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Tradycje wojenne Ko∏obrzegu
w Êredniowieczu
W latach 880 – 890 na terenie s∏owiaƒskiej osady warzelników
soli na prawym brzegu rzeki Pars´ty w odleg∏oÊci oko∏o 4 kilometrów od jej ujÊcia do Morza Ba∏tyckiego powsta∏ gród Ko∏obrzeg. Otoczony by∏ drewniano – ziemnym wa∏em obronnym o konstrukcji rusztowej. Koryto rzeki z jednej i ma∏e jeziorko z drugiej strony, to naturalne walory obronne tego
miejsca. Gród sta∏ si´ oÊrodkiem wczesnomiejskim integrujàcym ca∏y teren dolnej Pars´ty. Funkcje te przejà∏ po upadajàcym grodzie w Bardach.
W drugiej po∏owie X w. gród zosta∏ cz´Êciowo zniszczony, ale zaraz odbudowany. Przy odbudowie zastosowano konstrukcj´ hakowà i inne elementy typowe dla terenów paƒstwa polskiego
w okresie panowania pierwszych Piastów. Zapewne mia∏o to
zwiàzek z opanowaniem Pomorza przez w∏adc´ Polski Mieszka I.
W roku 1000 Ko∏obrzeg sta∏ si´ wa˝nym oÊrodkiem politycznym
i religijnym Polski. Z woli Boles∏awa Chrobrego powsta∏o tu biskupstwo – jedno z pierwszych w paƒstwie polskim.
W XI w. Pomorze wróci∏o do pogaƒstwa. Powsta∏y tu ma∏e plemienne organizmy polityczne. Przypuszcza si´, ˝e Ko∏obrzeg
by∏ pierwszym oÊrodkiem organizujàcego si´ paƒstwa zachodniopomorskiego. W tym czasie gród zosta∏ rozbudowany.
Na poczàtku XII w. m∏ody i wojowniczy w∏adca Polski Boles∏aw Krzywousty postanowi∏ opanowaç Pomorze. Pierwsze
wyprawy wojenne skierowa∏ na Ko∏obrzeg (1102, 1103
i 1107). Obszernie opisa∏ je kronikarz Gall Anonim. Odnotowa∏ te˝ piosnk´ o Êwie˝ych rybach, którà rycerze polscy mieli
Êpiewaç pod Ko∏obrzegiem. Krzywousty po opanowaniu Pomorza Zachodniego pozostawi∏ tu miejscowych ksià˝àt jako
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swoich lenników. ÓwczeÊni ko∏obrze˝anie potrafili tak˝e walczyç na morzu, o czym Êwiadczy ich udzia∏ w s∏awnej, dobrze
zorganizowanej odwetowej wyprawie na miasto Wikingów
Konungahel´ (Kungölf) pod dowództwem miejscowego ksi´cia Racibora I w roku 1136.
W okresie tzw. transformacji kulturowej w XIII w. powsta∏o
nowe miasto (1255) na prawie lubeckim, troch´ bli˝ej morza,
tu gdzie obecnie jest centrum Ko∏obrzegu. Zbudowane zosta∏o wed∏ug nowych zasad organizacji przestrzeni miejskiej, które przynieÊli na te tereny koloniÊci niemieccy. Otoczone by∏o
murami obronnymi z licznymi basztami i fosà, mia∏o trzy,
a póêniej cztery bramy. Wyglàd póênoÊredniowiecznego Ko∏obrzegu zosta∏ utrwalony na obrazie olejnym (1614), którego
autorem prawdopodobnie jest brabancki malarz Johann Wolfart.
Miasto to przej´∏o nazw´ i funkcje gospodarcze (warzelnictwo
soli i handel) dawnego oÊrodka s∏owiaƒskiego.
Tradycje wojenne Ko∏obrzegu lokacyjnego to udzia∏ w wojnach hanzeatów z Danià i tzw. braçmi witalijskimi oraz skuteczna obrona w∏asnego miasta przed wojskami biskupa kamieƒskiego 21 grudnia 1462 r.
Fortyfikacje Êredniowieczne Ko∏obrzegu istnia∏y do wojny
trzydziestoletniej.

˚o∏nierze Wallensteina budujà
pierwsze fortyfikacje nowo˝ytne

Mapa Örnehuvuda z 1631 r. przedstawiajàca ujÊcie rzeki Pars´ty i Ko∏obrzeg z nowymi fortyfikacjami.
Ze zbiorów Krigsarkivet Stockholm

W czasie wojny trzydziestoletniej ksià˝´ta zachodniopomorscy
próbowali zachowaç neutralnoÊç swojego paƒstwa. Niestety,
w 1627 r. dowódca wojsk cesarskich Wallenstein zmusi∏ ksi´cia Bogus∏awa XIV do wyra˝enia zgody na wkroczenie na teren ksi´stwa wojsk cesarskich (pokój we Franzburgu). 30 listopada Ko∏obrzeg zosta∏ zaj´ty przez oddzia∏ pod dowództwem pp∏ka Fünfkircha (Fünfkirchena) z∏o˝ony z 5 kompanii,
razem ok. 1500 ˝o∏nierzy. Wojsku towarzyszy∏a co najmniej taka sama liczba kobiet i w∏ócz´gów, jak to wówczas by∏o

w zwyczaju. Zacz´∏y si´ straszne czasy dla mieszkaƒców miasta. ˚o∏nierze cesarscy zachowywali si´ jak na terenie podbitym, okazali si´ okrutnymi okupantami (rabunki, gwa∏ty, po˝ary). Wrogi stosunek okupantów do ludnoÊci miejscowej
mia∏ te˝ t∏o religijne. Mieszkaƒcy Pomorza Zachodniego byli
bowiem protestantami, a ˝o∏nierze cesarscy katolikami.
W koƒcu wybuch∏a w mieÊcie epidemia, której ofiarami byli
tak˝e ˝o∏nierze. In˝ynierowie cesarscy zacz´li te˝ wzmacniaç
i unowoczeÊniaç system obronny miasta, który tu zachowa∏ si´
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Obl´˝enie Ko∏obrzegu przez Szwedów 1630/1631 r. Ze zbiorów Archiwum Paƒstw. w Szczecinie - zbiór Loepera

jeszcze od czasów Êredniowiecznych. Po zewn´trznej stronie
starych murów obronnych zacz´to budowaç nowoczesne fortyfikacje ziemne, odporniejsze na dzia∏ania artylerii. Do tych
prac zap´dzono zniewolonych mieszczan i ch∏opów z okolicznych wsi. Oczyszczono przedpole miasta, ˝eby zbli˝ajàcy si´
nieprzyjaciel by∏ z daleka widoczny. Spalono cz´Êç przedmieÊç
i wieÊ Budzistowo. Pastwà p∏omieni pad∏o 5 koÊcio∏ów po∏o˝onych za murami. Z tego powodu czyniono kàÊliwe uwagi do
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nazwiska cesarskiego dowódcy („fünf Kirchen” po polsku znaczy pi´ç koÊcio∏ów). S∏abe punkty starych murów i baszt
wzmocniono ma∏ymi bastionami. Przy drogach wyjazdowych
z miasta usypano dzie∏a rogowe. Pewien poglàd na te pierwsze
nowo˝ytne fortyfikacje Ko∏obrzegu dajà zachowane stare mapy.

