w
Bagiczu. Użytkowane przez Niemców do  1945 roku. Po II wojnie światowej zajęte przez
Armię Czerwoną. W latach 60. XX wieku w związku z modernizacją lotniska w Bagiczu
osiedle  zostało  rozbudowane.  W  1992 roku  po  opuszczeniu  budynków przez  żołnierzy
radzieckich Podczele zostało włączone w granice administracyjne Kołobrzegu. W latach 90.
XX  wieku  dawne  koszary  i  domy  mieszkalne  zostały  zaadoptowane  na  cele  cywilne.
Obecnie Podczele jest jedną z dzielnic mieszkaniowych Kołobrzegu.

Stacja radarowa Kondor

Placówka radiolokacyjna pod Kołobrzegiem nosiła kryptonim  Funkmeßgerät Stellung 1.
Ordnung Kondor i znajdowała się w pobliżu Ustronia Morskiego. Był to obiekt wojskowy
zbudowany  w  czasie  II  wojny  światowej,  którego  zadaniem  było  namierzanie
nieprzyjacielskich  samolotów.  Na  wyposażeniu  jednostki  były  dwa  olbrzymie  radary  o
antenach  parabolicznych  do  obserwacji  powietrznej,  naprowadzania  myśliwców  i
współpracy z  artylerią  typu FuMG 65  Würzburg-Riese oraz  jeden do śledzenia  sytuacji
powietrznej i ostrzegania wojsk typu A1 Freya.

Dziś po tej stacji radarowej pozostały jedynie betonowe fundamenty obrotowych cokołów
niemieckich radarów typu FuMG 65 Würzburg-Riese

Strzelnica wojskowa

Strzelnica znajduje się w Lasku Załęże. Przed II wojną światową była to strzelnica 
niemieckiego garnizonu w Kołobrzegu. W 1945 teren ten należał do zachodniego odcinka 
obrony. Tu bronić się miały oddziały Volkssturmu. Ogień ze strzelnicy i z pobliskich 
zabudowań przez pewien czas skutecznie blokował działania polskich oddziałów 
próbujących przebić się do portu. Dziś z całego kompleksu pozostały jedynie zarysy wałów 
strzelnic.

Dawny kościół garnizonowy Twierdzy Kołobrzeg
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Kościół garnizonowy

Ewangelicki kościół garnizonowy w Kołobrzegu (Kościół nad rzeką) wzniesiony w stylu
neogotyckim w 1832 roku. Powstał w miejscu wcześniejszej świątyni wchodzącej w skład
zabudowań  klasztornych  sióstr  diakonis.  Obiekt  bez  większych  uszkodzeń  przetrwał
działania wojenne w 1945 roku i po II wojnie światowej został zaadaptowany na potrzeby
katolickiej  parafii  św.  Marcina.  Obecnie  nosi  wezwanie  Niepokalanego  Poczęcia
Najświętszej  Marii  Panny  i  pełni  funkcję  kościoła  rektoralnego  parafii  mariackiej  w
Kołobrzegu.

Jest to kościółek jednonawowy z fasadą frontową zwieńczoną trójkątnym szczytem. Portal i
otwory  okienne  są  ostrołukowe.  Na  dwuspadowym  dachu  widoczna  jest  sygnaturka.
Wnętrze kościoła zachowało wyposażenie neogotyckie.

Radziecka komendantura wojenna

Budynek  mieszkalny  w  narożniku  ul.  Wolności  i  ul.  1  Maja.  W  1945  dom  został
zaadaptowany  na  siedzibę  radzieckiej  komendantury  wojennej.  Obecnie  jest  to  dom
mieszkalny.

Ratusz

Neogotycki budynek rady miejskiej wzniesiony w latach 1829-1832 według projektu Karla
Schinkla.  Powstał  w  miejscu  wcześniejszego  gotyckiego ratusza zburzonego  podczas
oblężenia miasta w 1807 roku. W 1945 roku obiekt wchodził w skład punktów obronnych
rejonu  Środek.  Obecnie  w gmachu mieszczą  się  różne  instytucje  publiczne oraz  galeria
sztuki i klub muzyczny.

Rzeźnia miejska

Budynki  rzeźni  miejskiej w  Kołobrzegu  powstały  w  latach  1888-1889 obok  dawnego
bastionu Cleve osłaniającego południowy cypel Wyspy Solnej. W 1945 roku obiekt został
umocniony i włączony w skład pierwszej linii obrony Twierdzy Kołobrzeg. Załogę zakładu
stanowili  niemieccy  marynarze,  którzy  stawiali  zaciekły  opór  nacierającym  oddziałom
polskim.W  2008 roku  znaczna  część  budynków  dawnej  rzeźni  została  wyburzona.
Zachowała  się  tylko  neogotycka  kamienica.  W  miejscu  zabudowań  rzeźni  powstaje
supermarket.

Schrony przeciwlotnicze

W okresie II wojny światowej w całym Kołobrzegu zostały zbudowane schrony 
przeciwlotnicze. Większość tych obiektów przetrwała wojnę. Obecnie są one zdewastowane
lub wkomponowane w zieleń miejską. W niektórych zimują nietoperze.

