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Pierwsze wspólne publikacje Jacka Biesiadki i moje na temat 
twierdzy Poznań ukazywały się od 1999 roku w miesięcz-
niku Odkrywca oraz w wydawanej przez Jarosława Chorzępę 
Fortecy. Nieco wcześniej powstały dwie strony internetowe 
poświęcone twierdzy, wzajemnie się uzupełniające. Jedna 
z nich przetrwała do dzisiaj, ale jest już zupełnie przestarzała. 

W 2001 roku nakładem wydawnictwa Rawelin ukazała się 
przygotowana przez Jacka Biesiadkę, Andrzeja Gawlaka 
i przeze mnie mapa Twierdza Poznań. Fortyfikacje poznańskie 
w latach 1828 - 1944. Opracowana została graficznie przez 
Jacka i spotkała się z niezwykłym zainteresowaniem – w końcu 
była  pierwszym tego rodzaju wydawnictwem w naszym kraju 
(w 2003 roku miała wydanie drugie uzupełnione). O ile mi 
wiadomo, do dziś nie doczekała się tak pożądanego 
naśladownictwa. 

W 2006 roku nakładem wydawnictwa Rawelin ukazała się 
książka Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania 

w XIX i XX wieku, którą miałem przyjemność napisać wspólnie 
z Jackiem Biesiadką, Andrzejem Gawlakiem oraz Szymonem 
Kucharskim. 

Oba wydawnictwa zostały nagrodzone – mapa na Ogólno-
polskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, 
zorganizowanym przez PTTK i Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, a książka otrzymała w marcu 2007 roku Nagrodę 
im. Józefa Łukasiewicza Posnaniana 2006 w konkursie na 
najlepszą książkę o Poznaniu, przyznawaną przez Bibliotekę 
Raczyńskich i Prezydenta Miasta Poznania. 

Niektóre zagadnienia zostały w książce potraktowane 
pobieżnie, z uwagi na ograniczenia wydawnicze – objętość 
Twierdzy Poznań i tak osiągnęła 350 stron formatu A4. Czas 
nadrobić te zaległości...

Od tego czasu miało miejsce kilka wydarzeń, które parę razy 
sprawiły, że mocniej zabiło mi serce. Przy okazji różnych prac 
remontowych i budowlanych światło dzienne ujrzały przeróżne 
fragmenty fortyfikacji, niekiedy radykalnie zmieniając obraz 
twierdzy. 

Najbardziej spektakularnym przykładem było odkrycie 
przejazdu kolejowego koło bramy Cmentarnej – obiektu tak 
niepozornego, że poświęcono mu dotychczas niewiele uwagi. 
Tymczasem członkowie poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Fortyfikacji ustalili, że wyposażony był w unikatowy, roz-
suwany na boki most nad fosą! 

Jaz Cybiński został odkryty przez Harcerski Krąg Miłoś-
ników Fortyfikacji i Eksploracji. Oczywiście nadal tkwi 
w miejscu, w którym powstał 150 lat temu, lecz został tak 
obudowany ze wszystkich stron, że nikomu nie przyszło do 
głowy szukać go głęboko pod ulicą Jana Pawła II. 

Mariusz Wojciechowski
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Harcerski Krąg Miłośników Fortyfikacji i Eksploracji w Poznaniu 
skupia osoby zainteresowane architekturą obronną i eksploracją, zajmuje się: 

popularyzacją fortyfikacji i ich ochrony poprzez organizację spotkań, 
wycieczek edukacyjnych i prelekcji, 
organizowaniem wypraw badawczych i inwentaryzacją zasobów 
fortyfikacyjnych w Polsce, 
współpracą ze stowarzyszeniami, organizacjami i władzami w dziedzinie 
ochrony fortyfikacji i zabytków, 
prowadzeniem projektów mających na celu badanie fortyfikacji 
i popularyzację wiedzy fachowej w środowisku miłośników fortyfikacji.

Stemple cegielniane Twierdzy Poznań
Inwentaryzujemy stemple cegielniane z murów fortecznych oraz innych 
budynków z terenu Wielkopolski.

Fortifications Rayon
Inwentaryzujemy kamienie graniczne rejonów fortecznych i terenów 
wojskowych dawnej twierdzy.

Relikty fortyfikacji poligonalnych Twierdzy Poznań
Inwentaryzujemy pozostałości fortyfikacji poligonalnych twierdzy.

