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Mariusz Wojciechowski

Nie przedstawiam fortyfikacji szczegółowo - zakładam, że Czytelnik zna 
chociaż niektóre forty, może zetknął się z mapami wydawanymi przez 
Jacka Biesiadkę regularnie od 2000 roku albo przeczytał książkę z 2006 
roku: Jacek Biesiadka, Andrzej Gawlak, Szymon Kucharski, Mariusz 
Wojciechowski: Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX 
i XX wieku; Wydawnictwo Rawelin, Poznań 2006. 

Niniejsza analiza pierścienia fortów twierdzy Poznań jest próbą 
wyciągnięcia szerszych wniosków z tych nielicznych informacji i nie-
kompletnych planów, które mamy. Miała usystematyzować to, co wiemy 
na temat struktury pierścienia, ale postawiła więcej pytań niż dała odpo-
wiedzi. Przynajmniej  w i e m y  nieco dokładniej,  c z e g o  n i e  w i em y...

Do przedstawienia miasta i dróg użyłem jednego podkładu, a powinien 
być zróżnicowany, mimo że zabudowa nie rozrosła się w trakcie budowy 
twierdzy aż tak bardzo. Ale nie należy przyglądać mu się zbyt wnikliwie. 



Umocnienia poligonalne w połowie lat 70-tych

Kiedy w połowie lat siedemdziesiątych XIX wieku rozpoczynano budowę pierścienia fortów, umocnienia poligonalne 
miały się bardzo dobrze - rozpoczęto je w 1828 roku i dopiero co ukończono. W ich skład wchodził Fort Winiary (W), rdzeń 
na lewym brzegu (L), cytadela na Ostrowie Tumskim (C) oraz rozbudowane umocnienia przyczółka mostowego na 
prawym brzegu Warty (P). 
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Pierwszym obiektem twierdzy fortowej był... obronny most Dębiński (EB, Eichwald Brücke). Zbudowany został w 1875 
roku na linii do Kluczborka, przekraczającej Wartę na wysokości Starołęki. Niestety, nie przetrwały ani blokhauzy, ani 
unikatowa konstrukcja, rozebrana niedawno.

Dworzec oddano do użytku w 1879 roku. 

Linie: 
 1848 do Stargardu (pierwotnego toru i dworca już wtedy nie było - w 1872 zbudowano nowy nasyp);
 1856 do Wrocławia;
 1870 do Gubina (Głogowa);
 1872 do Torunia i Bydgoszczy (linia była „obronna”: miała własne umocnienia osłaniające i mosty zwodzone);
 1875 do Kluczborka;
 1879 do Piły; 
 1889 drugorzędna linia do Strzałkowa nad granicą rosyjską.

Linie kolejowe

DębinaDębinaDębina STAROŁĘKASTAROŁĘKASTAROŁĘKA
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Projektowanie fortów rozpoczęto w listopadzie 1875 roku, kiedy opracowano wzorzec fortu standardowego (Modifica-
tion des Normal Forts von Posen; Festungs-Bau-Direction Posen, I. No. 2870/75). 

W latach 1876-1885 zbudowano 9 fortów artyleryjskich (głównych):
 VII 1877-1880 Erbaut 1876-80

 IX 1877-1880 Erbaut 1876-80. Verstärkt 1887-88

 III 1878-1881 1877-81

 VIII 1878-1882 Erbaut 1876-82

 I 1878-1880 Verstärkt 1887/8

 II 1878-1882 Erbaut 1878-82

 VI 1879-1883 Erbaut 1879-83

 IV 1879-1885
 V 1881-1886

W kilku fortach kamienne tablice podają lata budowy (wyróżnione kolorem szarym), ale plany budowlane bezwzględnie 
zmuszają do ich weryfikacji. Jeśli nie ma solidnych przesłanek do innego datowania, pozostałem przy datach „kamien-
nych”, albo ustalonych w 2006 roku przez Jacka Biesiadkę (Jacek Biesiadka, Andrzej Gawlak, Szymon Kucharski, Mariusz Wojcie-

chowski: Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Rawelin, Poznań 2006):

ź VIIprojekty fortu  zatwierdzono w listopadzie 1876 roku - prace rozpoczęto raczej dopiero wiosną następnego roku; ta 
sama uwaga fortów  i , których plany były gotowe w listopadzie 1878 roku; odnosi się III VIII

ź IVbudowa fortu  trwała jeszcze w 1885 roku, o czym świadczą grudniowe uzupełnienia na planach. 

