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Pruskie dzieło fortyfikacyjne, 
zbudowane w latach 1856-1863, 
przeznaczone do obrony wejścia do 
portu i podjęcia ewentualnej walki 
z okrętami nieprzyjaciela. 

Sklasyfikowane początkowo jako 
samodzielny fort piechoty i lekkiej 
artylerii polowej, przeobraziło się 
z czasem w ufortyfikowaną baterię 
ciężkiej artylerii nadbrzeżnej. 

Od 2001 roku jest siedzibą 
historycznego Komendanta Twierdzy 
Świnoujście (ostatniego Pruskiego 
Komendanta Wojskowego w Europie) 
i koszarami historycznego 3 batalionu 34 
Pułku Fizylierów Królowej Szwedzkiej 
Wiktorii.  

 

 

 

Do roku 1877 fort był uzbrojony w lekką artylerię, ładowaną odtylcowo i ustawianą 
w polowych działobitniach na wałach obronnych. Część dział mogła być użyta 
wewnątrz bloku koszarowo – bojowego (reduty), służyły temu otwory strzelnicze 
w ścianach i ręcznie napędzana winda do transportu armat na piętro. Stanowiska 
artyleryjskie na wałach służyły do ostrzału dwóch sektorów obrony. 
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Budynek reduty – ekspozycja poświęcona pruskiej wojskowości przełomu XIX i XX w. 

Na początku XX w. na uzbrojenie fortów weszły karabiny maszynowe, ograniczając 
rolę polowej artylerii wsparcia. 

W tym samym okresie konstrukcję architektoniczną fortu wzmocniono betonem. 
Doprowadzono tu także sieć elektryczną i telefoniczną oraz tory kolejki 
wąskotorowej.  

 
 

Bateria wschodnia wykorzystana została podczas drugiej wojny Prus z Danią 
w 1864r. oraz podczas wojny francusko – pruskiej w 1870r., chociaż jej rola polegała 
jedynie na demonstrowaniu siły świnoujskiego garnizonu. Do żadnych walk nie 
doszło także podczas I wojny światowej. W okresie międzywojennym fort został 
rozbrojony i przeznaczony na zaplecze koszarowo-magazynowe twierdzy. Taką 
samą rolę pełnił podczas II wojny światowej. Po wojnie, do roku 1961 stacjonowali tu 
Rosjanie. Później zaczął popadać w ruinę. W 2000 roku fort został wydzierżawiony, 
a następnie zagospodarowany i udostępniony do zwiedzania jako zabytek 
architektury militarnej. 
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Co jeszcze ciekawego zobaczyłem? 

Pruskiego generała i pruskich żołdaków. 

Prawdę mówiąc zostałem zwerbowany razem z żoną 
w szeregi regimentu pruskiego, po odbyciu przeszkolenia 
wojskowego, i mianowali nas na pierwszy historyczny 
stopień wojskowy, w ten sposób staliśmy się rezerwistami 
regimentu. 

Zabrakło fotki bo nie miał kto fotografować, wszyscy byli 
bardzo przejęci. 

I na koniec wystrzał armatni, kończy wycieczkę. 

 

 

 

 

Okopy prusackie. 
Może się kiedyś przyda przy 
budowie makiety. 