Podwaliny
nowo˝ytnej twierdzy
Okupacja Pomorza Zachodniego przez wojska cesarskie spowodowa∏a interwencj´ Szwedów. 4 lipca 1630 r. na wybrze˝u
pomorskim wylàdowa∏a 15-tysi´czna armia Gustawa II Adolfa
i zacz´∏a wypieraç stàd za∏ogi cesarskie. 18 wrzeÊnia król
szwedzki wyda∏ rozkaz zdobycia Gryfii (Greifswald) i Ko∏obrzegu. Dwa dni póêniej pojawi∏ si´ ju˝ pod Ko∏obrzegiem
pierwszy rozpoznawczy oddzia∏ szwedzki pod dowództwem
p∏ka Baudissina. Dopiero jednak na poczàtku paêdziernika,
po przybyciu odpowiednich si∏, Szwedzi rozpocz´li dzia∏ania
obl´˝nicze. Dowodzi∏ nimi p∏k Claes Dietrich Sperreuter, który 7 paêdziernika raportowa∏ do kanclerza Oxentieny o sytuacji pod miastem i podj´tych tu dzia∏aniach. W po∏owie listopada przebywajàcy w Gryficach Gustaw II Adolf skierowa∏ pod
Ko∏obrzeg wzmocnienie pod dowództwem gen. mjra Dodo
von Knyphausena. Z powodu konfliktu kompetencyjnego, jaki zaistnia∏ w obozie szwedzkim pod Ko∏obrzegiem, wkrótce
wyznaczono nowego dowódc´ w osobie p∏ka Miko∏aja
Böethiusa. Nadzór nad obl´˝eniem sprawowa∏ marsza∏ek Gustaw Horn – dowódca wojsk szwedzkich na Pomorzu Zachodnim. Szwedzi zastosowali oryginalnà taktyk´: pozorowane ataki nocne. Komendantem Ko∏obrzegu by∏ wówczas niedoÊwiadczony dowódca graf St. Julian, który dopuÊci∏ do wy-

Gen. (póêniej feldmarsza∏ek) Gustaw Karlsson Horn
(1592 - 1657) dowódca oddzia∏ów szwedzkich na Pomorzu
uchodzàcy za zdobywc´ Ko∏obrzegu w 1631 r.
Portret Dawida Becka
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Plan Ko∏obrzegu z nowymi fortyfikacjami w 1648 r.
Wykonany prawdopodobnie przez E.J. Dahlberga,
ze zbiorów Krigsarkivet Stockholm

strzelania ca∏ego zapasu amunicji, nie zadajàc oblegajàcym
powa˝niejszych strat. Brak Êrodków walki i g∏ód zmusi∏y obl´˝onych do podj´cia rokowaƒ. W ich wyniku za∏oga cesarska
honorowo opuÊci∏a miasto, pozostawiajàc 53 dzia∏a, 19 podwójnych hakownic i 90 beczek saletry. W dniu 2 marca 1631 r.
do Ko∏obrzegu wszed∏ pi´çsetosobowy oddzia∏ szwedzki witany przez um´czonych mieszkaƒców miasta. P∏k Böethius zosta∏ pierwszym komendantem miasta. Póêniej zastàpi∏ go p∏k
Erich Hansson Ulfsparre. Po bezpotomnej Êmierci ostatniego
ksi´cia zachodniopomorskiego Bogus∏awa XIV (1637) w Szwecji
og∏oszono wcielenie Ko∏obrzegu do korony szwedzkiej.
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Szwedzi kontynuowali fortyfikowanie miasta i na zewnàtrz
Êredniowiecznych murów zbudowali regularny wielobok bastionowy typu niderlandzkiego. Pracami tymi kierowa∏ in˝.
Erich Swensson i mistrz Peter. èród∏a wspominajà te˝ in˝.
Lorentza von Schack.
W Ko∏obrzegu czasów szwedzkich bywa∏o wiele osób, które
wpisa∏y si´ do historii Polski. Mi´dzy innymi: 1 lutego 1640 r.
w Ko∏obrzegu odby∏ si´ Êlub oficera szwedzkiego tutejszego
garnizonu p∏ka Burcharda Müllera z Izabelà Marià von
Schmälingen córkà w∏aÊciciela MÊcic (Gündenhagen) i Strze˝enic (Streitz). Ów Müller to póêniejszy genera∏ szwedzki, dowódca obl´˝enia Cz´stochowy w 1655 r. Wszed∏ nie tylko do
historii, ale tak˝e do polskiej literatury.
W dniach 3-5 lutego 1646 r. zatrzyma∏a si´ tu w czasie podró˝y z Francji królowa polska Maria Ludwika (˝ona W∏adys∏awa
IV). Towarzyszàcy jej Jean le Laboureur odnotowa∏, ˝e królowa zwiedzi∏a ko∏obrzeskie saliny i ˝e „Ko∏obrzeg jest pot´˝nie
umocniony, zniszczony przez po˝ary i wojn´, s∏abo zamieszkany, ale posiadajàcy licznà i silnà za∏og´ szwedzkà”.
Na prze∏omie lat 40/50-tych nowe ko∏obrzeskie fortyfikacje
dokumentowa∏ s∏awny kartograf szwedzki Eryk Jönson Dahlberg, autor licznych map i planów miast polskich, wydanych
w formie ksià˝ki (Wroc∏aw 1971).
Wybitny dyplomata pomorski Maciej Krockow – Krokowski,
tytularny proboszcz kolegiaty ko∏obrzeskiej, w 1646 r. ustanowiony zosta∏ plenipotentem króla polskiego W∏adys∏awa IV na
konferencj´ pokojowà w Osnabrück, która mia∏a zakoƒczyç
wojn´ 30-letnià.

Ko∏obrzeg w po∏owie XVII w. Miedzioryt wg rysunku E.J. Dahlberga zamieszczony w dziele Mateusza Meriana m∏. „Topographia
Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae”, Frankfurt/M 1652 r.
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Twierdza brandenburska i pruska

Gen. artylerii Otto Christof von Sparr (1599 - 1668) pierwszy
brandenburski gubernator Ko∏obrzegu.
Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.
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24 paêdziernika 1648 r. w Münster i Osnabrück zawarto pokój westfalski, uk∏ad wielostronny koƒczàcy wojn´ 30-letnià.
Heroldowie obwieszczali um´czonej ludnoÊci t´ radosnà wiadomoÊç. Wydano te˝ okolicznoÊciowà ulotk´, na której wydrukowano odpowiedni tekst informujàcy o wydarzeniu i (dla
analfabetów) odpowiednie ilustracje przedstawiajàce powalonego na ziemi´ olbrzymiego wojownika i zwyk∏ych ludzi zabierajàcych si´ do normalnej pracy, ka˝dy w swoim zawodzie.
Artyku∏ 10 traktatu pokojowego stanowi∏ podzia∏ Pomorza na
cz´Êç zachodnià – szwedzkà i wschodnià – brandenburskà.
Ko∏obrzeg sta∏ si´ szwedzkà enklawà w cz´Êci brandenburskiej. W celu rozwiàzania tego problemu toczy∏y si´ dalej dwustronne rozmowy zainteresowanych paƒstw. Dopiero po pi´ciu latach strony dosz∏y do ugody. Na podstawie tzw. szczeciƒskiego recesu granicznego z dnia 4 maja 1653 r. Szwecja
zdecydowa∏a si´ przekazaç Ko∏obrzeg Brandenburgii. W dniu
16 czerwca (6 czerwca wed∏ug u˝ywanego tu jeszcze kalendarza juliaƒskiego) gen. Otto Christof von Sparr na czele batalionu piechoty przejmowa∏ Ko∏obrzeg z ràk szwedzkich. Garnizon szwedzki opuÊci∏ miasto przez Bram´ M∏yƒskà, a w tym
samym czasie, z drugiej strony, przez Bram´ Kamiennà (ju˝
w nowym miejscu na osi obecnej ul. Bogus∏awa X) wkroczy∏
oddzia∏ brandenburski.