Warto zauważyć, że budowano forty na odcinku północno-wschodnim. jako ostatnie 

ź VII IX bez wątpienia przesuwa ich budowę na ten rokwielki zakres zmian na projektach  i  w lipcu 1877 roku ; są to 
najstarsze forty - na projektach z listopada 1876 (przed poprawkami) zbliżone do wzorca z 1875 roku; były 

1876-1885, pierścień fortów głównych

Na marginesie: na projektach twierdzy i na 
projektach budowlanych forty główne i pośrednie 
mają numery arabskie - rzymskie zaczęto używać 
w latach osiemdziesiątych...
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Forty główne różnią się od siebie narysem. Cztery z nich (I, IV, VI, VIII) są „ostrzejsze” - kąt pomiędzy czołami wynosi 130 
stopni, w pozostałych - 140 stopni. Dawało to artylerii nieco szersze pole ostrzału do przodu (boki wałów są rozstawione 
pod takimi samymi kątami). 

Forty ostrzejsze rozmieszczone zostały na „narożnikach” twierdzy - po jednym na każdym odcinku. Przyczyna nie jest 
znana (inne uzbrojenie?).

Oba typy są nieco inaczej zorganizowane. Najbardziej widocznym wyróżnikiem fortów węższych jest skrócona część 
środkowa koszar (K) i dodatkowe wały (A) na dziedzińcach, osłaniające stanowiska na barkach.

1876-1885, pierścień fortów głównych
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Forty były znacznie mniejsze od artyleryjskich i uzbrojone tylko w cztery lekkie działa. Załoga w czasie wojny liczyła do 
100 żołnierzy. Forty IVa i IXa są identyczne (choć w odbiciu lustrzanym). Fort VIa jest nieco inny: ma własną prochownię 
i standardowy blok montażu amunicji oraz podwyższone stanowisko na lewym narożniku. Zapewne jedno z dział było 
dużego kalibru - osłaniało dolinę Bogdanki. 

W kilku miejscach warunki terenowe wymusiły budowę trzech fortów pośrednich (Zwischenwerk): nad doliną Warty (na 
północy i na południu) oraz nad doliną Bogdanki na zachodzie. 

Forty zbudowano w latach:
 IXa 1878-1880 Erbaut 1877-80. Verstärkt 1887-88

 IVa 1879-1881 Erbaut 1878-81

 VIa 1880-1883

1878-1883, forty pośrednie 
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Najwyraźniej, mimo wzmocnienia artylerii fortu VIa, dolina Bogdanki wciąż była za słabo chroniona. W 1880 roku wy-
budowano w niej niedużą stałą działobitnię (Bogdanka Batterie), z dwoma schronami dla czterech dział, bez pomieszczeń 
załogowych. 

1880, działobitnia w dolinie Bogdanki
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Doskonale widać, dlaczego były konieczne forty pośrednie IVa, VIa i IXa. 

Schematycznie przedstawione zasięgi artylerii fortów głównych odzwierciedlają (mniej więcej) zakresy boczne ostrzału, 
ale nie zasięgi, które dobrałem tak, aby pokazać luki pomiędzy fortami. 

Pierścień fortów w 1880 roku
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Pierwsze zaskoczenie: nawet po wzniesieniu trzech fortów pośrednich, na wschodzie pierścień pozostał nieszczelny, albo  
dosadniej:  c a ł k i e m  d z i u r a w y! W kilku miejscach niechronione przestrzenie miały ponad 2,5 km. W największej 
dziurze koło Chartowa i Zegrza zmieściłaby się cała twierdza poligonalna, i jeszcze zostałoby nieco miejsca.

Odległości pomiędzy fortami liczyłem od ich środków. 

Na pewno położenie fortów zostało w latach siedemdziesiątych ustalone został precyzyjnie, dlatego nasuwa się pytanie: 
dlaczego od razu nie zbudowano więcej fortów pośrednich, przynajmniej pomiędzy fortami II, III i IV?