• Schron przy ul. Kolejowej
• Schron przy ul. Łopuskiego
• Schron przy ul. Rzecznej
• Schron przy ul. Solnej
• Schrony przy ul. Spacerowej
• Schron przy ul. Szpitalnej
• Schron przy ul. Unii Lubelskiej                                                                             89.
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Wieża ciśnień w Kołobrzegu

Wieża ciśnień w Kołobrzegu została zbudowana w 1885 roku w stylu neogotyckim. Była
połączona  z  systemem  miejskiego  wodociągu.  W  czasie  walk  o  Kołobrzeg  stanowiła
główny zbiornik  wody pitnej dla obrońców centrum miasta i  pozostających w nim osób
cywilnych. Pomimo, że w jej okolicach toczyły się ciężkie walki uliczne przetrwała wojnę.
Po  1945 roku była  nieczynna.  Uruchomiono ją  ponownie  w latach 70.  XX wieku,  gdy
wokół niej zbudowano osiedle wielokondygnacyjnych bloków mieszkalnych. Obecnie jest
użytkowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu. W jej wnętrzu, w dolnej
części mieści się stylowa kwiaciarnia.

Wojenne dowództwo portu

Secesyjna kamienica przy ul. Spacerowej 39. W marcu 1945 roku jako jedna z nielicznych
przetrwała  bombardowania  Dzielnicy  Portowej  Kołobrzegu.  W domu tym w 1945 roku
znajdowało się radzieckie wojenne dowództwo portu. W nocy z 9 na 10 maja 1945 roku
podpisano tutaj kapitulację Bornholmu. Obecnie jest to dom mieszkalny.

Twierdza Kołobrzeg jako więzienie

Od XVII do XIX wieku Kołobrzeg był miejscem, do którego zsyłano z całej monarchii
Hohenzollernów osoby  życia  publicznego  skazane  z  powodów  politycznych  na  karę
twierdzy.  Wśród  nich  były  m.in.:  arcybiskup  gnieźnieńsko-poznański Marcin  Dunin
Sulgostowski; prekursor  wychowania fizycznego Fryderyk Ludwik Jahn i filozof Arnold
Ruge.

Poza więźniami politycznymi w twierdzy kołobrzeskiej przetrzymywani byli również jeńcy
wojenni.  W  1871 roku  w  Kołobrzegu  został  założony  obóz  dla  żołnierzy  francuskich
wziętych do niewoli w czasie wojny francusko-pruskiej.
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Z  historii  Kołobrzegu. 

Historia Kołobrzegu,  jednej  z  najstarszych miejscowości na Pomorzu,  sięga VIII wieku,
kiedy istniała tu osada znana z pozyskiwania soli z solanek albo dużo wcześniej  conamniej
kilka wieków.

Dużą rolę odegrało korzystne położenie Kołobrzegu. Przede wszystkim był to naturalny
port morski przy ujściu rzeki Parsęty, położony w środkowej części ziem pomorskich, na
szlaku łączącym Wolin z Gdańskiem. 

Bałtycka wyspa Bornholm, położona naprzeciw Kołobrzegu, ułatwiała etapową żeglugę i
handel ze Skandynawią, a zwłaszcza z Birką – dużym ośrodkiem handlowym w Szwecji. Z
drugiej, południowej strony w odległości 250 km leżał główny ośrodek młodego państwa
polskiego – Poznań. Z Poznania do Kołobrzegu można było w owych czasach dostać się
zarówno drogą lądową, jak i rzekami – Wartą, Notecią i Parsętą. 

Znacznie  rozwinął  się  Kołobrzeg  w  następnym  stuleciu,  zastępując  starszy  ośrodek  w
Bardach-Świelubiu. Około 880 roku na terenie Budzistowa powstał gród i tam znajdował
się pierwotnie Kołobrzeg. 

W X wieku Mieszko I włączył ten ważny gród do państwa polskiego i rozbudowywał po
979  roku  co  potwierdzają  charakterystyczne  dla  Piastów  izbice  w  konstrukcji  wałów.
Komunikacja z Wielkopolską odbywała się wzdłuż Parsęty i Gwdy. Syn Mieszka, Bolesław
I Chrobry podczas Zjazdu w Gnieźnie w roku 1000 postanowił utworzyć tu biskupstwo .

W 1103 roku Bolesław III Krzywousty, jak pisał Gall Anonim, musiał zdobywać sławne
miasto Kołobrzeg. W 1107 roku Krzywousty przyjął tu hołd księcia pomorskiego. 

 W 1140 roku wzmiankowano w Kołobrzegu targ. Przed 1222   rzekomo zbudowano kościół
św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. 

Już w latach 30. XII w. Kołobrzeg znalazł się pod zwierzchnictwem cesarzy niemieckich. W
latach  1187–1227,   Pomorze  z  Kołobrzegiem  znalazło  się  pod  władzą  Duńczyków.
Związani z nim więzami krwi książęta zachodniopomorscy powoli odzyskali niezależność.
23 maja 1255 książę Warcisław III i  biskup kamieński Hermann von Gleichen lokowali
nowe miasto na prawie lubeckim, zwolnione przez pięć lat z płacenia wszelkich należności.
Miasto miało też 100 łanów ziemi uprawnej,  kołobrzeski las  oraz prawo połowu ryb w
morzu pomiędzy ujściami Regi i Parsęty. Powstało ono bliżej wybrzeża. 

Opuszczono dawny gród, który w pamięci potomnych zachował się jako Stare Miasto 

 Pamiątką po dawnych czasach pozostał  kościółek św. Jana Chrzciciela,  wymieniany w
kronikach już w 1222 W średniowieczu do miasta przybywali liczni osadnicy, zwłaszcza z
Niemiec – m.in. z Lubeki i Gryfii. Na przełomie XIII i XIV w. Kołobrzeg był już silnym
miastem  hanzeatyckim.  Wkrótce  został  otoczony  murami  i  fosą,  stając  się  ważnym
ośrodkiem  handlowym  i  gospodarczym.  Równocześnie  powoli  znikał  jego  słowiański
charakter, ustępując żywiołowi niemieckiemu. W XVI w. władze miejskie zakazały m.in.
przyjmować do cechów rzemieślników z Polski. 