Fort 4a – siedziba HKMFiE w Poznaniu
Od blisko 10 lat opiekujemy się fortem 4a. Została sporządzona 
dokumentacja architektoniczna oraz koncepcja adaptacji, teren został 
uporządkowany, pomieszczenia uprzątnięte z gruzu i śmieci oraz 
zabezpieczone. W jednej z kaponier urządziliśmy harcówkę, w której 
odbywają się m.in. spotkania HKMFiE. Planujemy rewitalizację fortu 
i jego otoczenia: powstanie Centrum Edukacji Historyczno-Przyrodniczej, 
ośrodek szkoleniowy Harcerskiego Ośrodka Kształcenia Turystów 
Wodnych w Poznaniu oraz siedziba HKMFiE i innych organizacji, a wokół 
fortu zostanie urządzony park dla mieszkańców pobliskich osiedli. 

Członkowie HKMFiE w Poznaniu zainicjowali także działalność 

Porozumienia dla Twierdzy Poznań, skupiającego organizacje i osoby 
zainteresowane ochroną, badaniami i rewitalizacją fortyfikacji Twierdzy 
Poznań http://twierdza.poznan.pl

Zapraszamy także na naszą stronę internetową http://hkmfie.harc.pl oraz 
forum internetowe http://hkmfie.harc.pl   FORUM, które jest miejscem 
m.in. wymiany informacji na temat historii twierdzy Poznań. Biuletyn ma być 
próbą podsumowania prowadzonych tam dyskusji. 



się z rozbudową bramy, była to operacja bardzo skompli-
kowana – w przypadku bramy Berlińskiej oznaczało to zbu-
dowanie części fundamentów od nowa. 

Z planów berlińskich nie poznamy szczegółów konstruk-
cyjnych żadnego najstarszego mostu zwodzonego, możemy 
je jednak znaleźć w nieocenionym podręczniku, który napisał 
Moritz von Prittwitz (1795-1885) – dyrektor budowy 
twierdzy Poznań od 1828 roku. Mosty późniejsze znamy już 
nieco lepiej, gdyż zachowały się plany z lat siedemdzie-
siątych XIX wieku. Ponadto ich konstrukcję możemy poznać 
z podobnych mostów w fortach pierścienia zewnętrznego. 

Wydawać by się mogło, że nieco światła rzucą analogie 
z innych twierdz pruskich. Problem jest tylko jeden 
– literatura o nich traktująca praktycznie nie istnieje. Gdzie są  
monografie Torunia, Grudziądza, Gdańska, Kołobrzegu, 
Szczecina, Kostrzyna, Nysy, Głogowa i innych twierdz? 
Jedynie Alicja Biranowska-Kurtz w albumiku Świnoujście. 
Fortyfikacje nowożytne w planach, projektach i rycinach 
opublikowała w 2005 roku wiele planów umocnień 
świnoujskich, ale niestety nieudolny retusz uczynił je prawie 
bezwartościowymi. Niewiele pomógł Atlas Twierdzy Toruń, 
wydawany od 2005 roku przez Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu oraz Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji oddz. 
im. Adama Freytaga w Toruniu, zawierający doskonałej 
jakości reprodukcje planów fortyfikacji toruńskich, choć 
bez detalu. 

*
Ilość mostów w twierdzy poligonalnej możemy określić 

z dość dużą dokładnością. 
Fort Winiary, największe dzieło twierdzy, miał aż 15 i
mostów: 4 w koszarowym śródszańcu szyjowym, po 4 
w rawelinach II i III, przed bramą w czole fortu oraz dwa 
w szyi. Warto zwrócić uwagę, że kaponiery czołowe były 
oddzielone od pozostałych części fortu (kurtyn czoła oraz 
własnych nasypów osłaniających) aż czterema mostami! 
Trzy z mostów były naprawdę unikatowe, prowadziły 
bowiem na dno fosy w szyi fortu. Znajdowały się przed 
bramą pomiędzy kaponierą szyjową a budynkiem 
magazynowym oraz pomiędzy wałami szyjowymi 
i tzw. redutami. Pozostałe mosty fortu były bardziej 
konwencjonalne.
Kolejne mosty zbudowano u stóp wzgórza Winiarskiego: i
przed bramą Cmentarną, wejściem do estakady 
zachodniej (o dziwo analogiczna estakada wschodnia 