Niewyobrażalne jest, by wcześniej przeoczono takie dziury w pierścieniu - pytanie zatem brzmi: co było przyczyną uzu-
pełnienia pierścienia dopiero po 10 latach?

„Brakujące” forty pośrednie zaczęto projektować dopiero w 1886 i 1887 roku (pierwsze rozkazy Generalnego Inspekto-
ratu Twierdz oraz ministerialnego Departamentu Ogólnego). Projekt ogólny opracowany został przez Komitet Inżynie-
ryjny w czerwcu 1887 roku, projekty budowlane sześciu fortów - w 1889 roku (a przynajmniej czterech z nich, bo dwóch 
nie znamy), budowę rozpoczęto zapewne w 1889 roku. 

Może na Poznań zabrakło już pieniędzy? W końcu kilka lat wcześniej (1875-1879) w Kolonii potrafiono zbudować aż 
siedemnaście fortów pośrednich identycznych z poznańskimi, po dwa pomiędzy fortami głównymi. Nawiasem mówiąc, 
służył tam wówczas baron Hermann von Eyss, który w 1886 roku zostanie inżynierem twierdzy Poznań (Ingenieur-
Officier vom Platz) i pokieruje gigantyczną modernizacją twierdzy, w tym budową sześciu nowych fortów pośrednich. 

Pierścień fortów w 1880 roku
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Niestety, nie mamy wszystkich planów, a szkoda, bo skrajne kierunki ostrzału są na nich dokładnie określane, np. na rawe-
linie II fortu Winiary: Richtung: 85 m. nördlich von Zwischenwerk VIa (z. Schulterpunkt) i Richtung: über Dom Naramowice 
(plan Fortication Posen 2550/82 z 15 czerwca 1882 roku).

Wróćmy do fortów głównych. Były uzbrojone w działa (zapewne do 12) różnych kalibrów, z wyspecjalizowaną amunicją 
do różnych zadań. Do walki na największych odległościach służyły dalekosiężne działa kalibru 15 cm (RK, lange 15 cm 
Ringkanone) oraz 21 cm (MK21, 21 cm Mantelkanone), montowane na obrotowych łożach i umieszczane na stałych stano-
wiskach (Geschütz-Stände) na wałach. Kąt ostrzału wynosił od około 90 do 140 stopni.

Działa w fortach głównych zostały zainstalowane już podczas budowy, a w umocnieniach wewnętrznych - w 1882 roku. 

Zamontowano 8 dział 15 cm w fortach głównych (zrezygnowano z fortu IV) oraz - co ciekawe- w umocnieniach pierścienia 
wewnętrznego: 6 w forcie Winiary (w tym dwa silniejsze działa kalibru 21 cm) i 2 koło fortu Prittwitza-Gaffrona (P). 

Dalekosiężne działa 15 cm i 21 cm
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ź ani jednego działa nie zainstalowano na odcinku północnym, a przecież tam spodziewano się ataku; odcinek 
osłaniały od tyłu działa w forcie Winiary, w tym dwa najsilniejsze MK 21 cm;

Kilka rzeczy jest interesujących, a niektóre wręcz bulwersujące:

ź w forcie VII zamontowano aż trzy działa, w tym na prawym barku, najwyraźniej do jeszcze lepszego osłaniania doliny 
Bogdanki (przypomnijmy sobie fort VIa i działobitnię Bogdanka); 

ź fort Winiary (W) zamieniono w silną redutę wewnątrz twierdzy: kilka dział skierowano na boki i do tyłu.

Zaznaczenie kilkukilometrowych zasięgów dział RK i MK dało spektakularny  rezultat: doskonale widoczny stał się parasol 
rozpostarty przez nie nad twierdzą. 

ź jasne jest dlaczego w forcie IV zrezygnowano z RK: wspierany był z tyłu przez działa przy forcie Prittwitza-Gaffrona (P);

ź nadal wyraźnie upośledzony jest odcinek wschodni (to tam były największe odległości poomiędzy fortami): wyrwa 
o szerokości 3,5 kilometra nie jest osłaniana przez RK (była już poza skutecznym zasięgiem działa w forcie Winiary); 

MK21
MK21

!!!