W połowie XVII w. nadbałtyckie potęgi Szwecja i Brandenburgia zaczęły przygotowywać
się do walki z Austrią o panowanie w Starej Rzeszy. Jak się wkrótce okazało, teren Pomorza
Zachodniego stał się areną przemarszów wojsk, a także działań wojennych. 
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W okresie wojny trzydziestoletniej (1618–1648) Kołobrzeg opanowały wojska szwedzkie.
Opuściły miasto dopiero w 1653, odstępując na drodze układów Brandenburgii. Wcześniej
towarzysząca wojsku epidemia spowodowała śmierć ponad 3,5 tys. mieszkańców. W tym
czasie miasto nad Parsętą zdominowane było przez niemiecki patrycjat. W drugiej połowie
XVII w. Kołobrzeg otoczono potężnymi umocnieniami ziemnymi, ufortyfikowano nawet
latarnie morskie.  Miasto stało się jedną z najsilniejszych twierdz regionu.  W 1701 rada
miasta przysięgła wierność królowi pruskiemu, a nad starym gotyckim .

W granicach   Niemiec  Kołobrzeg  pozostał  aż  do  1945.  Zerwanie  stosunków z  Polską
oznaczało jednak dla mieszkańców miasta  kryzys gospodarczy.  Przynoszący od wieków
dochody handel solą zaczął zamierać, a prywatni właściciele zmuszeni byli odsprzedawać
swoje przedsiębiorstwa. 

W końcowym okresie II wojny światowej Niemcy ogłosili Kołobrzeg twierdzą i z wielką
determinacją bronili miasta. Po przełamaniu głównej linii obrony Wału Pomorskiego szturm
na  Kołobrzeg  (Bitwa  o  Kołobrzeg)  podjęła  1  Armia  Wojska  Polskiego  oraz  wojska
radzieckie  I  Frontu  Białoruskiego.  Niemcy  bronili  każdego  skrawka  miasta,  każdego
budynku.  Dopiero  ostrzał  z  baterii  katiusza,  które  m.in.  obróciły  w  gruz  zabytkową
kolegiatę, przyniósł przełom. 

Ostatnie walki toczyły się o fort Ujście. Miasto zdobyto 18 marca 1945. Tego samego dnia
uroczyście  odnowiono  Zaślubiny  Polski  z  morzem,  zapowiedź  zdobycia  przez  Polskę
Pomorza. Po ustaniu działań wojennych w gruzach znalazło się ponad 90% budynków. W
okresie  powojennym  miasto  utrzymało  status  siedziby  władz  powiatowych.  Szybko
rozpoczęto odbudowę, początkowo urządzeń potowych, a następnie zabudowy mieszkalnej.
W 1956 uruchomiono uzdrowisko,  w 1976 powstało PP „Polska Żegluga Bałtycka”.  W
okresie  PRL-u  słynęło  z  Festiwalu  Piosenki  Żołnierskiej,  w  1975  miasto  odznaczono
Orderem Odrodzenia Polski II Klasy. 

Falochron wschodni, wejście do portu ok. 1899 roku, w tle "Strand Hotel" i stacja pilotów .
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Zamek i twierdza  w Chocimiu

Budowla obronna w Chocimiu  na Kresach  Polskich  usytuowana na wysokim, skalistym 
brzegu Dniestru w obwodzie czerniowieckim. Budowa zamku rozpoczęła się w roku 1325, 
a prace nad nią trwały do 1380 roku. W roku 2007 budowla została zaliczona do "siedmiu 
cudów Ukrainy".Na przestrzeni wieków zamek był wielokrotnie burzony, a także 
poddawany rekonstrukcjom przez kolejnych właścicieli tych ziem.

Dzieje

Do końca XI wieku mała osada w Chocimiu należała do Rusi Kijowskiej. W 1140 roku na
przeciwległym, prawym brzegu Dniestru wzniesiona została drewniana forteczka należąca
do Księstwa Halickiego, by w 1199 r. przejść pod władanie Księstwa Halicko-Wołyńskiego.

W  latach  1250-1264  książę  Daniel  Halicki i  jego  syn  Lew rozbudowali  forteczkę.
Wzmocnili palisadę i wykopali głęboką fosę. W północnej części budowli wzniesiono nowe
budynki.

W  roku  1340  resztka  spalonej  forteczki  przejęta  została  przez  mołdawskiego księcia
Dragosa,  lennika  Królestwa  Węgier.  Po  1375  roku  ziemie  te  zostały  pod  wpływem
Mołdawii.  Dopiero  pod  rządami  mołdawskiego  księcia  Stefana  III  Wielkiego kamienna
forteca została znacznie rozbudowana, m. in. wzniesiono kaplicę od strony rzeki i gotycki
pałac. Za jego kierunkiem powstały nowe ściany szerokie na 6 metrów i wysokie na 40
metrów,  zbudowano  także  trzy  wieże,  głębokie  sutereny  dla  żołnierzy,  a  dziedziniec
powiększył  się  o  10  metrów.  Od  XIV  do  XVI  wieku  zamek  służył  jako  rezydencja
hospodarów - książąt mołdawskich. Im też zawdzięczamy obecny wygląd zamku.