Budynek Akademii Rycerskiej odbudowany po zniszczeniach
wojennych na sal´ sportowà.

Podmurówka czo∏a bastionu „Magdeburg”
Fot. H. Kroczyƒski (1978 r.)

Decyzjà nowego w∏adcy wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma Ko∏obrzeg sta∏ si´ stolicà brandenburskiej cz´Êci Pomorza,
twierdzà i du˝à bazà militarnà. Zbudowano tu Akademi´ Rycerskà, port wojenny i stoczni´. Tu zbudowano pierwsze
brandenburskie okr´ty wojenne: „Dorothea”, „Fuchs”, „Morian”, i „Grosse Jacht”. Organizacjà floty zajmowali si´ Holendrzy w s∏u˝bie brandenburskiej: Beniamin Raule i Gillis C. Peckelhering. Póêniej port wojenny przeniesiono do Pi∏awy (Pillau). Stolic´ prowincji pomorskiej te˝ przeniesiono, najpierw
do Stargardu, a póêniej do Szczecina. Twierdzà pozosta∏ Ko∏obrzeg jeszcze przez ponad dwieÊcie lat.
Pierwszym brandenburskim gubernatorem Ko∏obrzegu zosta∏
gen. artylerii Otto Christof von Sparr (1599-1668), a pierwszym komendantem twierdzy p∏k (od 1669 r. – gen.) Bogu-

s∏aw von Schwerin. Na nich spocz´∏o zadanie zorganizowania
twierdzy. Poniewa˝ miasto by∏o ju˝ doÊç dobrze ufortyfikowane przez Szwedów, najpierw zacz´to budowaç obiekty gospodarcze (koszary, magazyny, warsztaty). Zlokalizowano je
w cz´Êci miasta wypalonej w czasie ostatniej wojny, wzd∏u˝ bulwarów Pars´ty. Fortyfikacje budowano w drugiej kolejnoÊci.
Na poczàtku XVIII w. twierdza osiàgn´∏a ju˝ zaplanowany kszta∏t
Od prawego brzegu rzeki Pars´ty na pó∏noc od ÊródmieÊcia,
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, znajdowa∏y si´ nast´pujàce dzie∏a fortyfikacyjne: bastion Halberstadt, dzie∏o rogowe
Münde (UjÊcie), bastion Preußen (Prusy), rawelin Bütow (Bytów), bastion Neumark (Nowa Marchia), rawelin Lauenburg
(L´bork), bastion Pommern (Pomorze), ma∏y bastion Magdeburg, nast´pnie w wid∏ach Pars´ty i Kana∏u Miedzianego ma∏y
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Park im. gen. H. Dàbrowskiego. Fosa i kryta droga zaadaptowana na alejk´ parkowà. Z prawej strony przedstok.

bastion Cleve oraz z lewej strony rzeki bastion Geldern I i pó∏bastion Geldern II. Pomi´dzy ziemnymi dzie∏ami fortyfikacyjnymi rozmieszczone by∏y fosy wype∏nione wodà.
Oprócz dzie∏ in˝ynieryjnych, o walorach obronnych twierdzy
ko∏obrzeskiej w powa˝nym stopniu decydowa∏y sprzyjajàce
warunki naturalne. Od wschodu, po∏udnia i zachodu miasto
otacza∏y bagna i podmok∏e ∏àki. W czasie dzia∏aƒ wojennych
zalewano je wodà Pars´ty. Do tego celu przebudowano D∏ugi
Most na rzece. Powsta∏o tu tzw. batardeau, obiekt o szczególnym znaczeniu dla obrony twierdzy, który pe∏ni∏ potrójnà ro10

l´: tu by∏ jedyny most na rzece, galeria obronna ze strzelnicami
do prowadzenia ognia armatniego i strzeleckiego wzd∏u˝ rzeki
i to najwa˝niejsze – pot´˝ne stawid∏a do spi´trzania wody. Po
spuszczeniu stawide∏, maksymalnie w ciàgu 24 godzin, przedpola twierdzy by∏y zalane na g∏´bokoÊç Êrednio do pó∏ metra.
W czasie dzia∏aƒ wojennych batardeau by∏o obk∏adane workami
z ∏ajnem koƒskim w celu ochrony przed kulami armatnimi.
Pobudowano te˝ nowe bramy wyjazdowe z miasta – twierdzy.
Tylko na pó∏nocy wyjazd z miasta pozosta∏ na osi ul. Münde
(obecnie Armii Krajowej) przez dzie∏o rogowe.

Batardeau. Z lewej galeria strzelnicza od strony wewn´trznej, z prawej od strony zewn´trznej. Fot. H. Kroczyƒski (1978 r.)

Na zachodzie wyjazd z miasta by∏ bardzo skomplikowany:
wspomniane wy˝ej batardeau, zbudowana w 1708 r. brama
Geldern i dalej przez Most Krowi na Kanale Drzewnym (w tym
miejscu gdzie dziÊ). Najokazalej prezentowa∏ si´ wyjazd na po∏udnie. Tu na osi obecnej ul. Bogus∏awa X zbudowano Bram´
L´borskà i Most Królewski na fosie.
Poza tym na przedpolach twierdzy w ró˝nych okresach budowano jeszcze fortyfikacje typu polowego. Wa˝nà rol´ pe∏ni∏
blokhauz po prawej stronie ujÊcia rzeki Pars´ty. Po jego zniszczeniu przez sztorm w 1709 r. zbudowano tam szaniec

Münde, zwany te˝ szaƒcem kpt. in˝. Frauendorffa, który go zaprojektowa∏.
Podane wy˝ej nazwy obiektów fortyfikacyjnych ostatecznie zosta∏y zatwierdzone w 1714 r. Komendantura twierdzy znajdowa∏a si´ w dawnym pa∏acu gubernatorów szwedzkich przy ul.
Budowlanej, a od 1770 r. w tzw. nowym gubernatorstwie
u zbiegu obecnych ulic Katedralnej i Armii Krajowej.
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Brama „Geldern” zbudowana w 1708 r
Fotografia z okresu mi´dzywojennego ze zbiorów autora.
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W czasie wojny siedmioletniej
Przez sto lat Ko∏obrzegu nie nawiedza∏ ˝aden nieprzyjaciel.
Od drugiej po∏owy XVIII w. znowu dwom pokoleniom mieszkaƒców miasta przypad∏o ˝yç w warunkach wojennych.
W czasie wojny siedmioletniej trzykrotnie twierdza by∏a atakowana przez Rosjan, którzy tu zamierzali stworzyç baz´ dla swojej floty. Komendantem twierdzy by∏ mjr (póêniej p∏k) Heinrich
Siegismund von der Heyden (Heide). Garnizon wraz z batalionem mieszczaƒskim liczy∏ niewiele ponad tysiàc ˝o∏nierzy, 130
dzia∏ i 14 moêdzierzy.
3 paêdziernika 1758 r. w Zieleniewie pojawi∏ si´ pierwszy oddzia∏ rosyjski w sile ok. 6 tys. ˝o∏nierzy pod dowództwem gen.
lejtnanta Palmbacha (Palmenbacha). Rosjanie bardzo szybko
zdobyli port i przedmieÊcie UjÊcie (Münde). Sytuacja na froncie pomorskim nie pozwala∏a im na d∏u˝sze dzia∏ania obl´˝nicze. Dlatego te˝ gen. Palmbach po tych pierwszych sukcesach
spróbowa∏ nastraszyç obroƒców ogniem artylerii i wymóc na
nich poddanie si´. Nie osiàgnàwszy jednak zamierzonego celu, wycofa∏ si´ w kierunku GoÊcina. Na wyraêny rozkaz swego
prze∏o˝onego gen. Wiliama Fermora, otrzymawszy wzmocnienie pod dowództwem gen. Jakowlewa, wróci∏ pod twierdz´
i 10 paêdziernika rozpoczà∏ regularne obl´˝enie.