Dalekosiężne działa 15 cm i 21 cm
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W sześciu fortach (I, II, III, IV, VIII, IX) zbudowano tylko nieduże stanowiska na narożnikach (Infanterie-Logement), 
z niewielkim 3-izbowym schronem dla drużyny dyżurnej. Leżał on ponad poterną do kaponiery czołowej, zatem wejścia 
do niego były przez schody z tej poterny (III, IX) albo przez oddzielny korytarz z koszar czołowych (I, IV, VIII). Schron był 
dobrze chroniony nasypem, otoczony od przodu i z boków wałem z przedpiersiem strzeleckim. 

Forty główne były w gruncie rzeczy skupiskami stanowisk artyleryjskich. Załoga składała się z artylerzystów oraz dwóch 
kompanii piechoty. Aby umożliwić żołnierzom obronę najbliższego przedpola, zbudowano dla nich dodatkowe niższe 
wały ze stanowiskami strzeleckimi. 

Pierwsze stanowisko Komitet Inżynieryjny zaprojektował w maju 1879 w forcie III, ale go nie zrealizowano. W 1881 
Komitet przygotował kilka projektów Infanterie-Logement w forcie III. Na podstawie jednego z nich poznańska komórka 
inżynieryjna opracowała 31 grudnia 1881 roku projekty szczegółowe. 

Koniecznie należy podkreślić, że długi wał otrzymały tylko dwa forty północne - najwyraźniej odcinek miał mieć zwięk-
szoną odporność na szturm. 

Tylko na dwóch najnowszych fortach V i VI zbudowano wzdłuż obu czół długie wały z położonymi niżej większymi izbami 
pogotowia (wejścia bezpośrednio z potern do kaponier czołowych), zakończone stanowiskami na narożnikach 
barkowych, ponad kaponierami barkowymi (wejścia przez schody z potern do tych kaponier). 

Była to pierwsza zmiana w organizacji obrony fortów przez piechotę. Zakładam, że prace wykonano w 1882 roku. 

1882, stanowiska piechoty w fortach
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Od strony wschodniej do Poznania wpływa Cybina - niewielka rzeczka, właściwie strumyk, który w pobliżu fortu III prze-
ciskał się koło folwarku Weissberg (Biała Góra). W 1886 roku wąską a stosunkowo głęboką dolinę przegrodzono ziemną 
groblą i niewielkim murowanym jazem (Stau-Anlage im Cybinathale, CS), którego zamknięcie miało spowodować głęboki, 
kilkumetrowy zalew na przedpolu fortu III. 

O utrudnieniach spowodowanych przez kłopotliwą dolinę Bogdanki już wspomnieliśmy. Najwyraźniej nawet Warta była 
łatwiejsza do obrony, skoro wystarczały forty pośrednie IVa i IXa. 

Biała GóraBiała GóraBiała Góra

1886, grobla zalewowa na Cybinie
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Nowe kaponiery zostały uzbrojone w nowoczesne pięciolufowe działka rewolwerowe kalibru 3,7 cm, produkowane 
w Magdeburgu przez zakłady Grusona, na licencji Hotchkissa. Były szybkostrzelne, ale hałasowały i wytwarzały zbyt dużo 
dymu. 

W fortach głównych i pośrednich do obrony fosy używane były działa gładkolufowe umieszczane w kaponierach, zbudo-
wanych przy murze skarpowym (wewnętrznym), na narożnikach fortów. Kaponiery barkowe w fortach głównych oraz 
pośrednich nawet nie były uzbrojone w żadne działa: do obrony fosy miał wystarczyć ogień karabinowy. 

Kaponiery były narażone na ogień stromotorowy. W 1888 roku w kilku fortach zostały rozebrane i zastąpione kaponie-
rami wbudowanymi w przeciwskarpę fosy. Były tam bardzo dobrze chronione. 

Kaponiery przeprojektowano już w 1888 roku - projekty dla fortów głównych przygotowano w lutym, dla pośrednich - we 
wrześniu. Ściany bojowe są na projektach zaznaczone schematycznie, albo wcale, bo decyzja o uzbrojeniu zapadła później, 
zapewne dopiero w 1892 roku, kiedy generalny inspektorat twierdz przygotował stosowną instrukcję urządzania 
kazamat bojowych. 

Zmodernizowano tylko forty na odcinku północnym, co znowu wskazuje na zamiar zwiększenia odporności przeciw-
szturmowej. 

