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W obronie granic
Twierdze i fortyfikacje

Burzliwa historia naszego kraju zmusiła mieszkańców do stawiania wielu budowli obronnych. 
Twierdze i fortyfikacje, czyli obiekty wojskowe, miały zapewnić bezpieczeństwo państwu, chroniąc 
ludność przed najeźdźcami. Wielokrotnie jednak wcale nie wznosili ich Polacy; kiedyś niektóre 
miejsca znajdowały się poza obecnymi granicami Polski. Wiele z tych budowli zachowało się do 
dziś i stały się celem turystycznych wypraw. Odwiedź je, a przekonasz się, że robią naprawdę duże 
wrażenie. 

W obronie Wisły

W  Gdańsku koniecznie odwiedź jedyną w  Polsce twier-
dzę morską – Wisłoujście. Wybudowano ją jeszcze w śre-
dniowieczu i  przez wieki pełniła bardzo ważne funkcje: 

strzegła bezpieczeństwa Wisły, 
którą transportowano naj-

różniejsze towary, kon-
trolowano z niej ruch 

statków na rzece 
oraz broniono do-

stępu do gdańskiego portu. Twierdza Wisłoujście pełniła 
też rolę latarni morskiej. Dziś na dachu wieży mieści się 
platforma widokowa, z której roztacza się piękny widok na 
Zatokę Gdańską, ujście Wisły, gdańskie stare miasto, a na-
wet Półwysep Helski. 

Nadrzeczna fortyfikacja

Trudne do zdobycia położenie Modlina (niedaleko War-
szawy) u zbiegu dwóch rzek Narwi i Wisły od wieków było 
do cenione przez wojskowych. Na początku XIX wieku 

Twierdza Wisłoujście
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francuski cesarz Napoleon postanowił wznieść tutaj twier-
dzę, której budowę kontynuowali później Rosjanie. Nad 
brzegiem Narwi stanęła cytadela – obronna budowla 
na planie nieregularnego sześcioboku, w  którego ścia-
nach umieszczono strzelnice. Budowla była na tyle moc-
na, że można było również strzelać z  dział artyleryjskich 
ustawionych na dachu. Z jednej strony otaczała ją rzeka, 
a  z  pozostałych fosa. Całość otoczono jeszcze dwoma 
pierścieniami fortyfikacji. W ten sposób powstała twierdza 
o rozmiarach sporego miasta. 

Dalekosiężne działo

Podczas II wojny światowej na wyspie Wolin w  okoli-
cach Międzylesia Niemcy zamontowali trzy ogromne 
działa doświadczalne V-3, które miały wystrzeliwać po-
ciski na imponującą odległość ponad 150 km. Niemcy 
zamierzali z takich dział ustawionych we Francji ostrze-
liwać Londyn! Same lufy V-3 miały długość około 120 m. 
Dziś już ich na wyspie nie zobaczysz. Zostały natomiast 
po nich betonowe podpory, fundamenty i bunkry. War-
to zajrzeć do muzeum urządzonego w dawnych bun-
krach, które poświęcone jest działu V-3 i  innym cieka-
wostkom militarnym.

Kwatera Hitlera

W lasach Gierłoży na Mazurach możesz zobaczyć ol-
brzymie bryły betonu, fragmenty grubych murów, 
porośnięte mchem masywne betonowe budowle.  
To pozostałości po Wilczym Szańcu, kompleksie kilku-
dziesięciu bunkrów, który został wybudowany w czasie 
II wojny światowej jako jedna z wojennych kwater Adol-
fa Hitlera, dowódcy niemieckich wojsk. Bunkry łączono 

podziemnymi korytarzami i maskowano specjalnymi 
siatkami. Pod koniec wojny Niemcy postanowili wysa-
dzić Wilczy Szaniec, jednak nie do końca im się to udało 
i dziś można nadal oglądać niektóre schrony.

Obronić Kraków

Jeśli chciałbyś obejrzeć fortyfikacje wznoszone wokół 
Krakowa, wybierz się na spacer turystycznym szlakiem 
dawnej Twierdzy Kraków. Tworzy ją aż 100 obiektów  
w 38 dużych fortach. Co ciekawe, są to fortyfikacje zarów-
no wznoszone przez Austriaków w XIX wieku, jak i dużo 
wcześniejsze budowle obronne. Wiele z nich niszczeje, te 
najlepiej zachowane pełnią natomiast najróżniejsze funk-
cje: mieszczą się w  nich ośrodki jeździeckie, siedziba ra-
dia, schronisko harcerskie, obserwatorium astronomiczne,  
hotel, strzelnica. 