W 1476 roku dzięki  Stefanowi Wielkiemu twierdza wytrzymała  oblężenie  armii  sułtana
Mehmeda II Zdobywcy. Pod koniec XVI wieku  Mołdawia została poddanym księstwem
Imperium  Osmańskiego.  Od  tego  czasu  wewnątrz  stacjonowali  tureccy  janczarzy obok
oddziałów mołdawskich.  Po włączeniu tych ziem do tureckiej  strefy wpływów twierdza
została ponownie rozbudowana i wzmocniona.
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W 1538 roku twierdza została zdobyta przez wojska polskie hetmana  Jana Tarnowskiego.
Siły Rzeczypospolitej podkopały ściany fortecy i wysadziły trzy wieże od południa i część
zachodniej ściany. Dawną część południową wyburzono i wzniesiono o 20-25 metrów dalej
na południe pomiędzy  1540 a  1544 rokiem. Polacy wznieśli  też nową bramę z mostem
zwodzonym. W 1563 roku  Dymitr Wiśniowiecki na czele pięciuset  kozaków zaporoskich
zdobył fortecę i utrzymywał ją przez jakiś czas.

W 1600 Piotr Mohyła, były władca zarówno Mołdawii i  Wołoszczyzny, a także jego brat
Jeremi, z polskim poparciem, schronili się w fortecy przed władcą Mołdawii, Wołoszczyzny
i  Siedmiogrodu,  Michałem  Walecznym.  W  1615 polska armia  na  krótko  znów  zajęła
Chocim[1],  jednak pięć  lat  później  ponownie  dostał  się  on pod panowanie  mołdawsko-
tureckie - zawarty rozejm ustalił granicę na Dniestrze.

Na przełomie września i października 1621 r. armia Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod
dowództwem hetmana Jana Chodkiewicza w sile 35 tysięcy żołnierzy, wspierana przez 40
tysięcy  kozaków  pod  wodzą  Piotra  Konaszewicza-Sahajdacznego,  Jacka  Nerodycza-
Borodawki i  przy  znacznym  wsparciu  Mołdawian  odniosła  w  bitwie  pod  Chocimiem
zwycięstwo nad armią turecką sułtana Osmana II, liczącą około 150 000 ludzi, przy czym
ośrodkiem polskiej obrony był nie zamek chocimski, a otoczony wałami i 8-kilometrowym
łukiem szańców ziemnych obóz.

8  października 1621 r.  Osman II  podpisał  traktat  pokojowy w Chocimiu,  kończąc  tym
samym  dalszą  ekspansję  Rzeczypospolitej.  Granica  pomiędzy  Koroną  a  Księstwem
Mołdawskim (wasalem Imperium Osmańskiego) została potwierdzona.

Niedługo potem sojusznik Księstw Mołdawii i Wołoszczyzny,  Bohdan Chmielnicki, zajął
fortecę chocimską do wiosny  1650 roku. W 1672 roku  Turcy zdobyli miasto  Żwaniec na
lewym brzegu Dniestru, rok później odzyskane przez Polaków. Od 1673roku wojska Jana
Sobieskiego prowadziły kampanię przeciwko kozakom.

W  1699 r.  twierdza  chocimska  przejęta  została  przez  Mołdawię na  mocy  traktatu
pokojowego w Karłowicach. W 1711 r. Chocim znów przeszedł pod wpływy Turków jako
część Hospodarstwa Mołdawskiego. Zbudowano wtedy z pomocą francuskich inżynierów
nowe fortyfikacje.

     Dziedziniec zamku
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                                     Bitwa pod Chocimiem   1621 

Walki rycerzy polskich pod Chocimiem zostały, po 1990 r., upamiętnione na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic, "CHOCIM 2 IX - 9 X 
1621/10 - 11 28 XI 1673".
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                           Architektura  twierdzy i zamku Chocim  jest bizantyjska.
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TWIERDZA W KAMIEŃCU PODOLSKIM.

Twierdza w Kamieńcu Podolskim dawniej zwana także przedmurzem chrześcijaństwa lub 
bramą do Polski – zamek (warownia) obronna znajdująca się w Kamieńcu Podolskim na 
Podolu, składająca się z dwóch obronnych budowli strzegących cypla prowadzącego do 
Starego Miasta.

Stary Zamek

Pierwotnie  umocnienia  istniały  w czasach  przedhistorycznych.  Zamek murowany  został
zbudowany  w  drugiej  połowie  XIV  wieku z  inicjatywy  książąt  Jerzego  i  Aleksandra
Koriatowiczówi  Spytka  II  z  Melsztyna.  Ostatecznie  na  stałe  w  Królestwie  Polskim
znajdował  się  od  1432 roku.  Umocniony po  klęsce  warneńskiej przez  wysłanych przez
Kazimierza Jagiellończyka Jana z Tęczyna, Dzierżysława z Rytwian i Jana Ostroroga. W
dużej części do umocnienia zamku przyczyniły się fundacje papieży takich jak Mikołaj V,
Juliusz II, Leon X. W 1494 roku zamek posiadał dwie bramy: Miejską od zachodu i Polną
od wschodu.

 W  1542  roku  powstała  basteja  w  południowo-wschodnim  narożniku.  Rozpoczęto  też
budowę nowej Bramy Polnej. Kolejną przebudowę z rozkazu Zygmunta Starego prowadził
architekt królewski  Hiob Bretfus (Pretfus), który w 1544 sporządził także dokładny opis
zamku. Bretfus poszerzył zamek w kierunku wschodnim budując w 1544 roku Basztę Nową
Wschodnią  w formie  pięcioboku,  która  broniła  dostępu  do  bramy zamkowej  i  kryła  w
swoim wnętrzu studnię. Od zachodu zbudowano Mała zachodnia basztę i za nią potężną
Basztę Nową Zachodnią także pięciokątną (przebudowana przez Turków po zniszczeniach z
1672 r.).