1888, przebudowa kaponier
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Wzmocnione stanowiska przyboczne pozwalają wyjaśnić brak stałych stanowisk dział RK na odcinku północnym: spo-
dziewano się tam ataku, zatem nie zbudowano wysoko położonych stanowisk, bo działa na nich zostałyby zniszczone 
prawdopodobnie w pierwszych chwilach walki. Działa były znacznie bezpieczniejsze w obniżonych, lepiej ukrytych 
działobitniach bocznych. 

Pierwsze pomysły przekształcenia ich w regularne stanowiska pojawiły się już w 1878 (!) roku w projekcie lewej działo-
bitni w forcie IV. Wkrótce zaprojektowano kilka wariantów działobitni w innych fortach, ale wydaje się, że działobitnie ze 
schronami/magazynami amunicji zbudowano pod koniec 1881 roku przy forcie V, zapewne także przy forcie VI. 

Jako pierwsze zbudowano schrony przy fortach V i VI (w forcie VI  już w 1885 roku), w innych - w latach 1888 i 1889. 

Była to pierwsza poważna reorganizacja obrony artyleryjskiej fortów, które właściwie dopiero budowano.

Zbudowano w nich dwukondygnacyjne schrony dla obsady dział, z magazynami amunicji (Munitionraum). Nie było to 
rozwiązanie najszczęśliwsze, bo wejścia mieściły się w fosie na narożnikach szyjowych, a amunicję dowożono po dnie fosy. 

W 1888 roku po prawej stronie fortu IV umieszczono wydłużoną działobitnię dla dziesięciu dział. Zapewne w tym samym 
roku podobne zbudowano przy jeszcze trzech fortach (przy III z dodatkowym schronem dla załogi dyżurnej).

Stanowiska dział w fortach głównych położone były na wale, ale od samego początku po bokach urządzone były prowi-
zoryczne działobitnie - zwykłe ziemne przedpiersia osłonięte przedstokiem. 

Przy fortach głównych wybudowano po dwie stałe działobitnie ziemne (Anschlussbatterie, zwane obecnie dołączonymi 
lub sprzężonymi): z poprzecznicami, podjazdami, utwardzonymi drogami dojazdowymi - słowem: ze wszystkimi szyka-
nami. Każda była przeznaczona dla jednej sześciodziałowej baterii. 

1888-1889, działobitnie boczne

Mariusz Wojciechowski – www.fort.mariwoj.pl                                  16                                        Twierdza Poznań w detalach 12 – sierpień 2020



W 1888 roku w czterech fortach wybudowano standardowe opancerzone kazamaty obserwacyjne wzór 1887 (gepanzerte 
Beobachtungsstande, P.B.St. 87, Panzer Beobachtungs-Stand). W stanowisku mieściło się dwóch obserwatorów; zakres 
obserwacji wynosił 142 stopnie. 

Ich rozmieszczenie należy  ś c i ś l e  wiązać z budową wydłużonych działobitni przy fortach III, IV, V i VI. Nie wiadomo 
jednak dlaczego nie wybudowano stanowiska w forcie III (dopiero kilkanaście lat później brak ten uzupełniono, 
umieszczając w forcie kopułę obserwacyjną W.T. neu). 

1888, stanowiska obserwacyjne artylerii
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W latach osiemdziesiątych zaczęto myśleć o budowie  s t a ł y c h  schronów dla piechoty i artylerzystów oraz magazynów 
amunicji. Stosowne projekty zostały opracowane przez komórkę projektową (Komitet Inżynieryjny) wojsk inżynieryj-
nych (Ingenieur-Corps), i w twierdzach niemieckich schrony zaczęto budować seryjnie.

Większość z nich rozmieszczono na odcinku północnym - czyli tam, gdzie spodziewano się szturmu. Na pozostałych 
zbudowano zaledwie kilka schronów dla piechoty i magazynów artylerii (poważną wadę twierdzy częściowo naprawiono 
dopiero na początku XX wieku, kiedy wzniesiono kilkanaście schronów i magazynów betonowych oraz duży magazyn amu-
nicyjny odcinka IV). 