Brama L´borska i Most Królewski. Stary rysunek ze zbiorów autora.
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Plan twierdzy w XVIII w. Z ksià˝ki J. F. Wachsena „Geschichte der Altstadt Colberg”, Halle 1767.
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Losy Ko∏obrzegu wydawa∏y si´ ju˝ byç przesàdzone. Heyden
zapewne wiedzia∏, ˝e Rosjanom pali si´ grunt pod nogami
w zwiàzku z sytuacjà wojennà na Pomorzu i zwleka∏ z podj´ciem decyzji ostatecznej. Jego opanowanie i trzeêwe kalkulacje zaowocowa∏y pe∏nym sukcesem. 29 paêdziernika Palmbach zwinà∏ obl´˝enie i wycofa∏ si´. Król pruski Fryderyk Wielki nada∏ p∏k. Heydenowi order „Pour le merite” za skutecznà
obron´ twierdzy.
Po dwóch latach, 26 sierpnia 1760 r. pod Ko∏obrzegiem znowu pojawili si´ Rosjanie. By∏a to ekspedycja morsko – làdowa
pod dowództwem admira∏a Zachariasza Miszukowa. Jego pot´˝ny trójpok∏adowy okr´t flagowy „Dymitr Rostowski” mia∏
100 armat i budzi∏ groz´. Towarzyszy∏o mu 26 innych okr´tów
i kilkadziesiàt statków transportowych. Na wszystkich okr´tach razem by∏o 1574 dzia∏ i moêdzierzy. Troch´ póêniej do
pomocy przyby∏a jeszcze eskadra okr´tów szwedzkich pod
dowództwem wiceadmira∏a A. Lagerbielke.
Po zakoƒczeniu wy∏adunku oddzia∏ów i sprz´tu obl´˝niczego,
w dniu 7 wrzeÊnia Rosjanie rozpocz´li dzia∏ania zaczepne
przeciw twierdzy. 9 wrzeÊnia zosta∏ zdobyty szaniec UjÊcie
i port. Pó∏nocne przedmieÊcia spalili obroƒcy na rozkaz komendanta. Po kilku dniach rosyjskie armaty obl´˝nicze ustawiono w rejonie obecnej ul. Solnej, skàd rozpocz´∏y bombardowanie miasta. Miszukow wezwa∏ komendanta twierdzy do
poddania si´. Niebawem móg∏ nastàpiç ostateczny atak. Ale
i tym razem Heyde mia∏ szcz´Êcie.
P∏k. Heinrich Siegismund von der Heyden (1703 - 1765)
komendant twierdzy ko∏obrzeskiej w czasie wojny
siedmioletniej. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.
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Obl´˝enie Ko∏obrzegu przez Rosjan w 1758 r. Mapa wydana przez ksi´garni´ Rasvischa w Norymberdze, ze zbiorów autora.

W krytycznym momencie nadesz∏a odsiecz. Przyprowadzi∏ jà
z G∏ogowa najwybitniejszy dowódca tej wojny gen. Johann
Paul von Werner. Prusacy na làdzie uzyskali zdecydowanà
przewag´. Rosjanie w tej sytuacji zwin´li obl´˝enie i odp∏yn´li.
W dniu 24 wrzeÊnia w Ko∏obrzegu fetowano zwyci´stwo. Gen.
Werner zosta∏ og∏oszony bohaterem narodowym. Nadano mu
16

tytu∏ admira∏a Morza Ba∏tyckiego i przydomek „Liberator Pomeraniae” (wyzwoliciel Pomorza). Poeta K. W. Ramler napisa∏
okolicznoÊciowy utwór pt. „PieÊƒ nimfy Pars´ty”. Król Fryderyk
Wielki na czeÊç obu bohaterów Wernera i Heydena kaza∏
wybiç okolicznoÊciowe medale.

Gen. kawalerii J. Paul von Werner (1707 - 1785)

Jeszcze raz w czasie tej wojny Rosjanie i Prusacy zmierzyli si´
pod Ko∏obrzegiem. Walki zacz´∏y si´ w sierpniu 1761 r.
Tym razem broni∏a si´ nie tyle twierdza ko∏obrzeska, co –
opierajàcy si´ na niej – du˝y obóz warowny pod dowództwem
ksi´cia Fryderyka Eugeniusza Wirtemberskiego. Korpus jego
liczy∏ ponad 12 tys. ˝o∏nierzy, w tym znacznà cz´Êç stanowi∏a

Medal pamiàtkowy wybity
na czeÊç komendanta twierdzy „Kolberg” w 1760 r.

kawaleria. Linia obrony bieg∏a od wzgórza za Zieleniewem,
grzbietem moreny czo∏owej na po∏udniu, a nast´pnie skrajem
bagien przed Ko∏obrzeskim Lasem. Wzd∏u˝ linii obrony usypano szaƒce. Dla u∏atwienia komunikacji Zieleniewo po∏àczono
z Budzistowem mostem pontonowym.
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Huzarzy z korpusu gen. Wernera uroczyÊcie wkraczajà do twierdzy we wrzeÊniu 1760 r. Stary rysunek ze zbiorów autora.

Korpus rosyjski pod dowództwem gen. Piotra A. Rumiancewa
liczy∏ poczàtkowo 10 tys. ˝o∏nierzy, ale wkrótce nadesz∏y posi∏ki w sile 24 tys. ˝o∏nierzy i flota rosyjsko – szwedzka pod dowództwem wiceadmira∏a A. I. Polaƒskiego sk∏adajàca si´ ze 121
okr´tów. W sk∏adzie korpusu obl´˝niczego by∏o wielu znanych
póêniej dowódców rosyjskich, mi´dzy innymi dowódca twer18

skiego pu∏ku dragonów Aleksander W. Suworow. Artyleria
okr´towa zacz´∏a ostrzeliwaç pó∏nocny skraj twierdzy, a piechota od po∏udnia zaatakowa∏a pruskie szaƒce. Najci´˝sze walki toczy∏y si´ o Szaniec Zielony na wzgórzu pod Niekaninem.

Rosyjskie i szwedzkie okr´ty pod Ko∏obrzegiem w 1761 r. Fragment mapy M. Keyla, ze zb. Muzeum Or´˝a Polskiego w Ko∏obrzegu.