 Pretfus wzniósł też Bramę Polną. W 1585 roku król Stefan Batory nakazał modernizację
starej baszty przystosowując ją do broni palnej.
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 Dawniej na dziedzińcu zamku stał niewielki kościółek św. Stanisława, zamieniony po 1672
r. przez Turków na meczet i później rozebrany. Zamek został odzyskany przez Polskę po
Pokoju w Karłowicach w 1699 r.W XVIII wieku przeprowadzono kolejne modernizacje pod
kierunkiem Andrzeja Glovera.  W 1762 roku Christian Dahlke zaprojektował dziedziniec
południowy. W 1783 roku odbudowano Bramę Polną wg projektu Jana de Witte. W 1790
roku zbudowano zamkowe kazamaty i północy dziedziniec zamku wg projektu Stanisława
Zawadzkiego.

W 2000 roku most między twierdzą, a Starym Miastem wpisany został na nowojorską listę
World  Monuments  Watch jako  jeden  ze  stu  cennych  zbytków  świata,  którym  zagraża
zniszczenie.

Ważniejsze części zamku:

• Baszta Różanka (rogowa), z inskrypcją  "Wieża  Krzesława, biskupa włocławskiego,
którego własnym kosztem budowa zamku zakończona 1505

• Baszta Papieska albo Juliańska, zbudowana w latach 1503-1513 na koszt Juliusza II,
ozdobiona jego rodzinnym herbem Della Rovere.

• Baszta Kołpak z około 1502-1517 roku, ufundowana przez biskupa kamienieckiego
Jakuba  Buczackiego.  Na  południowej  fasadzie  wmurowano  herb  Buczackich
Abdank. Zwana też Burgrabska.

• Baszta  Łaskiego  (Lacka,  Biała),  z  fundacji  prymasa  Jana  Łaskiego,  ozdobiona
herbem Korab

• Baszta  Lanckorońska  z  takim samym herbem.  Wysoki  stożkowy dach zbudowali
Turcy po 1672 roku.

• Baszta Tęczyńska z XV wieku

• Brama Polska (Polna) z 1544, odbudowana przez Jana de Witte w 1783.

• Baszta Dzienna - w niej od 1575 roku mieściła się kaplica zamkowa św. Michała

•  Archanioła, którą kazał tam urządzić starosta kamieniecki Mikołaj Brzeski.

• Baszta Batorego (zwana też Basztą Rogatą od kształtu dachu)

• Nowa Zachodnia Baszta z 1544 roku

• Nowa Wschodnia Baszta z 1544 roku - postawiona w miejscu Wieży Czarnej.

• Baszta Wodna z XV-XVIII wieku
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Nowy Zamek

Nowy Zamek został zbudowany w 1618 lub 1621 przez nadwornego inżyniera Zygmunta
III Wazy generała artylerii Teofila Szemberga. Było to ziemne dzieło rogowe z kleszczowo
zagiętą kurtyną południową, systemu nowowłoskiego. Po jego zbudowaniu, aż do 1672 r.,
Kamieniec Podolski uważany był za niemożliwy do zdobycia. W latach 1648-54 twierdzę
trzykrotnie oblegali, bez powodzenia, zbuntowani Kozacy. 

Most Turecki

Most Turecki w Kamieńcu Podolskim – kamienny most na Smotryczu, wzniesiony przed
1494  rokiem  lub  w  czasach  króla  Zygmunta  I  Starego.  Łączy twierdzę  w  Kamieńcu
Podolskim ze Starym  Miastem.  Murowany  most  najprawdopodobniej  zbudowano  pod
koniec  XV wieku  lub  w  wieku  XVI  na  polecenie  króla  Zygmunta  I  Starego.  Nie  ma
przekonujących  dowodów  na  to,  że  istniała  w  tym  miejscu  wcześniej  konstrukcja
murowana. Pierwotnie był to most wspierający się na arkadach. U jego krańców stały dwie
nadbramne  baszty:  od  strony  zamku  Baszta  św.  Anny  z  Bramą  Stanisława  Augusta
(Królewską) i druga od wschodu, zniszczona przez Turków w 1672 r. Pierwszym znanym
architektem prowadzącym na nim prace był Hiob Bretfus, który w 1544 roku przebijał w
skałach pod mostem kanał. 
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Most został poważnie zniszczony podczas tureckiego oblężenia w 1672 roku. W 1685 roku
jego arkady zostały obmurowane przez 500 okupujących miasto Turków. W ten sposób w
miejsce  arkad  powstała  jednolita  ściana.  Po  odzyskaniu  przez  Polskę  Kamieńca
Podolskiego, w 1715 roku przeprowadzono jego częściowy remont.

 Ponowny remont wykonano na koszt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1766
roku,  na  pamiątkę  czego  w  południowej  części  muru  umieszczono  napis:  „Sucurrendo
ruinae, Stanislaus Augustus Rex Poloniae, proprio sumptu A.D. MDCCLXVI” (Podniósł z
ruin, Stanisław August król Polski, własnym kosztem, roku Pańskiego 1766). Aż do XIX
wieku, gdy wybudowano Nowy Most, prowadziła po nim najważniejsza droga do miasta. 

Brama Lacka

Brama Lacka  była  samodzielną,  miejską  budowlą  obronną,  wyposażoną  w pięć  baszt  i
przegradzała całą dolinę rzeki, łącząc jej skaliste brzegi. Wejście do miasta było możliwe
tylko  przez  bramę,  której  nie  dało  się  ominąć.  W  celu  utrudnienia  dostępu  brama
wyposażona była w system śluz, które służyły do spiętrzenia wody Smotrycza w wypadku
zagrożenia atakiem obcych wojsk. 