Główne źródło naszej wiedzy na temat fortyfikacji 
poznańskich – plany przechowywane obecnie w Geheimes 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem 
– niestety nie rozpieszcza nas, zwłaszcza gdy chcemy poznać 
szczegóły. W archiwum berlińskim znajduje się bowiem 
tylko część oryginalnych planów, na szczęście wybrana 
w bardzo przemyślany sposób. Daje ona obraz całości 
twierdzy. Jest on nieostry, bo pozbawiony właśnie owych 
szczegółów – próżno tam szukać strzelnic, okiennic czy też 
drzwi. Kto i dlaczego dokonał tego wyboru – nie wiem. 
Przypuszczam, że ktoś, kto znał się doskonale na fortyfikacji, 
być może oficer Fortyfikacji Poznań obarczony 
obowiązkiem wyselekcjonowania i przekazania planów 
do archiwum? 
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Jednym z takich interesujących detali są mosty zwodzone. 
Prawie każde dzieło fortyfikacyjne w poligonalnej twierdzy 
Poznań posiadało przynajmniej jeden most – przed bramą 
wejściową. Forty prawobrzeżne miały po trzy mosty – jeden 
przed bramą redity oraz dwa po jej bokach w murze 
szyjowym, a kaponiery rdzenia miały nawet pięć mostów. 
Mosty umieszczano także przed bramami komunikacyjnymi, 
w rdzeniu były to zespoły nawet czterech mostów. 
W pierwszej połowie XIX wieku były to mosty o konstrukcji 
drewnianej. Później były sukcesywnie wymieniane na 
metalowe, szczególnie w latach 1875-1877. Kiedy wiązała 
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mostu już nie potrzebowała?!) oraz bramą Szelągowską. i
Dzieła osłaniające jazy także miały swoje mosty: jaz na 
Warcie – 1, przyczółek mostowy na prawym brzegu Warty 
– 2, jaz na Wierzbaku – 1, fort św. Wojciecha – 1. 
Umocnienia prawobrzeżne: jaz Katedralny na Cybinie i
– 1 (prawdopodobnie), jaz przelewowy – 1, forty 
Reformatów i Rocha – po 3, bramy komunikacyjne 
(Bydgoska, Warszawska, Kaliska, Warciana) – po 1, 
luneta Cybińska i Katedralna – po 1. 
Umocnienia lewobrzeżne: kaponiery rdzenia, zwane i
bastionami I, II, III, IV, V, VI – po pięć, nadszaniec 
Magazynowy – 1. Bramy i furty komunikacyjne: 
Grobelna, Dębińska, Wildecka, Kundorfska (Królewska), 
Berlińska – po 1 (Berlińska po przebudowie 4). Most 
przed bramą Rycerską z lat osiemdziesiątych nie miał 
części zwodzonej. Niewielka luneta Ceglana miała w szyi 
tylko stały mostek. 
Umocnienia Ostrowa Tumskiego: pomiędzy nadszańcem i
Katedralnym a lunetą Katedralną II – 1, przed pięcio-
boczną redutą Katedralną – 1, w redicie tejże reduty – 1, 
wschodni przyczółek mostu Katedralnego – 1. 
Gdzie nie było mostu, a wydaje się, że powinien? W szyi 

fortu św. Wojciecha, przed wschodnią estakadą oraz w pół-
rawelinach I i IV fortu Winiary, przed bramą Młyńską.

Razem w poligonalnych umocnieniach twierdzy Poznań 
zbudowano zatem 77 mostów zwodzonych! Do równego 
rachunku dodamy jeszcze trzy mosty przed bramami kole-
jowymi (w nadszańcu IV, koło bramy Cmentarnej oraz we 
wschodnim narożniku dzieła pilastego), pamiętając jednakże, 
że most kolejowy koło bramy Cmentarnej miał inną 
konstrukcję – był odsuwany na bok, o czym dowiedzieliśmy 
się dopiero niedawno, po przypadkowym odkopaniu resztek 
przejazdu podczas remontu torowiska. Most w nadszańcu IV 
był zwodzony, jednak trzeciego mostu kolejowego nie znamy 
dokładnie – może czeka na nas jeszcze jedna niespodzianka.