19

Haubica Szuwa∏owa - nowa broƒ
zastosowana przez Rosjan pod Ko∏obrzegiem.
Model dzia∏a i oryginalny pocisk (granat). Ze zbiorów Muzeum
Or´˝a Polskiego w Ko∏obrzegu. Fot. H. Kroczyƒski

Obl´˝enie Ko∏obrzegu przez Rosjan w 1761 r.
Stary miedzioryt sygnowany „G.L.”
ze zbiorów autora

Pewnà sensacjà by∏o wprowadzenie do walki przez Rosjan nowej broni tzw. haubicy Szuwa∏owa. Otwór lufy takiego dzia∏a
by∏ nie okràg∏y, lecz prostokàtny o zaokràglonych kàtach. Granaty wystrzeliwane z tej broni by∏y sp∏aszczone i przypomina∏y butelki gdaƒskiego likieru. Zaraz te˝ nadano im nazw´: wo∏owe pyski (Ochsenmäuler).

Ju˝ w po∏owie wrzeÊnia wojskom pruskim zacz´∏o brakowaç
paszy. Z tego powodu gen. Werner – bohater poprzedniego
obl´˝enia, przebi∏ si´ z dwutysi´cznym oddzia∏em kawalerii
przez blokad´ rosyjskà z zamiarem prowadzenia dzia∏aƒ dywersyjnych na ty∏ach korpusu obl´˝niczego. Wys∏any poÊcig
dopad∏ genera∏a pod Trzebiatowem i wzià∏ go do niewoli.
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Na poczàtku paêdziernika gen. von Platen przyprowadzi∏
do Ko∏obrzegu posi∏ki w sile 8 tys. ˝o∏nierzy. Zaj´li oni pozycje w rejonie Przeçmina, Borku i Dêwirzyna, powi´kszajàc tym
samym obszar obozu warownego.
Po∏o˝enie oddzia∏ów pruskich stawa∏o si´ coraz trudniejsze
(g∏ód i brak paszy, choroby). Ksià˝´ Eugeniusz z cz´Êcià oddzia∏ów przebi∏ si´ przez obl´˝enie i pomaszerowa∏ na zachód. Wróci∏ z odsieczà 12 grudnia, ale zosta∏ rozbity pod
B∏otnicà. Oblegajàcy opanowali ca∏y teren warownego obozu
i podeszli pod g∏ówne fortyfikacje twierdzy. Silny mróz Êcià∏
wod´ na rozlewiskach i w fosach. Twierdza sta∏a si´ bezbronna. Trzeba by∏o kapitulowaç. 17 grudnia ˝o∏nierze pruscy
sk∏adali broƒ i bramà Geldern opuszczali twierdz´, aby iÊç do
rosyjskiej niewoli. Bramà L´borskà wchodzi∏y do miasta oddzia∏y rosyjskie.
Mieszkaƒcy miasta, ˝eby zyskaç przychylnoÊç okupantów, wr´czyli im upominki. Gen. Rumiancew otrzyma∏ grajàcy zegarek,
nowy komendant twierdzy gen. von Grebel srebrny serwis do
kawy. Poza tym ka˝dy z nich otrzyma∏ jeszcze po beczce z ostrygami. Okupacja rosyjska trwa∏a do 9 sierpnia 1762 r.
Gen. lejtnant Piotr A. Rumiancew (1725 - 1796)
zdobywca Ko∏obrzegu w 1761 r.
Portret nieznanego autora ze zbiorów
Muzeum Suworowa w St. Petersburgu.
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Rozbudowa twierdzy
przez Fryderyka Wielkiego
W dniach 18 – 24 maja 1763 r. w Ko∏obrzegu przebywa∏ król
Prus Fryderyk Wielki. Analizowano doÊwiadczenia ostatniej
wojny i podj´to decyzj´ o modernizacji twierdzy. G∏ówne prace z tym zwiàzane przeprowadzono w latach 1770 – 1774.
Przede wszystkim dotyczy∏y one fortyfikacji portu. Wykorzystano tu wzory francuskie. Powsta∏y dwa dzie∏a fortyfikacyjne
przy wejÊciu do portu. Pierwszym i najciekawszym z nich jest
fort UjÊcie (Münde) zbudowany z prawej strony ujÊcia Pars´ty, na miejscu dotychczasowego szaƒca. By∏a to okràg∏a trzykondygnacyjna, murowana z ceg∏y wie˝a, przykryta ziemià.
Cz´Êç piwniczna ze studnià przeznaczona by∏a na magazyn,
przyziemie na stanowiska bojowe piechoty, a pi´tro dla artylerii. Obydwie górne kondygnacje mia∏y po siedem proporcjonalnie rozmieszczonych otworów strzelniczych. Od strony làdu by∏y drzwi wejÊciowe do wie˝y, a przed nimi dwa niewielkie bastiony. Od strony morza by∏a drewniana palisada.
Naprzeciw, z drugiej strony Pars´ty, zbudowano szaniec
„Maikuhle” (od 1817 r. nazywany Szaƒcem Haydena).
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Reduta Bagienna (Morast) na poczàtku XX w.
Fotografia ze zbiorów MN Szczecin.

Na pó∏nocnym cyplu Wyspy Solnej, w wid∏ach rzeki Pars´ty
i Kana∏u Drzewnego zbudowano Redut´ Bagiennà (Morast),
póêniej nazywanà Redutà Schilla. Mia∏a ona kszta∏t pi´cioboku. Sk∏ada∏a si´ z rowu wype∏nionego wodà, wa∏u ziemnego,
ceglanego muru od strony miasta, do którego przylega∏y cztery budynki, jeden du˝y i trzy ma∏e. Budynki wykonane zosta∏y z ceg∏y na podmurówkach kamiennych i przykryte by∏y ziemià. W murze na ca∏ej d∏ugoÊci znajdowa∏y si´ otwory strzelnicze do prowadzenia ognia z broni strzeleckiej i dwa otwory

Fort UjÊcie (Münde). Staloryt Rosmaeslera, ze zbiorów autora.

do strzelania z dzia∏. Brama wejÊciowa drewniana wzmocniona sztabami ˝elaznymi, podobnie ma∏a furtka. Przed bramà
by∏ most zwodzony.
Równie˝ w latach siedemdziesiàtych XVIII w. rozbudowano
fortyfikacje g∏ówne z lewej strony Pars´ty. Pó∏bastion Geldern II
przebudowano na normalny bastion. Dalej na pó∏noc, w kierunku portu, wzd∏u˝ rzeki zbudowano ciàg redanowy zakoƒczony redutà Geldern. Z lewej strony Kana∏u Drzewnego powsta∏ przyczó∏ek mostowy (Tête du Pont) oraz w ró˝nych

miejscach kilka lunet. Powi´kszono te˝ bastion Magdeburg.
Z pó∏nocnej strony twierdzy, przed fortyfikacjami g∏ównymi,
powsta∏y jeszcze dwa dzie∏a typu polowego: pomi´dzy obecnymi ulicami Pomorskà i Solnà – Szaniec KoÊcielny, a w rejonie
obecnych ulic Norwida i Grottgera – Szaniec Ceglany.
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Mjr August Neithart von Gneisenau (1760 – 1831) komendant
twierdzy Ko∏obrzeg od 29 kwietnia do koƒca obl´˝enia.
Ilustracja z ksià˝ki „Joachim Nettelbeck” wydanej prze Petera
Janckego, Hamburg 1988, s. 66.