W ten sposób powstawało trudne do przebycia dla nieprzyjaciela jezioro. Po spiętrzeniu
wody Lacka Brama była tak niedostępna, że podczas oblężenia Kamieńca w 1672 r. strzegła
jej jedynie straż, a nie oddział obronny. Nadmiar wody (znaczna jej część prawdopodobnie
przeciekała przez budowlę względnie filtrowała przez jej podłoże) odpływał przekopanym
kanałem pod Mostem Tureckim. W czasach pokoju kanał był wykorzystywany do zasilania
młynów. 

Brama Ruska

Brama  Ruska,  zagradzająca  dojście  do  miasta  od  strony  południowej,  także  przecinała
dolinę  Smotrycza  tak,  aby  uniemożliwić  do  niej  dostęp.  Podobnie  jak  Brama  Lacka,
stanowiła ona rodzaj samodzielnej warowni z czterema basztami służącymi do ostrzału oraz
murowaną  zaporą  kamienną.  Brama  Ruska  nie  zamykała  w  pełni  doliny  Smotrycza,
prawdopodobnie  ze  względu  na  konieczność  zwiększenia  przepustowości  podczas
wezbrania wody. 

W przypadku zagrożenia atakiem Smortycz był przegradzany w tym miejscu zaporą ziemno
- narzutową, która stanowić miała ważny element obrony miasta. W trakcie oblężenia w
1672 r. Turcy usiłowali zniszczyć ją artylerią, jednak im się to nie udało. Spiętrzenie wody
w Bramie Ruskiej powodowało zatopienie pętli Smotrycza wokół miasta, co przy wysokich
skalnych  ścianach  wąwozu  praktycznie  uniemożliwiało  atak  od  tej  strony.  Turkom
prawdopodobnie  dlatego  tak  bardzo  zależało  na  jej  zniszczeniu,  gdyż  podstawowym,
stosowanym  przez  nich  sposobem  niszczenia  fortyfikacji  było  wykonanie  podkopu,  a
następnie wysadzenie ich części. 

Technika  ta  była  nieprzydatna  w  przypadku  obydwu  bram.  Przed  Bramą  Lacką  było
stosunkowo duże sztuczne jezioro, co uniemożliwiało wszelkie roboty ziemne. Natomiast
prawdopodobnie groźba gwałtownego zrzutu wody przez Bramę Ruską i związanego z tym
chwilowego  zatopienia  doliny,  wystarczająco  odstraszała  od  prób  wykonania  pod  nią
podkopu. 
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Twierdza w Kamieńcu Podolskim. Baszta 
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ZABYTKI KAMIEŃCA  PODOLSKIEGO  

Zabytki

istniejące: 

• Stary Zamek i Nowy Zamek 
• Most Turecki 
• Katedra rzymskokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła z 1483 roku, z dobudowanym w 

1750 roku prezbiterium (reorientacja świątyni) oraz Bramą Triumfalną z 1781 roku, 
wzniesioną ku czci Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zachowało się epitafium 
Pawła Damięckiego z 1628 roku oraz grobowiec Laury Przeździeckiej z 1876 roku 

• Kościół pw. św. Mikołaja i klasztor Dominikanów (kasata 1843) w stylu barokowym 
z 1616 roku, przebudowany w 1748 roku sumptem wiernych i starosty Michała 
Franciszka Potockiego, obecnie siedziba paulinów opiekujących się miejscową 
wspólnotą polską. Za czasów ZSRR mieściło się w nim archiwum NKWD. W 1993 
roku miał miejsce pożar, po którym konieczne było czasowe rozebranie hełmu wieży.
Środkową kondygnację fasady zdobią barokowe rzeźby św. Jacka, św. Dominika, 
Matki Bożej Bolesnej i św. Mikołaja 
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• Kościół Franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP z 1616 roku (ob. prawosławna 
cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej), brak górnej części wieży). Do kościoła od 
południa przylega klasztor franciszkanów. W podziemiach kościoła złożono zwłoki 
Jerzego Wołodyjowskiego. Istniejąca do dzisiaj nawa powstała w 1616 roku, a w 2 
poł. XVIII wieku dobudowano od wschodu barokową fasadę z nieistniejącą obecnie 
wieżą 

• Kościół Trynitarzy pw. Świętej Trójcy z 1750 roku (ob. cerkiew greckokatolicka św. 
Jozafata) w stylu barokowym. Trynitarze zajmowali się wykupywaniem z niewoli 
chrześcijańskich niewolników z jasyru, dlatego na fasadzie kościoła znajdowała się 
niegdyś figura Pana Jezusa zrywającego łańcuchy z więźniów. Teren kościoła otacza 
mur z bramą, na której umieszczono figury św. Bazylego i św. Jana z Mathy. 

• Kościół św. Michała i klasztor Sióstr Dominikanek w Kamieńcu Podolskim z 1722 
roku. W 2 poł. XVIII wieku zespół został odrestaurowany dzięki darowiźnie starosty 
Michała Franciszka Potockiego[20]. Po 1866 roku koszary, po 1945 roku fabryka. 
Kościół i klasztor zostały odzyskane przez kościół rzymskokatolicki w latach 90. XX
w., i od tego czasu przywracane do stanu sprzed jego dewastacji 

• Ratusz Polski z końca XIV wieku 
• Rynek Polski w Kamieńcu Podolskim 
• Ratusz Ruski z końca XVII wieku 
• Ormiański dom handlowy z 1479 roku 
• Studnia Ormiańska z XVIII wieku na Rynku Polskim 
• Obwarowania miasta (w kolejności) 