*
Nie zachował się żaden most. Niektóre przed bramami 

komunikacyjnymi zostały rozebrane i zastąpione stałymi 
jeszcze w czasie funkcjonowania twierdzy w XIX wieku. 
Później twierdza poligonalna została rozebrana dość 
dokładnie – pozostaje już tylko liczyć na przypadkowe 
odkrycia jakichś kolejnych fundamentów. 



Za murem skarpowym (S) zostaje przygotowana piwnica (P). 
Poprzeczna belka (O) posłuży jako oś obrotu kładki (z zawiasami). 
Belki (W) tworzą konstrukcję nakrywającą piwnicę. 
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Konstrukcja kładki składa się z dźwigarów (A), przeciwwagi (B), 
podłogi (C), kilku usztywniających belek ukośnych oraz zawiasów (Z).
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Kładka po zamocowaniu do osi (zawiasy są na krawędzi górnej 
wewnętrznej) jest tak wyważona, że z łatwością podnosi się i opuszcza.

Do belek zakrywających piwnicę zostaje przybita podłoga. Kilku desek 
na skraju nie można przymocować na stałe do belek...

...gdyż należy z nich przygotować klapę (K),  przymocowaną na 
zawiasach do podłogi nad piwnicą. Podnosi się ona, gdy unosi się 
kładka mostu.

Pozostaje zadbać o dostęp do piwnicy z pionowego szybu, postawić 
filary i zamontować w nich kółka do prowadzanie łańcuchów 
zaczepionych do kładki i dokończyć mur skarpowy. 
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Budowa mostu zwodzonego

Rodzaje mostów zwodzonych (schematy) w fortyfikacjach 
poligonalnych twierdzy Poznań, o konstrukcji drewnianej 
i z metalowych dwuteowników. 
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Podstawowe wersje mostu zwodzonego w fortyfikacjach poli-
gonalnych twierdzy Poznań, z dolnym lub górnym mecha-
nizmem podnoszenia kładki. 

Zasada działania mostu zwodzonego nie zmieniła się przy-
najmniej od czasu renesansu...

Poznańskie mosty zwodzone są konstrukcyjnie 
jednorodne – działają na zasadzie dźwigni prostej. 
Część ruchoma mostu wygląda i działa niczym 
najzwyklejsza huśtawka: połowa podnosi się 
i zasłania otwór bramy, a druga opuszcza, chowając 
się w specjalnej piwnicy nakrytej drewnianą 
podłogą. Ponieważ kładka mostu znajduje się 
w stanie równowagi, do poruszania nią nie jest 
potrzebna wielka siła. Łańcuchy mogą być 
przytwierdzone do jednego z dwóch końców kładki, 
i to pozwala wyodrębnić dwa rodzaje mostów. 

Kładka z łańcuchami zaczepionym do części 
chowającej się to model wcześniejszy – jego 
konstrukcję znamy dobrze z podręcznika Prittwitza 
z 1836 roku. Ma pewną zaletę: łańcuchy schowane 
są w piwnicy. Zapewne jednak ich konserwacja była 
uciążliwa z uwagi na dość trudny dostęp do ciemnej 
piwnicy: zazwyczaj był to ciasny szyb (z drabiną?) 
i wąskie przejście. Już w latach czterdziestych 
budowano inne mosty – z łańcuchami zaczepionymi 
do podnoszonego końca kładki i prowadzonymi 
przez metalowe kółka w filarach lub w murze. 

Konstrukcja kładki mostu nie jest skompli-
kowana – tworzy ją kilka drewnianych dźwigarów 
z belek o przekroju około 25 × 30 cm, usztyw-
nionych kilkoma mniejszymi belkami poprzecz-
nymi i ukośnymi. Do części podnoszonej przybita 
jest drewniana podłoga. Ilość dźwigarów zależy od 
szerokości mostu – od dwóch do pięciu. 
W połowie długości (z niewielkim przesunięciem 
dla zrównoważenia ciężaru podłogi) do dźwigarów 
przykręcone są od spodu zawiasy, przymocowane 
przy pomocy metalowych osi do zawiasów na 
górnej wewnętrznej krawędzi poprzecznej belki na 
szczycie muru skarpowego. Murowana piwnica 
zamknięta jest od góry kilkoma belkami 
(opierającymi się z jednej strony o belkę z zawia-
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sami) z drewnianą podłogą. Ponieważ mur 
skarpowy w miejscu założenia mostu jest 
stosunkowo cienki, niekiedy w piwnicy budowano 
ceglane przypory – na nich opierano belki, które 
dzięki temu mogły być krótsze. Dwa łańcuchy 
zaczepione są do końca belki dźwigarowej kładki 
– jeden prowadzi w dół piwnicy, przełożony jest 
przez kółko dolne i wyprowadzony w górę na 
zewnątrz, a drugi od razu wyprowadzony w górę. 
Wystarczy pociągnąć za jeden lub drugi łańcuch, 
aby most opuścić lub podnieść. Oczywiście 
łańcuchy muszą mieć odpowiednią długość, inaczej 
znikną bezpowrotnie w piwnicy. Zapewne były 
nawijane na jakiś niewyrafinowany kołowrót? 