Joachim Nettelbeck (1738 – 1824),
przewodniczàcy reprezentacji mieszczan w Ko∏obrzegu.
Litografia L. Heinego, ze zbiorów autora.

Obl´˝enie Ko∏obrzegu przez wojska napoleoƒskie w 1807 r.
Po kl´sce pod Jenà i Auerstedt 11 paêdziernika 1806 r. w pruskiej armii i korpusie urz´dniczym zapanowa∏a panika. Pot´˝ne twierdze poddawa∏y si´ bez walki, a urz´dnicy sk∏adali
przysi´g´ lojalnoÊci nowemu w∏adcy. Niewielu wówczas zdoby∏o si´ na odwag´, by maszerujàcym na wschód korpusom
Wielkiej Armii stawiaç opór. Jednym z nich by∏ komendant
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twierdzy Ko∏obrzeg, Francuz w s∏u˝bie pruskiej, p∏k Louis
Maurice de Loucadou (Ludwig Moritz von Lucadou). Drugim
by∏ Ferdynand von Schill pochodzàcy z rodziny Êlàsko – czeskiej, u˝ywajàcy „von” przed nazwiskiem na podstawie polskiego indygenatu szlacheckiego, od 14 roku ˝ycia w wojsku
pruskim, oficer kawalerii.

Gen. dyw. Louis-Henri Loison (1771 - 1816)
dowódca oddzia∏ów oblegajàcych Ko∏obrzeg.
(w historiografii nies∏usznie wyst´puje pod imieniem Olivier)

Po wyleczeniu w Ko∏obrzegu ran odniesionych pod Auerstedt,
Schill zorganizowa∏ oddzia∏ ochotników (Freikorps) z którym
urzàdza∏ brawurowe zagony kawaleryjskie na francuskie trakty wojskowe. Wielkim zwolennikiem oporu wobec Francuzów
by∏ te˝ Joachim Nettelbeck – przewodniczàcy reprezentacji
mieszczaƒskiej, wp∏ywowa osobistoÊç w mieÊcie. Pomi´dzy
Nettelbeckiem a komendantem twierdzy pog∏´bia∏ si´ konflikt, który destrukcyjnie wp∏ywa∏ na organizacj´ obrony.

Dla dowództwa francuskiego opór Ko∏obrzegu by∏ wielkim
problemem. G∏ówny teatr wojny przeniós∏ si´ do Prus
Wschodnich i na Pomorzu nie by∏o odpowiednich oddzia∏ów
do zdobywania twierdzy. Sytuacj´ skomplikowa∏ jeszcze brawurowy sukces Schilla w dniu 12 stycznia 1807 r. Jadàcego do
Szczecina francuskiego gen. Viktora, który na czele przyby∏ych
tam oddzia∏ów rezerwowych mia∏ zdobywaç Ko∏obrzeg, Schill
pojma∏ i przyprowadzi∏ do Ko∏obrzegu jako jeƒca.
Kilka miesi´cy spokoju Loucadou wykorzysta∏ na przygotowanie twierdzy do obrony. Wiadomym by∏o ju˝, ˝e przeciwnik
b´dzie atakowa∏ tylko si∏ami làdowymi. Wspomniane ju˝
sztuczne zalewy wodne skutecznie chroni∏y twierdz´ od po∏udnia, a rzeka Pars´ta od zachodu. S∏abym odcinkiem by∏ tylko
pas wydm nadmorskich od wschodu. Na ma∏ym wzniesieniu
zwanym Wilczà Górà (Wolfsberg) Loucadu rozkaza∏ zbudowaç
szaniec zwany te˝ fortem. Zaprojektowa∏ go mjr in˝. Müller.
Mia∏ mieç kszta∏t czteroramiennej gwiazdy, w której ramionach mia∏y wznosiç si´ blokhauzy, w ka˝dym po 3 armaty. Ze
wzgl´du na zbli˝ajàce si´ zagro˝enie postanowiono skróciç
czas budowy. Zrezygnowano z blokhauzu od strony miasta
i tu zbudowano wejÊcie do fortu w postaci mostu sta∏ego,
który barykadowano tzw. hiszpaƒskim rycerzem.

Fort Wilczy. Rysunek O. Rubowa
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Obraz olejny Fritza Grotemayera „Przed Ko∏obrzegiem 1807” (zniszczony w czasie walk w 1945 r.).

Fort otoczony by∏ 3-metrowym wa∏em ziemnym, suchym rowem z palisadà i trzema rz´dami wilczych do∏ów.
Na prze∏omie lutego i marca twierdz´ zacz´∏a otaczaç dywizja
w∏oska gen. dyw. Piotra Teulié. W koƒcu kwietnia przyby∏y
kolejne oddzia∏y: 1. pu∏k piechoty polskiej i kontyngenty saskie. Obl´˝eniem dowodzi∏ gen. dyw. Louis-Henri Loison. Nie
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dysponowa∏ on odpowiednimi si∏ami do prowadzenia skutecznych dzia∏aƒ ze wszystkich kierunków. Walki toczy∏y si´
w∏aÊciwie tylko o Fort Wilczy, który przechodzi∏ z ràk do ràk.
Loison w swoich raportach narzeka na znikomà wartoÊç bojowà oddzia∏ów. Sasów posàdzano nawet o zdrad´, W∏osi êle si´
czuli w tutejszym klimacie, najcz´Êciej pochwa∏y zbierali Pola-