• Brama Miejska z XVI wieku 
• Bastion Ormiański (Bateria św. Teresy) z około 1760 roku 
• Baszta Zacharzewska 
• Brama Polska (Brama Lacka) z początku XVI wieku z barbakanem, 

wyposażona niegdyś (podobnie jak Brama Ruska) w urządzenia piętrzące 
wodę w rzece 

• Bastion Turecki (Rądel Panieński, Bateria Panny Maryi) 
• Baszta Batorego z 1585 roku (podwyższona w 1785 roku) z Bramą Wietrzną i 

prochownią z XVIII wieku 
• Baszta Rzeźnicka (Garncarska) z 1583 roku z położoną obok Synagogą z 2 

poł. XIX wieku 
• Baszta Ślusarska (Krawiecka) z końca XIV wieku (na północ od Baszty 

Kuśnierskiej), na planie okręgu, obecnie ruina 
• Baszta Kuśnierska (dawniej błędnie nazywana Krawiecką), na planie 

czworoboku, w większości zrekonstruowana po 2008 r. 
• Baszta Kazamatowa z lat 1783–1791, Rynek Ormiański 6A 
• Brama Ruska budowana od 1527 roku z orłem królewskim i herbem Ciołek z 

1770 roku, z barbakanem i tamą na rzece, niegdyś główny wjazd do miasta
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• Koszary Zawadzkiego z 1780 roku 
• Kolegium Jezuitów z 1611 roku, ul. Tatarska 14A 
• Dzwonnica ormiańska z XVI wieku (pozostałość katedry ormiańskiej pw. św. 

Mikołaja), we wnętrzu wieży prawosławna kaplica św. Szczepana (św. Stepanosa) 
• Kościół ormiański pw. Zwiastowania NMP z 1597 roku (ob. cerkiew św. Mikołaja), 

pierwotnie pełnił funkcję ormiańskiej kaplicy cmentarnej, Zaułek Mikołajewski 
• Katolickie Seminarium Duchowne z 1782 r., proj. Jan de Witte, Polski Rynek 18 
• Unickie Seminarium Duchowne z 1789 roku w stylu barokowym (ob. galeria), 

ufundowane w 1789 r. przez bpa Piotra Bielańskiego, ul. Pietnicka 11 
• Cerkiew śś. Piotra i Pawła z XVI wieku i wieżą z XIX w. 
• Cerkiew Św. Trójcy (zrekonstruowana na pocz. XXI wieku), bazylianów 

• Szkoła Karmelitów, ul. Tatarska 10 
• Kościółek św. Katarzyny z XVII wieku, za czasów zaboru tureckiego jedyna parafia 

katolicka na Podolu. Potem zamieniony na stajnię wielkiego wezyra, obecnie 
zrekonstruowany, ul. Franciszkańska 4[

• Kamienica przy Polskim Rynku 8 z tablicą fundacyjną z 1735 r. 
• Rezydencja biskupa katolickiegozbudowana przez bpa Adama Krasińskiego, ul. 

Franciszkańska 2 
• Probostwo ormiańskie (Skład ormiański lub rezydencja kapłana), ul. św. Jana 

Chrzciciela 
• Dwór komendanta twierdzy (Dwór Raciborowskiego), we wnętrzu ślady dekoracji, 

Ormiańska 2A 
• Dworek podkomorzego Kazimierza Lipińskiego, ul. Ormiańska 4 
• Dwór Adama Kazimierza Czartoryskiego z XVIII wieku, ul. Zarwańska 13 (ob. misja

greckokatolicka) 

• Dwór starosty, ul. Dominikańska 2 
• Cmentarz polski z kościołem Najświętszego Serca Jezusa z XIX w.[30]. Pochowani 

zostali na nim m.in: historyk Józef Apolinary Rolle, fotograf Michał Greim, malarz 
Jan Greim; ul. Nihynske Hwy 38 

• Cerkiew św. Jerzego (Grigorijewska) na terenie Polskich Folwarków – budowę 
rozpoczęto w 1851 roku na wzór moskiewskiej architektury sakralnej; za USRR 
magazyn zboża i soli, następnie planetarium, od 1990 roku odzyskany przez 
prawosławnych 

• Cerkiew drewniana pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1801 r., położona w dole 
jaru rzeki Smotrycz na terenie wsi Karwasary zamieszkanej dawniej przez Tatarów

nieistniejące: 

• Kościół Karmelitów Bosych pw. NMP i św. Józefa z 1717 roku, barokowy z 
dwuwieżową fasadą (od XIX wieku sobór prawosławny Matki Boskiej Kazańskiej z 
dodaną kopułą), wysadzony w powietrze w latach 30. XX wieku, ul. Tatarska

• Kościół Jezuitów pw. św. Stanisława (rozebrany w 1833 roku, obecnie w tym miejscu
znajduje się szkoła), ul. Tatarska 13 
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• Brama Stanisława Augusta na drodze pod zamkiem (dawna średniowieczna Brama 
Polna) 

• Kościółek św. Katarzyny z XIV wieku (pomiędzy klasztorem franciszkanów i 
pałacem biskupa), zniszczony w 1 połowie XIX wieku 

• Synagoga Olter Szile przy Bramie Garncarskiej 
• Pałac komendanta twierdzy z XVIII wieku na Rynku Ormiańskim 
• Ormiańska katedra św. Mikołaja, w formie murowanej powstała w XVI wieku, a w 

latach 1756–1767 przebudowana w stylu klasycystycznym. Zburzona w latach 30. 
XX wieku. Zachowała się jedynie dzwonnica z kaplicą św. Szczepana (ob. 
prawosławna), arkadowy fronton i przyziemie murów. 