Ponieważ oś obrotu mostu umieszczona jest 
około 30 cm poniżej podłogi, podnoszący się do 
pionu most cofa się o taką odległość. Gdyby 
podłoga nad piwnicą sięgała aż do jego osi, 
uniemożliwiłaby podniesienie kładki, zatem kilka 
desek złączonych jest razem i tworzy unoszoną 
z jednej strony klapę, która podnosi się podważana 
przez unoszącą się kładkę i opada pod własnym 
ciężarem. 

Zazwyczaj oś obrotu nie znajduje się w połowie 
długości kładki, umieszczona jest bliżej końca 
chowającego się. Dźwigary muszą być zatem 
odpowiednio zmodyfikowane, aby zapewnić kładce 
równowagę: po stronie chowającej się są nieco 
grubsze albo wręcz obciążone metalowymi 
przeciwwagami. Dzięki temu piwnica może być 
mniejsza i płytsza. W szczególności późniejsze 
mosty o konstrukcji metalowej miały kilka 
dźwigarów po stronie zewnętrznej, a tylko dwa po 
wewnętrznej, odpowiednio obciążone. 
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Dwa mosty zwodzone przy prawym ramieniu redity bastionu V w Poznaniu (plan z 1843 roku, 
Berlin-Dahlem). Jeden umieszczony był w kaponierze (A) pomiędzy reditą a wałem rdzenia, 
a drugi w murze szyjowym (B). Droga pomiędzy nimi (D) oddzielona była od redity (R) niewielką 
fosą (F). Poniżej brama B widziana od strony drogi D.

Poniżej przekrój przez kaponierę skrzydłową (A). Doskonale widoczny most zwodzony ze skróconą 
częścią chowającą się. Bardzo interesujące jest to, że wysunięcie osi mostu do przodu (na planie 
w lewo) spowodowało, że kładka nie jest w stanie unieść się pionowo w górę! Nawet wycięcie 
w murze ma stosowny ukośny profil.
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Projekt podwyższenia drogi przez bramę Warcianą z 1890 roku, jeden z licznych miejskich projektów powstałych po powodzi w 1888 
roku. Rzadko tak dobrze widać piwnicę mostu oraz szyb wejściowy do niej. W filarach bramy otwory na górne kółka prowadzące. 
Warto zauważyć, że po podwyższeniu drogi i mostu, wejście do kaponiery nad Wartą było w najwyższym stopniu utrudnione. Plan 
w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu, fotokopia ze zbiorów Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli.

Pochodzący z tej samej serii i czasu plan furty Grobelnej, 
położonej naprzeciwko bramy Warcianej, po drugiej stronie 
rzeki. Też widać piwnicę i szyb wejściowy (S), a ponadto 
wewnętrzne przypory (P) wzmacniające mur skarpowy 
w piwnicy.

Popularna pocztówka przedstawiająca furtę Grobelną od 
strony zewnętrznej daje niezrównany obraz szczegółów: górny 
mechanizm podnoszenia, „krawężniki” (K) po bokach kładki, 
metalowa barierka po obu stronach kładki jest przymocowana 
do części stałej mostu i filarów, a nie do kładki...
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Zachodnia brama wjazdowa jazu na Warcie miała bardzo 
specyficzny most. Ponieważ postawiono ją na murze 
skarpowym Warty (S), nie było pod nią miejsca na 
pełnowymiarową piwnicę. Część chowająca się kładki mostu 
została skrócona i wyposażona w przeciwwagi, a piwnica (P) 
wyprofilowana. 