Forty - wielkie działobitnie - były punktami węzłowymi pierścienia, ale to piechota miała bronić twierdzy. Jej pozycja 
obronna (oraz działobitnie polowe) pomiędzy fortami miała być przygotowana dopiero podczas szykowania twierdzy do 
obrony. 

W Poznaniu w latach 1888-1889 zbudowano ich 43: 
 17 dla piechoty ( , Infanterie-Raum) - każdy dla jednej kompanii (około 250 żołnierzy), J
 14 dla artylerzystów ( , Artillerie-Raum), w tym 9 dla obsady czterech baterii i 5 mniejszych dla dwóch baterii, A
 12 magazynów amunicji ( , Munitions-Depot), dla obsady 4 baterii polowych (wyjątkowo 6 lub 8). M

1888-1889, stała zabudowa międzypól
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Rozbudowa fortyfikacyjna międzypól obejmowała nie tylko budowę schronów, czyli podstawy mobilizacyjnej rozbudowy 
polowej. Wreszcie, po ponad dziesięciu latach od rozpoczęcia budowy twierdzy fortowej, wypełniono luki pomiędzy 
fortami: zbudowano sześć fortów pośrednich (ZW, Zwischenwerk). Projekt typowy został przygotowany przez Komitet 
Inżynieryjny w 1887 roku, a w 1889 roku poznański oddział inżynieryjny miał gotowe projekty budowlane. 

Forty zbudowano w latach 1889-1892.

Zmiany w technice artyleryjskiej i fortyfikacyjnej były wówczas tak duże, że ich forma jest zupełnie inna niż starszych 
umocnień. Ceglane mury i sklepienia zostały osłonięte dodatkowymi murami z boku i warstwą żwirobetonu od góry, 
oddzielanymi amortyzującymi korytarzami i poduszkami piaskowymi. 

Forty były przeznaczone dla piechoty, ale dysponowały sześcioma lekkimi działami. Wyciągnięto wnioski z niedostatku 
fortów głównych - braku stanowisk dla piechoty - i wał został tak przemyślnie zorganizowany, że znajdują się na nim 
stanowiska dział oraz piechoty. Kaponiery są nowszego rodzaju - przeciwskarpowe, uzbrojone w działka szybkostrzelne, 
w tym rewolwerowe. Załoga wojenna liczyła 200 żołnierzy - piechurów i artylerzystów. 

Nawiasem mówiąc, w tym samym czasie - w latach 1888-1889 - w podobny sposób wzmocniono konstrukcję starszych 
fortów głównych i pośrednich. Było to poważne przedsięwzięcie budowlane, jednak pozwoliło fortom stawić czoło nowej 
amunicji. 

Forty południowe VIIa, VIIIa i Ia są lustrzanymi odbiciami północnych, co nie ma znaczenia dla ich wartości bojowej.

1889-1892, nowe forty pośrednie
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W 1890 roku przy drodze warszawskiej wzniesiono grupę kilku małych magazynów do przechowywania z dala od miasta 
prochu w czasie pokoju (FPM, Friedens-Pulver-Magazin).

Prochownie wojenne (KPM, Kriegs-Pulver-Magazin) znajdowały się w fortach głównych (pod dwie mniejsze, albo jedna 
większa w fortach V i VI). Forty pośrednie (z wyjątkiem VIa) nie miały prochowni i polegały na dostawach amunicji 
z fortów głównych, gdzie była wytwarzana. 

1890, prochownie na czas pokoju
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Kilkanaście lat później, w 1905 roku, dwa forty wyposażono w kopuły obserwacyjne (W. T. Neu) - nieco mocniejsze, ale 
nieruchome i o znacznie mniejszym polu obserwacji. 

Warto zwrócić uwagę na nierównomierne rozmieszczenie stanowisk - zostanie to wyjaśnione dalej. 

W sześciu fortach zamontowano po dwa stanowiska obserwacyjne dla piechoty, wzór 1890 (W.T. 90,  splittersicher Wacht-
Turm 90), zapewne w 1892 roku. Były to małe obrotowe wieżyczki pancerne dla jednego obserwatora, dające pełne pole 
obserwacji. Kopuły były ze stali, miały grubość 3 cm i chroniły tylko przed odłamkami.

