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KILKA UWAG NA TEMAT POLIGONALNEJ TWIERDZY POZNAŃ
na podstawie książek adresowych Poznania z lat 1836-1868 (i kilku późniejszych)

http://wiki-de.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_f%C3%Bcr_Posen

1. Mistrzowie wałowi (Wallmeister) i rusznikarze (Büchsenmacher)  mieszkali albo w mieście, albo w fortach. Ci, którzy
nie mieszkali w lokalach służbowych otrzymywali dodatek (Wohnungsgeldzuschuss). 

2. Fortyfikacja  dysponowała  mieszkaniami służbowymi m.in.  na Św. Wojciechu,  na  Przepadku,  na Grobli.  Sądząc  po
nazwiskach, mieszkali w nich wojskowi (na Św. Wojciechu), a na Grobli być może zwykli cywile. 
Lokale służbowe w 1871 roku i ich właściciele:

Fortifikation:
Kanonenplatz 1 = Festungs-Bau-Direktion
Magazinstr. 13 = Fortifikations-Bauhof
St. Roch 8
Thurmstr. 8
Zagórze 14
Pietrowo 3/4
St. Adalbert 12-15

Militair-Fiskus:
Wronkerstr. 9 = Zeughaus
Wronkerstr. 13 = Zeughaus
Gr. Gerberstr 24 = Zeughaus
Gr. Gerberstr 24 = Artillerie-Depot

Fiskus:
Graben 24 = Wallmeister-Wohnung

3. W niektórych obiektach fortecznych  mieszkali wojskowi (zazwyczaj  podoficerowie)  i  urzędnicy wojskowi rozmaitej
maści. Nie wszystkie obiekty były zamieszkane (patrz dalej). 

4. Rusznikarzy było czterech, a w latach 60-tych – ośmiu. Prawie wszyscy mieszkali w obiektach fortecznych. Pojawia się
tylko jeden rusznikarz wojskowy, mieszkający w latach 60-tych w bramie Wildeckiej.

5. W latach 60-tych było 6 mistrzów wałowych. Jeden z nich mieszkał w należącym do Fortyfikacji budynku przed bramą
Kaliską (Pietrowo 3/4). 

6. W bramach lub przy nich mieszkali kontrolerzy z urzędu skarbowego – było ich kilku, a nie kilkunastu, jak można by się
spodziewać:

grodza na Wierzbaku koło bramy Cmentarnej
grodza na Warcie koło bramy Szelągowskiej
brama Bydgoska
brama Warszawska
brama przy kleinen Gerber-Strasse  (brama Wroniecka?) - 2 osoby w 1848, później brama znika ze spisów

Na planach miasta są zaznaczane małe budynki (Steuer) w pobliżu bram, ale nie ma ich przy bramie Berlińskiej i bramie
Królewskiej. Czy oznacza to, że te dwie były przeznaczone dla ruchu osobowego, a ruch towarowy był kierowany do
wszystkich pozostałych bram, gdzie można było zapłacić podatek?

7. Obiekty zamieszkane (opuściłem liczby skrajne, np. 2–3 osoby w latach 40-tych; później ilość mieszkańców wzrosła i
trzymała się na mniej więcej stałym poziomie w każdym obiekcie):

30–35 Kernwerk / Fort Winiary 
9–15 Wilda-Fort / Bastion Grolman
10–12 Berliner-Fort / Bastion Tietzen
6–10 Reformaten-Fort / Fort Prittwitz-Gaffron
9–11 Rochus-Fort / Fort Rauch
2–3 St. Adalbert-Fort / Fort Hake – w 1845 wyjątkowo dużo: 22
4–7 Schleuse, grosse (grodza na Warcie) – w tym m.in. Kranwärter, czyli pewnie ktoś do pilnowania 

lub obsługiwania dźwigu na pobliskim wojskowym nabrzeżu przeładunkowym drewna 
na zachodnim brzegu Warty; zawsze też mieszkali rusznikarze

5–7 Schleuse, kleine (grodza na Wierzbaku przy bramie Cmentarnej)
od lat 60-tych
6 Flesche Waldersee – zastanawiające, bo mały blokhauz był przecież prochownią czasu pokoju
6 St. Adalbert-Thor (prawie na pewno boczna – wschodnia – brama przy Forcie Wojciecha)
3–4  An Hak’s Fort (prawie na pewno budynek przy bramie – sam fort jest liczony zawsze osobno)
2–3 Fort Radziwill

8. Warto podkreślić, że zamieszkane były grodze na Warcie i Wierzbaku, ale Fort Wojciecha w zasadzie nie, a przyczółek 
mostowy (Fort Roon) – wcale.