Fragmenty planów (Berlin-Dahlem) bastionu II rdzenia 
twierdzy. Wejście do redity zostało wyposażone w most 
zwodzony z górnym mechanizmem podnoszenia (K). Na planie 
widać szyb wejściowy (S) w podłodze wejścia. 
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Niewyraźny plan z 1844 roku (Berlin-Dahlem) bramy Kaliskiej 
ukazuje rozbudowane fundamenty (F), piwnicę pod mostem (A) 
oraz wejście do niej z szybu (W). 



W okresie międzywojennym w forcie Winiary, zwanym już 
wówczas Cytadelą, stacjonował 7 Batalion Telegraficzny. Most 
przed bramą południową najwyraźniej utracił swoje pierwotne 
cechy, o czym świadczą zamontowane na stałe barierki. Brak 
śladów po górnych kółkach prowadzących pozwala stwierdzić, 
że w bramie był zamontowany most z dolnym mechanizmem 
podnoszenia. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Armii „Poznań”. 

Jeden z nielicznych reliktów fortu Winiary. Współczesna rzeźba 
na filarze mostu przed bramą południową, po prawej stronie 
kaponiery szyjowej śródszańca. Zdjęcie MW 2006.

Most stały przed bramą czołową fortu Winiary (północną) 
wspierał się na trzech filarach. Czwarte przęsło było zwodzone 
z dolnym mechanizmem podnoszenia. Filary mostu umiesz-
czono w murze skarpowym kurtyny (obok zaznaczonej na 
zielono), tuż przy środkowym nadszańcu czołowym (nazwanym 
bastionem II) fortu (obok zaznaczonym na czerwono). Most 
został zniszczony w 1945 roku, podczas rozbiórki fortu 
częściowo zasypany (zdjęcia ze zbiorów Muzeum Uzbrojenia na 
Cytadeli). Obecnie jest tylko jednoprzęsłowy. Zdjęcia po prawej 
(Jacek Biesiadka 2005 i 2001) dobrze ukazują ceglane wypusty 
w filarach i przyczółku, na których pierwotnie wspierały się 
drewniane zastrzały podtrzymujące podłużne belki nośne 
(przypuszczalne położenie zaznaczone liniami przerywanymi).
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Jeden z wcześniejszych projektów rozbudowy bramy Berlińskiej z 1866 roku. Projektowane dwa mosty metalowe miały otrzymać 
górne mechanizmy podnoszenia. Zwraca uwagę filar przęsła stałego z ceglanymi wypustami na zastrzały (Z), znanymi m.in. z fortu 
Winiary. 

Kolejny projekt rozbudowy bramy Berlińskiej z 1867 roku, 
zrealizowany. Tym razem z dolnymi mechanizmami pod-
noszenia, bo na skutek wyposażenia bramy w aż cztery 
oddzielne, położone obok siebie kładki (po dwie dla ruchu 
kołowego i pieszego), nie było miejsca na murowane filary. 
Pomiędzy kładkami  postawiono trzy wąskie filary metalowe 
(F), do których przymocowano zawiasy metalowych bram. 
Pierwotny szyb do piwnicy jednokładkowego starego mostu 
(S1) został zlikwidowany, podobnie jak stara piwnica (P1) oraz 
część muru skarpowego (M1). Nowe kładki miały metalową 
konstrukcję - po dwa lub cztery dźwigary (D) z przeciwwagami 
(W). Wąskie schody (S2) prowadziły do nowej piwnicy pod 
mostem. Po prawej przekrój przez oś kładki. 

F

S1

P1

M1

D

F

W

S2

F

Z
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Projekt wymiany mostu w bramie Bydgoskiej z 1875 roku. Stary, trzydziestoletni wówczas most drewniany planowano wymienić 
na metalowy, zarówno na trzech przęsłach stałych (brukowanych), jak i przęśle zwodzonym. Widać znaczną ewolucję konstrukcji 
w porównaniu z wcześniejszymi o niecałe 10 lat mostami bramy Berlińskiej. Kładka ma po bokach dwie pary dźwigarów 
z przeciwwagami oraz dodatkowe trzy dźwigary pomiędzy nimi. Podłoga kładki wciąż jeszcze z drewna, jednak piwnicę planowano 
przykryć płytami metalowymi. Także wejście do piwnicy to klapa metalowa (W).