1892, stanowiska obserwacyjne piechoty
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Dopiero po wybudowaniu sześciu nowych fortów pośrednich pierścień został zamknięty. Znalazły się one dokładnie 
w tych miejscach, które spostrzegliśmy wcześniej. Wynika z tego, że wszystkie osiemnaście fortów głównych i pośrednich 
planowano od samego początku, tylko z nieznanego powodu budowa sześciu pośrednich została odroczona. 

Twierdza fortowa została rozpoczęta w 1875 roku - wtedy przygotowano projekt standardowego fortu głównego. 
Dziewięć fortów głównych i trzy pośrednie wzniesiono do 1886 roku, i praktycznie natychmiast rozpoczęto modernizację 
wyposażenia oraz wzmacnianie konstrukcji. Pod koniec lat osiemdziesiątych pomiędzy fortami wybudowano schrony 
i magazyny amunicji - szkielet planowanej rozbudowy głównej pozycji obronnej. Twierdza została ukończona w 1892 
roku, kiedy uzbrojono kaponiery ostatnich sześciu fortów pośrednich, rozpoczętych w 1889 roku. 

Pierścień fortów w 1892 roku
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1892, odcinki twierdzy 

Twierdza, rozdzielona Wartą, Cybiną i Bogdanką, była prawdopodobnie podzielona na cztery odcinki obrony. Nie wiemy tego z całą 
pewnością - jedynym dowodem jest chyba tylko „magazyn amunicyjny odcinka IV”, ale pojawił się on dopiero na początku XX wieku. 
Na podstawie analizy proponuję podział ściśle wynikający ze wspólnych cech fortów, ich wyposażenia i uzbrojenia. 

Odcinek wschodnio-północny (B) ma mieszany charakter: koło fortu IV umieszczono kilka schronów, fort III uzbrojono w działa RK 
(pamiętajmy, że fort IV także miał takie mieć), a fort IV w wydłużoną działobitnię. Wszystkie forty zostały dobrze wyposażone w 
stanowiska obserwacyjne dla artylerii i piechoty - nawet nowszy pośredni IIIa (jedyny z tej serii). 

Jego przeciwieństwem jest odcinek południowy (E) z działami RK i stanowiskami obserwacyjnymi piechoty. Znikoma zabudowa 
międzypól i działa RK aż w dwóch fortach (I i IX) sugerują, że miał powstrzymać przeciwnika na dalekim przedpolu i do szturmu nie 
dojdzie. 

Odmienny charakter odcinka północnego prowokuje do pytania: dlaczego zakładano, że nieprzyjaciel zaatakuje właśnie tam, 
skoro może wybrać dowolne miejsce? Czy możemy przyjąć, że wiedziano, bo twierdza została tak ukształtowana, by  z m u s i ć  go do 
tego? Po rozpoznaniu okrążonej twierdzy, atakujący dojdą do wniosku, że nie zaatakują od wschodu z powodu płaskiego terenu, 
który nie da im schronienia. Na południu i zachodzie zostaną powstrzymani daleko od pierścienia przez artylerię dalekosiężną, która 
uniemożliwi im rozstawienie nawet pierwszych baterii oblężniczych. Pozostanie im tylko odcinek północny, czego obrońcy się 
spodziewają, a nawet  więcej:  o c z e k u j ą  i są do tego przygotowani.

Dychotomiczny obraz twierdzy nie budzi wątpliwości. Odcinek północny (C) miał inną strukturę niż pozostałe - był nastawiony na 
odparcie szturmu. Bardzo silna była stała zabudowa na miedzypolach. Wszystkie forty (nawet stare pośrednie) miały zmodernizo-
wane kaponiery, główne miały zwiększone działobitnie boczne i stanowiska obserwacyjne artylerii PBSt, działa RK zostały „cof-
nięte” do bezpiecznego fortu Winiary (czy zatem też należy do tego odcinka? A zachowane stare umocnienia prawobrzeżne?). 

Odcinek zachodni (D) początkowo był w zasadzie pozbawiony schronów na międzypolach; kaponiery w fortach głównych nie zos-
tały zmodernizowane. Jednak fort VII miał aż trzy działa RK - jako jedyny w twierdzy. Zadanie miał takie, jak forty I i IX na odcinku 
południowym. 