cy. Tymi ostatnimi kierowa∏y motywy patriotyczne, Napoleon
obieca∏ bowiem odbudowaç paƒstwo polskie. Cz´Êç ˝o∏nierzy, szczególnie polskich, zosta∏o wyeliminowanych z walki
z powodu epidemii malarii.
Od 29 kwietnia obronà twierdzy dowodzi∏ nowy komendant
mjr Neithardt von Gneisenau, który kontynuowa∏ koncepcje
poprzednika. Przyczynà zmiany na stanowisku komendanta
by∏ wspomniany ju˝ konflikt personalny. Loucadou zosta∏
awansowany do stopnia gen. mjra i przeszed∏ na emerytur´.
W walkach na Pomorzu Prusakom pomagali Szwedzi. W obronie Ko∏obrzegu udzia∏ wzi´∏a fregata szwedzka „af Chapman”,
która wielokrotnie ostrzeliwa∏a polski obóz. Bardzo du˝e znaczenie dla obrony Ko∏obrzegu mia∏y dzia∏ania szwedzkiego
gen. Essena nad rzekà Pianà (Peene), który skutecznie wiàza∏
oddzia∏y VIII Korpusu marsza∏ka Mortiera wyznaczone przez
Napoleona do walk pod Ko∏obrzegiem. W koƒcu czerwca pod
Ko∏obrzeg przyby∏y dwa francuskie pu∏ki o du˝ej wartoÊci bojowej i artyleria. 1 lipca zacz´∏o si´ bombardowanie miasta
i ataki ze wszystkich kierunków. Zbli˝a∏ si´ moment krytyczny
dla twierdzy. 2 lipca w po∏udnie dotar∏ tu rozkaz zaprzestania
walki w zwiàzku z zawartym rozejmem w Tyl˝y. W wojnie
1807 roku obrona Ko∏obrzegu by∏a drobnym epizodem. Losy
wojny rozstrzyga∏y si´ gdzie indziej. Dla Prus jednak w tamtych nieszcz´Êliwych czasach Ko∏obrzeg sta∏ si´ przyk∏adem
dobrze spe∏nionego obowiàzku wobec ojczyzny, przyk∏adem
patriotyzmu, przeszed∏ do patriotycznej legendy.
Ksià˝´ Pawe∏ Antoni Su∏kowski (1785 – 1836)
na czele swojego pu∏ku pod Ko∏obrzegiem w 1807 r.
Obraz olejny Stefana Pajàczkowskiego
ze zbiorów Muzeum Or´˝a Polskiego w Ko∏obrzegu.
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Widok obl´˝onego Ko∏obrzegu w 1807 r. Drzeworyt wed∏ug
sztychu Daniela Bergera, ze zb. autora.
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Twierdza i uzdrowisko
DoÊwiadczenia z 1807 r. wykorzystano przy kolejnej modernizacji twierdzy. G∏ówne prace wykonano w latach 1832 – 1836.
Przede wszystkim zwrócono uwag´ na obron´ portu. Przebudowano dwa dzie∏a broniàce wejÊcia do portu: fort UjÊcie (Münde)
i Szaniec Heydena. Zbudowano te˝ w tym rejonie dwa nowe
dzie∏a: na wydmach nadmorskich w lasku Za∏´˝e (Maikuhle)
Szaniec Kleista, a z lewej strony Kana∏u Drzewnego Redut´ Solnà. Na nadmorskiej rubie˝y wschodniej, gdzie w 1807 r. toczy∏y
si´ najci´˝sze walki, przebudowano Fort Wilczy i w pobli˝u niego na wydmach zbudowano Szaniec Waldenfelsa (Szaniec Kamienny). W kompleksie fortyfikacji g∏ównych zbudowano tylko
kilka nowych lunet i zmodernizowano dwa dzie∏a po∏o˝one tu˝
za wa∏ami: Szaniec Ceglany (obecnie ul. Norwida) i Szaniec KoÊcielny (obecnie ul. Pomorska). By∏a to ostatnia modernizacja
twierdzy ko∏obrzeskiej. W zwiàzku z rozwojem funkcji uzdrowiskowej miasta i zmianami politycznymi w paƒstwie niemieckim,
w 1872 r. twierdza zosta∏a zlikwidowana. Zaraz te˝ rozpocz´to
niwelowanie obszarów fortecznych otaczajàcych Êredniowiecznà cz´Êç miasta. Na ich miejscu wytyczono nowe place i ulice.
Tylko fortyfikacje obrony portu jeszcze przez 15 lat by∏y u˝ytkowane przez wojsko. Ale w koƒcu i te zacz´to adaptowaç do nowych funkcji lub rozebrano.
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Kamienny
Szaniec

WejÊcie do ko∏obrzeskiego portu w po∏owie XIX w. Z lewej Fort
UjÊcie (Münde), z prawej Szaniec Heydego.
Ilustracja z XIX -wiecznego. folderu wydanego przez C. Burmanna.

Reduta Solna, fot. W. Riedel.
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Amfiteatr

Fortyfikacje na wschodniej rubie˝y nadmorskiej:
Fort Wilczy i Szaniec Waldenfelsa (Szaniec Kamienny).
Fragment starej mapy.

Widok na Êredniowiecznà cz´Êç miasta w latach 70-tych XIX w., w czasie niwelowania terenów fortecznych. Wa∏y ziemne jeszcze
istniejà, ale rów forteczny ju˝ jest zasypany. Fot. Wilhelm Riedel

Do tradycji twierdzy ko∏obrzeskiej nawiàzano w koƒcu
II wojny Êwiatowej. Najpierw do celów propagandy wojennej.
Na rozkaz niemieckiego ministra propagandy J. Goebbelsa Veit
Harlan zrealizowa∏ wielkie dzie∏o filmowe „Kolberg”. W listopadzie 1944 r. og∏oszono Ko∏obrzeg twierdzà. W czasie obrony
miasta w marcu 1945 r. spi´trzano wod´ rzeki, by podobnie jak
dawniej, utrudniç dost´p do miasta. Okrà˝ony Szaniec Waldenfelsa broni∏ si´ prze kilka dni, a fort UjÊcie by∏ ostatnim obiektem obrony niemieckiej za∏ogi miasta. Ko∏obrzeg zosta∏ zdobyty
18 III 1945 r. przez oddzia∏y 1. Armii Wojska Polskiego. Pi´ç lat
po wojnie, ju˝ w polskim Ko∏obrzegu, w zwiàzku z napi´tà sytu-

acjà mi´dzynarodowà, znowu zacz´to tu budowaç fortyfikacje.
Wzd∏u˝ wydm nadmorskich zbudowano ciàg schronów bojowych, stanowisk ogniowych do broni strzeleckiej i wie˝ obserwacyjnych. Wykorzystano tu te˝ przywiezione z Wa∏u Pomorskiego niemieckie stalowe kopu∏y pancerne. Z lewej strony ujÊcia Pars´ty utworzono bateri´ artylerii sta∏ej. Od 1957 r. rozpocz´∏a si´ odbudowa miasta jako uzdrowiska.
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1. Bastion Halberstadt
2. Hornwerk Münde
(dzie∏o rogowe UjÊcie)
3. Bastion Preußen
(Prusy)
4. Bastion Neumark
(Nowa Marchia)
5. Bastion Pommern
(Pomorze)
6. Bastion Magdeburg
7. Bastion Cleve

8. Bastion Geldern I
9. Bastion Geldern II
10. Tête du Pont
11. Batardeau
12. Brama Geldern
13. Brama L´borska
14. Kirchows Schanze
(Szaniec KoÊcielny)
15. Ziegel Schanze
(Szaniec Ceglany)

A
B
C
D

Rawelin
Luneta
Contregarde
Redan

S∏owniczek
Bastion

podstawowe dzie∏o obwodu obronnego twierdzy
o narysie zbli˝onym do pi´cioboku.
Batardeau
dzie∏o pe∏niàce funkcj´ mostu, zapory wodnej
i stanowisk strzeleckich do prowadzenia ognia
wzd∏u˝ przeszkody wodnej.
Blokhauz
drewniano – ziemny uzbrojony schron bojowy.
Contregarde
dodatkowe dzie∏o zewn´trzne przed fortyfikacjami
g∏ównymi.
Dzie∏o rogowe
dzie∏o zewn´trzne w formie dwóch pó∏bastionów
umacniajàce bram´.
Fort
sta∏e dzie∏o przystosowane do obrony okr´˝nej.
Hiszpaƒski rycerz k∏oda z naje˝onymi kolcami.
Luneta
oddzielone dzie∏o zewn´trzne
w formie ma∏ego bastionu.
Rawelin
dzie∏o zewn´trzne usytuowane w rowie fortecznym.
Redan
dzie∏o o narysie trójkàta z dwoma bokami obronnymi.
Reduta
dzie∏o zewn´trzne (prototyp bastionu).
Szaniec
ziemne dzie∏o polowe na przedpolu twierdzy.
Tête du Pont
przyczó∏ek mostowy.
Wilczy dó∏
zamaskowany wykop o ostrych stokach.
Profil obwodu obronnego
kryta droga
przedstok