W
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Kółka górnego mechanizmu podnoszenia zawsze występowały 
parami, po obu stronach otworu bramy. Po lewej kółko mostu 
bramy w prawym murze szyjowym fortu IV Erbgroßherzog 
Paul von Mecklenburg (koniec lat dwudziestych XIX wieku) 
w Kolonii, a po prawej – jednej z bram przy bocznej ścianie 
koszar Mark (1860) w Magdeburgu (koszary miały narys 
bastionu,  położone były w fosie głównej i oddzielone od wału – 
obok fragment planu z 1875 roku) . Warto zauważyć, że zbliżone 
do siebie rozmiarami, kółka były czasami wmurowane głębiej. 
Zdjęcia: MW 1990 i 2005.

Wśród nielicznych zachowanych w Polsce są kółka mostu 
w bramie Giżyckiej (Lötzener Tor, 1848) giżyckiej fortecy* 
Boyena (niem. Feste Boyen, budowa od 1844 roku), obecnie 
częściowo odsłonięte. Zdjęcie autorstwa Pawła Wagnera ze 
znakomitej strony internetowej „Mazury w obiektywie 
aparatu” http://www.zdjecia.ruciane-nida.org (2007).

* Brama Giżycka w giżyckiej fortecy? Powodem jest dziwotwór 
nazywany Bramą Giżycką, dla dodatkowego zmylenia pisany 
z niemiecka dużą literą. Pobliska miejscowość nazywała się po 
niemiecku Lötzen, po mazursku i polsku Lec albo Łuczany (a jezioro 
Niegocin nazywano Leckim lub Łuczańskim). Mimo iż w 1945 roku 
zaczęto używać nazwy Łuczany, w marcu 1946 roku miasto otrzymało 
nazwę Giżycko, na cześć działacza mazurskiego Gustawa Gizewiusza 
(Giżyckiego). Oczywiście wspomniana brama – Lötzener Tor – była 
bramą Lecką.
Nie nazywam Feste Boyen twierdzą, bo takiego statusu te umocnienia 
nie miały aż do 1872 roku. Był to fort zaporowy (Sperrfort), 
zaprojektowany przez Astera i Bresego. Najwyraźniej był za duży, by 
nazwać go zwyczajnie fortem, podobnie jak w przypadku Feste 
Courbière w twierdzy Grudziądz oraz Feste Ehrenbreitstein w twierdzy 
Koblencja. także zdecydowanie większych niż przeciętnie.
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Zachowane części murowane bramy w obwałowaniu zachod-
nim (Retranchements auf der Westseite) umocnień portowych 
Świnoujścia* (1856) mogą posłużyć jako ilustracja górnego 
mechanizmu podnoszenia. Wielkość i konstrukcja bramy 
zbliżone są do poznańskiej furty Grobelnej z 1857 roku. Po 
prawej widoki od strony wewnętrznej. Wycięcia w filarach 
przeznaczone były na skrzydła bramy, zaznaczonej linią 
przerywaną (Z = resztki górnych zawiasów). Umieszczony 
z boku filaru metalowy otwór (K) umożliwiał konserwację kółka 
prowadzącego łańcuch. Most zwodzony był metalowy, miał 
5 dźwigarów z przeciwwagami, nie zachował się. 
Zdjęcia: MW 2007.

* Fortyfikacje w Świnoujściu początkowo nie były twierdzą – powstały 
jako umocnienia portowe (Hafenbefestigungen).

Hermann (Herrmann wg napisu na 
berlińskim grobowcu rodzinnym) 
Leopold  Ludwig von Boyen urodził 
się 23 czerwca 1771 w Kreuzburgu 
w Prusach Wschodnich (obecnie 
Славское w Obwodzie Kalinin-
gradzkim); jego ojciec był komen-
dantem pułku piechoty. Do armii 
wstąpił w 1784 roku w Królewcu, 
tam też zdobył w 1788 roku stopień 
oficerski i rozpoczął służbę. 
Otrzymał staranne wykształcenie 
humanistyczne.