9. W kilku obiektach mieszkali restauratorzy, którzy prowadzili restauracje albo „trakterie” – zapewne kasyna oficerskie:
w Forcie Winiary, w obu większych bastionach, w obu fortach wschodnich. 
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WILDA-FORT i BERLINER-FORT
Potwierdziło się to, co jakiś czas temu znalazłem w przewodniku po Poznaniu: Bastion Grolman nosił do 1864 roku nazwę
Wilda-Fort, a  Bastion Tietzen –  Berliner-Fort. Inne zmienione w 1864 roku nazwy fortów były znane od „zawsze” i nic
ciekawego w nich nie ma, m.in:

St. Adalbert-Fort = Fort Hake
Reformaten-Fort = Fort Prittwitz-Gaffron
Rochus-Fort = Fort Rauch
Rother Thurm = Fort Radziwill

Do 1864 Po 1864

1864 m.in. restaurator Gruszczyński. 

1865

1865

1868 Tracteurin. Kalkowska prowadziła
trakterię, podobnie jak Frentzel 

w Forcie Prittwiz-Gaffron. 

1868
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KOSZARY RDZENIA TWIERDZY POLIGONALNEJ
Tylko dwa bastiony rdzenia (Wilda-Fort i  Berliner-Fort) mają stałych mieszkańców: wojskowych oraz restauratorów. Czy oznacza to, że
tylko one były stale zamieszkiwane, bo były w nich koszary? Zapewne tak, bo mniejsze śródszańce I, II, IV i VI nie bardzo nadają się do
skoszarowania wojska: pomieszczenia mają strzelnice, a nie okna. Na planach śródszańców II i IV tylko półokrągłe „basteje” od strony
miasta oznaczone są jako Casernement, a pomieszczenia w części głównej (ze strzelnicami) jako:  Wagenhaus resp. Kammern! Zresztą w
półkolistych „izbach” w owych „bastejach” mogło się zmieścić niewielu żołnierzy: po 20 na każdej kondygnacji = 40. 
Śródszaniec I zapewne nie był stale obsadzony – jest mały i nie ma pomieszczań koszarowych. Śródszaniec VI był pierwotnie obronny,
przebudowany został na koszarowy (w sporym przybliżeniu do 240 żołnierzy). 

Za to w większych śródszańcach III i V są izby z oknami od strony dziedzińca i te na pewno służyły jako koszary. Z grubsza można
przyjąć, że w każdym mogło być skoszarowanych nawet do 880 żołnierzy (22 izby żołnierskie na kondygnacji). Oczywiście są to ilości
szacunkowe przy założeniu, że w izbie mieściło się 20 żołnierzy, a mogło ich być nieco mniej.

Bez wątpienia śródszańce w Forcie Reformatów i Forcie Rocha były koszarami (w przybliżeniu po 500 żołnierzy w każdym), no i
oczywiście Fort Winiary (Kernwerk) – główne koszary twierdzy poligonalnej. Poniżej są przykłady zameldowanych w nim osób. 

W 1. połowie XIX wieku na pewno jako koszary służył klasztor przy kościele na Św. Wojciechu (St. Adalbert Kaserne), przerobiony na
ten cel zaraz na początku budowy twierdzy. 

1848

1862 W Forcie Winiary m.in.
rusznikarze, piekarze, restaurator

1865 
M.in. restaurator i Geschäftsführer.
Hautboist to orkiestrant wojskowy –
oboista, podoficer o dość wysokiej

pozycji, bo grał w orkiestrze pułkowej. 

1868
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1835

Materialenschreiber to niżsi urzędnicy wojskowi: pojawiają się w różnych spisach 
tylko w 1. połowie XIX wieku – później w biurach służyli tylko Fortifications-Assistenen. 
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1844

1844: Dyrekcja Budowy Twierdzy mieści się przy Kanonenplatz 1. 
Jest to zapewne to samo miejsce co wcześniej (Magazinstr. 17), tylko zmieniono adres po wytyczeniu placu

(do wojny światowej zmienił się jeszcze dwa razy: Kanonenplatz 2, Seecktstrasse 2).
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1848

Urzędnicy w bramach byli z Głównego Urzędu Podatkowego
(Haupt-Steuer-Amt), a same bramy nie należały do  wojska,

ale do władz podatkowych (Steuer-Fiskus). 

1848

1848

Zamieszkane były grodze na Warcie i Wierzbaku, 
nie tylko Fort Wojciecha.

1848
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Ale tłum w 1855! W 1845 było zameldowanych tylko dwóch.

1
1848

1862

Tereny wojskowe na Przepadku. 

Rusznikarze

1862: rusznikarze
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1862: pojawia się „St. Adalbert-Thor”. 

1865

1868:

1862: Glaubitz – Speisewirthin. Zapewne kasyno oficerskie.
1862
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1865: obie grodze zamieszkane. 1865

1865 Thurmstrasse 8.

Mieszkania służbowe przy St. Adalbert 10-15. 

1865 1865
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1865 Rusznikarze

1865 Rusznikarz wojskowy

1865
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1868 
Vor dem Kalischer Thore 3-4

wśród obiektów zamieszkanych 

1868
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