fosa

podwale

wa∏

Zwiedzamy zabytki
Ju˝ prawie 140 lat min´∏o od likwidacji twierdzy. Ko∏obrzeg
jest dziÊ zupe∏nie innym miastem, miastem uzdrowiskiem.
Âlady i pamiàtki dawnej przesz∏oÊci militarnej widaç jednak
wsz´dzie.
Zacznijmy od ÊródmieÊcia, od siedziby w∏adz miasta – neogotyckiego ratusza. Zaprojektowa∏ go wybitny architekt niemiecki Karl Friedrich Schinckel, jeszcze dla miasta – twierdzy. Dlatego te˝ nada∏ budowli charakter pseudo obronny.
W Êrodkowej jej cz´Êci widzimy wie˝´ przypominajàcà don˝on z blankami, a w naro˝ach baszty. Górujàca nad miastem pot´˝na bry∏a bazyliki z po∏àczonymi wie˝ami zwieƒczonymi iglicà z latarnià, te˝ ma tradycje obronne. W tej˝e
latarni znajdowa∏o si´ g∏ówne stanowisko obserwacyjne
umo˝liwiajàce wglàd na przedpola twierdzy. Obserwator zapisywa∏ swoje spostrze˝enia na kartce, wk∏ada∏ do skrzynki
i przy pomocy linki spuszcza∏ cenne wiadomoÊci na dó∏,
gdzie podejmowa∏ je wartownik i bieg∏ z nimi do komendantury twierdzy. W pobli˝u bazyliki zachowa∏ si´ budynek dawnej Akademii Rycerskiej, która da∏a pruskiej armii wielu znaczàcych dowódców.
Przejdêmy teraz nad Pars´t´. Za∏amania jej bulwarów (ulice
Rzeczna i Szpitalna) wyznaczy∏y dawne fortyfikacje. Przy ul.
Szpitalnej zachowa∏a si´ klasycystyczna brama Geldern
z 1708 r. 12 - wyjazd z twierdzy w kierunku zachodnim. Obok
widzimy starà kuêni´ i budynek aresztu garnizonowego, który
w pruskim ˝argonie ˝o∏nierskim nazywany by∏ „Vater Philipp”.
Most na Pars´cie ∏àczàcy ulic´ Budowlanà z M∏yƒskà ma tradycje Êredniowieczne. Przez szeÊç wieków by∏ tu jedyny most
na rzece. Nazywa∏ si´ kolejno D∏ugim, M∏yƒskim i Mostem z Or∏ami (Adlerbrücke). W okresie twierdzy tu by∏o wa˝ne dzie∏o fortyfikacyjne „batardeau” 11, s∏u˝àce do spi´trzania wody Pars´ty.
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Wzd∏u˝ mostu by∏y galerie strzelnicze do prowadzenia ognia
artyleryjskiego i strzeleckiego wzd∏u˝ rzeki. Na po∏udnie od
mostu mo˝na jeszcze odczytaç w terenie narysy bastionów
Magdeburg 6 i Cleve 7 . Ciekawym miejscem jest park Dàbrowskiego. Zachowa∏ si´ tu du˝y fragment g∏ównej fosy
z doÊç dobrze zachowanym profilem obwodu obronnego (kryta droga i przedstok). Zespó∏ ten ju˝ w 1935 r. uznany zosta∏
za zabytek. Tu i na przyleg∏ych ∏àkach wiosnà 1944 r.
Veit Harlan zrealizowa∏ wiele sekwencji filmowych do swojego
dzie∏a „Kolberg”. Du˝e skupisko starych fortyfikacji zachowa∏o
si´ w rejonie portu. Latarnia morska (zbudowana w 1945 r.)
stoi na XVIII – wiecznym forcie UjÊcie (Münde), ciekawym
obiekcie fortyfikacyjnej sztuki francuskiej na tym terenie. Dobrze zachowa∏y si´ trzy poziomy fortu z otworami strzelniczymi i studnià. Z tego samego okresu pochodzi Reduta Bagienna (nazywana Morast lub redutà Schilla) usytuowana na pó∏nocnym cyplu Wyspy Solnej (obecnie port jachtowy). Najm∏odszym obiektem jest Reduta Solna po∏o˝ona z lewej strony Kana∏u Drzewnego. Warto te˝ zobaczyç zachowane w szczàtkowym stanie owiane legendà 1807 roku obiekty w rejonie amfiteatru. Sam amfiteatr to historyczny Fort Wilczy. Istnieje jeszcze wa∏ ziemny i fosa. Tu w maju i czerwcu 1807 r. toczy∏y si´
krwawe walki mi´dzy pruskim batalionem grenadierów a oddzia∏ami polskimi i w∏oskimi. Fort przechodzi∏ z ràk do ràk.
Poleg∏ tu zast´pca komendanta twierdzy kpt. Waldenfels.
Dowódca obl´˝enia wyró˝ni∏ w swoim raporcie ˝o∏nierza
polskiego kpr. Soko∏owskiego, który w czasie ataku na fort
jako pierwszy wdar∏ si´ do jego wn´trza. Kamienny Szaniec
(Waldenfelsschanze) zosta∏ zbudowany póêniej. Po likwidacji
twierdzy podobnie jak dziÊ pe∏ni∏ funkcje gastronomiczne.
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Brama Geldern (Radzikowska) 12
Zbudowana w 1708 r. T´dy, w kszta∏cie wielkiego ∏uku,
od mostu obronnego na rzece Pars´cie do mostu
na Kanale Drzewnym, bieg∏a droga wyjazdowa
z twierdzy w kierunku zachodnim.
Obecnie w∏asnoÊç prywatna.

Most obronny (batardeau) 11

Fort UjÊcie (Münde)

W mieÊcie Êredniowiecznym i póêniej w czasie twierdzy
nowo˝ytnej jedyny most na rzece Pars´cie. Tu znajdowa∏y
si´ te˝ stawid∏a do regulowania poziomu wody w fosach
i do tworzenia sztucznych zalewów wokó∏ twierdzy.
Galerie z otworami strzelniczymi umo˝liwia∏y prowadzenie
ognia artyleryjskiego i strzeleckiego wzd∏u˝ rzeki.
Do 1988 r. istnia∏a jeszcze galeria pó∏nocna.

Zbudowany w latach 1770-1774, w formie trzykondygnacyjnej wie˝y ze studnià, wed∏ug wzorów francuskich.
Przebudowany w latach 1832-1836. Broni∏ wejÊcia
do portu. Obecnie na forcie stoi latarnia morska
zbudowana w 1945 r.
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Reduta Bagienna (Morast)

Reduta Solna

Zbudowana w latach 1770-1774 na pó∏nocnym cyplu
Wyspy Solnej w wid∏ach rzeki Pars´ty i Kana∏u Drzewnego.
By∏a cz´Êcià systemu obrony portu.
Obecnie port jachtowy.

Zbudowana w latach 1832-1836. By∏a cz´Êcià systemu
obrony portu. Obecnie oÊrodek sportów wodnych
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego.
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Fort Wilczy (Wolfsberg)

Szaniec Kamienny (Szaniec Waldenfelsa)

Zbudowany na prze∏omie lat 1806/1807. Broni∏ dost´pu do
portu od wschodu. Teren ci´˝kich walk w 1807 r. W latach
1832-1836 przebudowany. W 1925 r. wn´trze fortu
przebudowano na amfiteatr.

Zbudowany w latach 1832-1836 do obrony dost´pu do portu od wschodu i obrony wybrze˝a. W koƒcu XIX w. przebudowany na cele gastronomiczne. W marcu 1945 r. obiekt
obrony okr´˝nej.
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