Twierdza Modlin Ruiny Wilczego Szańca

Fort Benedykt – pozostałości dawnej Twierdzy Kraków
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Ocalała twierdza

Toruń od początków swo-
jego istnienia pełnił funkcje 
obronne. Jednak w  prawdzi-
wą warownię państwową został 
przemieniony w XIX wieku. Otoczo-
no go wówczas dwoma pierścieniami 
fortyfikacji, składającymi się z  15 fortów. Każdy 
z  nich miał własny zespół budynków wojskowych, wał 
obronny, fosę, kilkupiętrowe podziemia. Mieszkańcy Toru-
nia zapewne czuli się bezpiecznie! Twierdza nie brała bez-
pośredniego udziału w  działaniach wojennych 
i  dzięki temu dziś nadal możesz zobaczyć 
150 budowli wchodzących w jej skład. 

Podziemny labirynt

W  województwie lubuskim znaj-
duje się jeden z najpotężniejszych 
i  najdłuższych w  Europie syste-
mów fortyfikacyjnych. To Między-
rzecki Rejon Umocniony wybu-
dowany przed II wojną światową. 
Rozciąga się na długości około 100 km 
i składa się z licznych wielopoziomowych 
schronów, mających kanalizację, wentylację, 
prąd i windy. Najważniejszym elementem fortyfikacji jest 
system podziemnych tuneli. Jeśli chciałbyś je obejrzeć, 
przyjedź do Pniewa, skąd prowadzą dwie podziemne tra-
sy turystyczne. Międzyrzecki Rejon Umocniony to także 
rezerwat przyrody – jedno z  największych skupisk nie-
toperzy w Europie.

Górska potęga

Jeśli chciałbyś znaleźć się wśród żołnierzy 
z ubiegłych wieków, przyjedź do Srebrnej 

Góry na Dolnym Śląsku. Po tutejszej twierdzy 
oprowadzają przewodnicy ubrani w  wojsko-

we stroje, którzy prezentują broń i  inne ciekawostki 
militarne. Oczywiście warto też zobaczyć samą twierdzę, 
która jest jedną z  największych twierdz górskich w  Euro-
pie. Wybudowano ją na wzgórzach nad Przełęczą Srebrną, 
aby strzegła wejścia do Kotliny Kłodzkiej. Na pewno z da-

leka zobaczysz charakterystyczny donżon – wieżę 
obronną, która pełniła też funkcje mieszkalne. 

Twierdza miała własne studnie, piekarnię, 
szpital, więzienie, zbrojownię, warszta-

ty rzemieślnicze, dzięki czemu mogła 
przetrwać kilkumiesięczne oblężenie.

Fort w Toruniu
Srebrna Góra

Międzyrzecki Rejon Umocniony
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W środku miasta

Warszawska cytadela wyróżnia 
się spośród innych twierdz tym, 
że znajduje się w  samym centrum 
miasta, na warszawskim Żoliborzu. Jej 
budowę zlecił rosyjski car Mikołaj po upadku 
powstania listopadowego w  1831 roku. Władca chciał 
stamtąd sprawować kontrolę nad warszawiakami, którzy 
pragnęli odzyskać odebraną im przez Rosjan wolność. Cy-
tadela warszawska to wielka ceglana budowla, otoczona 
bardzo głęboką fosą. Do jej środka prowadzą tylko cztery 
bramy. Na terenie cytadeli nadal stacjonuje wojsko, moż-
na ją jednak zwiedzać. Niedługo całą twierdzę mają prze-
jąć muzea, w tym Muzeum Historii Polski.

Schrony dla pociągów

Gdy będziesz podróżować po woje-
wództwie łódzkim, zajrzyj do miejscowości 

Konewka. Zwiedzisz tu przedziwny schron, który 
służył do ukrywania pociągów. Drugi znajduje się w po-
bliskim Jeleniu. Oba miały postać ponadtrzystumetro-
wych tuneli z  torami kolejowymi pośrodku, połączone 
ze schronami technicznymi do obsługi pociągów i kwa-
terami wojskowymi. Okolica była oczywiście bardzo do-
brze strzeżona. Dziś schrony porosły mchem, brakuje też 
w nich szyn. W Konewce będziesz jednak mógł wejść do 
środka schronu, obejrzeć wystawę militariów i pojazdów 
wojskowych.

Cytadela w Warszawie

Schron dla pociągów w Konewce, koło Łodzi