• Kościółek św. Stanisława na terenie Starego Zamku.

Aleksander  Michałowski  herbu   Jelita  czyli  Tres   Hastae  (ur.  17  maja  1851  w
Kamieńcu  Podolskim,  zm.  17  października  1938  w  Warszawie)  –  polski  pianista,
kompozytor i pedagog. 

Był synem Konstantego oraz Róży z Regulskich. Od szóstego roku życia uczył się gry na 
fortepianie. W latach 1867–1869 studiował w Konserwatorium Lipskim u Teodora 
Cocciusa, Ignaza Moschelesa (fortepian) oraz Carla Reinecke (kompozycja). Tam też 
debiutował jako pianista w 1869, wykonując koncert e-moll Chopina w sali lipskiego 
Gewandhausu. Repertuar Michałowskiego w tym czasie był niezwykle obszerny. 
Obejmował wszystkie preludia i fugi z Das Wohltemperierte Klavier Johanna Sebastiana 
Bacha (potrafił transponować je do dowolnych tonacji), wszystkie sonaty Ludwiga van 
Beethovena i wiele utworów m.in. Chopina, Moschelesa, Ferenca Liszta. 

Studia  muzyczne  kontynuował  w  1870  w  Berlinie  u  Karola  Tausiga  oraz  w  1871
Galicyjskim  Towarzystwie  Muzycznym  u  Karola  Mikulego,  ucznia  Chopina.  W  1874
przeprowadził  się  do  Warszawy,  gdzie  zadebiutował  rok  później.  Do  końca  życia  był
związany z tym miastem, gdzie koncertował niemal do śmierci wyjeżdżając na koncerty po
Polsce, Niemczech, Austrii i Rosji. 

Uprawiał  również  kameralistykę,  partnerując  skrzypkowi  Stanisławowi  Barcewiczowi,
tworząc  wraz  z  nim  oraz  wiolonczelistą  Aleksandrem  Wierzbiłłowiczem  trio.  W 1874
rozpoczął  działalność pedagogiczną w Warszawie.  W latach 1874–1917 prowadził  klasę
fortepianu w Instytucie Muzyki w Warszawie (od 1891 jako profesor), od 1918 w Wyższej
Szkole Muzycznej w Warszawie. 

Zasłynął jako wykonawca dzieł Chopina oraz znakomity pedagog. Jest uważany za jednego
z twórców polskiej szkoły pianistycznej przełomu XIX i XX wieku. Do jego najbardziej
znanych uczniów należą Róża Etkin, Jerzy Lefeld, Wanda Landowska, Heinrich Neuhaus
(niektórzy tego nie potwierdzają), Jerzy Żurawlew, Władysław Szpilman i inni. 

Zainicjował tradycję recitali chopinowskich w dniu śmierci Chopina (17 października).
W 1883 ożenił się ze Stefanią Władysławą Kunegundą Załęską h. Prus i miał z nią piątkę
dzieci:  Aleksandrę,  Konstantego,  Władysława,  Pawła,  Stanisława.    Aleksander
Michałowski został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 207-
4-22,23). 
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Władysław Szpilman, ps.  Al Legro (ur. 5 grudnia 1911 w Sosnowcu, zm. 6 lipca 2000 w
Warszawie) – polski kompozytor, pianista i aranżer żydowskiego pochodzenia. 

„Pianista”

W 1946 opublikowano jego książkę pt. „Śmierć miasta”, w opracowaniu Jerzego Waldorffa,
która  została  ocenzurowana  i  wydana  w  małym  nakładzie,  opisywała  bowiem  historię
niepasującą do oficjalnych wersji  (opis polskich szmalcowników, „dobry wróg” ukazany
jako  Austriak  pomagający  Szpilmanowi,  udział  jednostek  ukraińskich  i  litewskich  w
masakrach w getcie warszawskim). Dopiero po ponad 50 latach ukazała się w niemieckim
wydawnictwie Ullstein (1998) poprawiona i uzupełniona wersja książki pod nowym tytułem
„Pianista”, w której Hosenfeld jest Niemcem. W 1950 na kanwie wspomnień powstał film
Miasto  nieujarzmione  (Robinson  warszawski),  odbiegający  jednak  znacznie  od
pierwowzoru. 

W 1998  syn  Władysława  Szpilmana  Andrzej  doprowadził  do  wydania  jego  książki  w
Niemczech i Anglii (pod tytułami Das wunderbare Überleben i  The Pianist). Przez szereg
gazet w Wielkiej Brytanii i USA została wówczas uznana za najlepszą książkę roku 1999, a
w 2002 została wybrana najlepszą książką roku przez francuskie czasopismo literackie Lire
oraz otrzymała nagrodę czytelników pisma Elle. Książka zajmowała także pierwsze miejsca
na listach bestsellerów w wielu krajach (m.in. w Polsce ok. 80 tygodni w latach 2000–2003
oraz trzykrotnie jako książka roku na liście  Rzeczpospolitej).  Do dziś książkę „Pianista”
wydano w 38 językach.

Na jej podstawie w 2002 Roman Polański wyreżyserował „Pianistę” (główna rola  Adrien
Brody),  nagrodzonego m.in. Złotą Palmą na Festiwalu Filmowym w Cannes (2002) i  3
Oscarami (2003) w USA. 

Szpilman                                                                    Brody 
                             trochę się różnią  

                                                                                                                                114.



                                                           CO TO JEST ?? 

                                                DWÓCH SZPILMANÓW!

6  lipca  2011

https://dziennikzachodni.pl/przeboje-wladyslawa-szpilmana-wiecznie-mlode-zobacz-video/
ar/423675
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