W latach 1794-1796 był adiutantem gen. von Günthera 
w trakcie kampanii polskiej. W czasie wojny w 1806 roku służył 
w sztabie księcia Brunszwiku, pod Auerstädt został ranny. Po 
pokoju tylżyckim w 1807 roku został członkiem komisji ds. 
reorganizacji armii pruskiej, kierowanej przez Gerharda von 
Scharnhorsta, działał aktywnie do 1812 roku. W latach 
1812-1814 brał udział w działaniach wojennych i dosłużył się 
stopnia generalskiego. Jak w przypadku wielu oficerów 
pruskich, był w jego życiorysie epizod służby w wojsku 
rosyjskim. W 1813 roku, po wybuchu wojny z Francją, wrócił na 
służbę pruską, był m.in. szefem sztabu III Korpusu Armijnego. 
W 1814 został ministrem wojny, stał się m.in. współtwórcą 
pruskiej gwardii narodowej – Landwehry (utworzonej w 1813 
roku). Ze stanowiska zrezygnował w 1819 roku. 

Na długie lata wycofał się z działalności politycznej 
i wojskowej, zajmując się studiami historycznymi. Dopiero 
nowy król Prus, Fryderyk Wilhelm IV w marcu 1841 roku 
powołał go ponownie na stanowisko ministra wojny 
i przywrócił do służby w stopniu generała majora. Boyen 
zrezygnował dopiero w 1847 roku. W 1842 roku otrzymał 
honorowe obywatelstwo Berlina. 

Zmarł 15 lutego w 1848 roku w Berlinie, w stopniu mar-
szałka polnego. Pochowany na Cmentarzu Inwalidów w Berli-
nie w grobowcu rodziny von Boyen.

Mazurski fort zaporowy w Lötzen nazwano Feste Boyen 
24 grudnia 1846 roku, trzy bastiony otrzymały imiona generała: 
Hermann, Ludwig i Leopold, a trzy inne – nazwy Recht (Prawo), 
Licht (Światło) i Schwert (Miecz) od słów dewizy rodu von 
Boyen. W twierdzy Poznań imię marszałka nosił nadszaniec I 
w rdzeniu oraz fort pośredni Ia.

U góry: 
Francis Ground: Herman von Boyen, portret olejny, 1818.
Deutsches Historisches Museum w Berlinie
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ZugbrückeZugbrücke

Moritz von Prittwitz: Beiträge zur angewandten Befestigungkunst erläutert durch Beispiele aus den Neuern Preußischen 
Befestigungen, auf 100 Tafeln, Posen 1836, ss. 110-112 i tablica 61 [Przyczynki do stosowanej sztuki fortyfikacyjnej, objaśnione na 100 
tablicach w przykładach z najnowszych pruskich dzieł fortyfikacyjnych.].
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Próba rekonstrukcji typowego mostu zwodzonego, zasadniczo 
stworzona na podstawie podręcznika Prittwitza. Sklepiona 
brama umieszczona jest w budynku, most wyposażonny w dolny 
mechanizm podnoszenia. Niektóre dodatkowe detale zostały 
wypatrzone na planach różnych dzieł twierdzy poznańskiej. 
Wyjątkowo są zupełnie hipotetyczne, np. kołowrót na rysunku 
obok (zaznaczony pytajnikiem). 

3,77 m (1 pręt)

Mosty przed bramami komunikacyjnymi (miejskimi) były brukowane.
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e. podłoga nad piwnicą
f. kółko mechanizmu podnoszenia
g. łańcuch w piwnicy
h. drzwi
i. klapa pośrednia
j. część stała mostu
k. wnęka w ścianie, na drzwi
m. wnęka na belki zaporowe

e

a. przeciwwaga 
b. oś do zaczepienia łańcuchów
c. zawiasy i oś obrotu (śr. ok. 5 cm)
d. podłoga

f
g

h

i

j

i

f

Przekrój tuż nad podłogą.

km Filary mostów

Mosty zwodzone poligonalnej twierdzy Poznań – 15 – Twierdza Poznań w detalach 1, luty 2009

Przedruk tekstów za zgodą autorów. Biuletyn może być publikowany na stronach internetowych tylko w niezmienionej formie.



Przekroje pionowe.
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http://www.mars.slupsk.pl/fort
Fortyfikacje poligonalne XIX wieku. Twierdze pruskie i niemieckie

Mariusz Wojciechowski, Słupsk
mariusz@mars.slupsk.pl

http://hkmfie.harc.pl
Harcerski Krąg Miłośników Fortyfikacji i Eksploracji w Poznaniu

Leszek Bąk, Konrad Dąbrowski, Bogusław Musielak, Radosław Prochot
k.dabrowski@twierdza.poznan.pl, hkmfie@harc.pl
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