Odcinek południowo-wschodni (A) był zadziwiająco ubogi i najsłabiej chroniony: olbrzymie puste międzypola były nie tylko prak-
tycznie pozbawione schronów (tak jak odcinek zachodni), ale też ochrony przez RK z sąsiednich fortów I i III. Fort II nie miał nawet 
powiększonej działobitni. Znów - podobnie jak po stronie zachodniej - forty nie miały żadnych stanowisk obserwacyjnych. 

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK

RK
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Umocnienia poligonalne już są rozebrane, ale jeszcze nie są wytyczone nowe aleje, zatem można przyjąć, że powstał przed 
rokiem 1910. 

Kiedyś dotarł do mnie fragment planu, na którym zaznaczone zostały punkty obserwacyjne (między innymi wieża 
ratusza, wieże kościołów, wieża obserwacyjna fortu Winiary, spichlerz na Starołęce) oraz pola zasłonięte przed obser-
wacją. Nie jest przesadnie precyzyjny, ale i tak pozwala uzupełnić nasz obraz twierdzy. 

Martwe pola obserwacji
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BoyenBoyenBoyen

RöderRöderRöder

StülpnagelStülpnagelStülpnagel

ThümenThümenThümen

Graf KirchbachGraf KirchbachGraf Kirchbach

PrittwitzPrittwitzPrittwitz

HakeHakeHake

ZW WalderseeZW WalderseeZW Waldersee

Fort WalderseeFort WalderseeFort WalderseeBoninBoninBoninTietzenTietzenTietzen

StockhausenStockhausenStockhausen

ColombColombColomb

Bogdanka BatterieBogdanka BatterieBogdanka Batterie

StrothaStrothaStrotha

GrolmanGrolmanGrolman

RohrRohrRohr

BrünneckBrünneckBrünneck

WitzlebenWitzlebenWitzleben

W 1902 roku zapadła decyzja o likwidacji umocnień lewobrzeżnego rdzenia (L), z którego zostawiono tylko śródszaniec 
koszarowy dawnego bastionu Grolmana (G).

Stare umocnienia nosiły nazwy upamiętniające ministrów wojny oraz dowódców V Korpusu Armijnego - by nie przepadły, 
przeniesiono je na forty zewnętrzne IV, IVa, V, Va, VI, VIa, VII, VIIa, VIII, VIIIa, IX, IXa, I i Ia. Cztery forty (II, IIa, III i IIIa), dla 
których ich zabrakło (bo poligonalne umocnienia prawobrzeżne nie zostały zlikwidowane), otrzymały nazwy dopiero 
w latach 1910-1914. 

1902, częściowa rozbiórka umocnień poligonalnych
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Ostatnia rozbudowa twierdzy miała miejsce w latach 1913-1914 - wzniesiono wtedy ponad sto schronów betonowych 
różnych rodzajów. Podczas przygotowań do obrony Poznania w sierpniu 1939 roku, na kilku fortach zamontowano sześć 
poniemieckich stanowisk obserwacyjnych i zbudowano 31 schronów obserwacyjno-bojowych, uzbrojonych w ckm-y. 

Sytuacja powtórzyła się: pierścień schronów zbudowano w dwóch etapach w odstępie piętnastu lat - podobnie etapami 
wznoszono forty pośrednie. 

Jak wiemy, w czasie wojny światowej twierdza nie odegrała żadnej roli, a w 1945 roku została zdobyta przez wojska 
radzieckie - walki o niektóre forty trwały nawet kilka dni, choć nawet w najmniejszym stopniu nie były prowadzone 
w sposób o jakim myśleli twórcy fortyfikacji. 

Ceglane 43 schrony, wybudowane w latach 1888-1889, rozmieszczone zostały prawie wszystkie na odcinku północnym. 
Dopiero w latach 1903-1905 wzniesiono 16 nowych - betonowych, z latrynami: 10 dla piechoty ( ), 3 dla artylerzystów ( ) J A
i 3 magazyny amunicji ( ). Trzy z nich dostawiono do starszych schronów amunicyjnych i artyleryjskich. W latach M
1906-1907 zbudowano na Zatorzu duży magazyn amunicyjny odcinka IV - cofnięty dwa kilometry za linię obrony, na 
wysokości fortu IX. 

*

1903-1905, schrony uzupełniające pierścień
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