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Pruskie dzieło fortyfikacyjne, zbudowane 
w latach 1856 - 1861, przeznaczone do 
obrony wejścia do portu oraz podjęcia 
ewentualnej walki z okrętami na morzu. 
Budowla składała się początkowo 
z jednokondygnacyjnej, murowanej reduty 
artyleryjskiej, zaprojektowanej na planie 
kwadratu i umożliwiającej prowadzenie 
ognia z dział i broni ręcznej we wszystkich 
kierunkach.  

Fort otoczono z czasem fosą wodną 
i wałem ziemnym, ograniczając jego 
możliwości ostrzału do wybranych 
sektorów. Na wałach kopano 
pierwotnie polowe transzeje dla 
strzelców i stanowiska ogniowe dla 
dział. Dopiero w fazie modernizacji 
fortów po wojnie francusko-pruskiej 
w wały ziemne wkomponowano 
remizy artyleryjskie, magazyny broni 
i amunicji czy nawet montownie 
pocisków do ciężkich dział 
nadbrzeżnych.  

      Plan rozbudowy fortu z 1873 roku.   

Po roku 1863 dokonano pewnych przeróbek architektonicznych i nakreślono 
plany rozbudowy i modernizacji fortu, jednak zasadnicze zmiany w uzbrojeniu 
i wyglądzie budowli zaszły w latach 1878 - 1887. Obiekt z małego fortu redutowego 
przeobraził się w ufortyfikowaną baterię artylerii nadbrzeżnej. Tutaj także - jak 
w przypadku Baterii Wschodniej - przeprowadzono prace projektowe i obliczenia 
statyczne pod kątem uzbrojenia w stacjonarne armaty nadbrzeżne kalibru 150 mm. 
Miało ich być pierwotnie siedem, bowiem tyle stanowisk wybudowano na nowej 
galerii artyleryjskiej. Ostatecznie zdecydowano się na działa znacznie cięższe, 
zmniejszając jednocześnie ich liczbę, stosownie do zakładanej siły ognia 
i wytrzymałości stropów galerii. Nadal jednak istniała możliwość alternatywnej 
wymiany uzbrojenia fortu.  

Ekspozycja obejmuje: 

- czasy pruskie przełom XIX i XX wieku, 
- okres I wojny światowej, 
- okres międzywojenny i II wojna światowa, 
- "zimna wojna" i okres powojenny. 
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W 1939r. nadano baterii nazwę Heningsen, dla uczczenia pamięci oficera por. 
Wilhelma Henningsena, który służył wcześniej w forcie i który został dowódcą 
kompanii szturmowej Kriegsmarine. Kompania ta popłynęła pod pokładem 
pancernika Schleswig Holstein do Gdańska, by wziąć udział w ataku na Westerplatte. 
Porucznik Henningsen poległ pierwszego dnia wojny, prowadząc kompanie do 
natarcia. 

Manekiny w uniformach poprzednich gospodarzy fortu oraz kolekcja starej broni. 

  

  

W latach 1945-1961 fort zajmowany 
był przez marynarkę sowiecką. 
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Okrętowy wkm 12,7 mm 
z  trałowca bazowego. 

Polskie okrętowe działko 
przeciwlotnicze 37 mm.  

Biuro przepustek i laska. 

 

Kilkukondygnacyjny betonowy bunkier 
dowodzenia ze stanowiskiem dla dalomierza 
na szczycie oraz zespołem pomieszczeń 
technicznych, socjalnych i łączności. 

 

 

 

 

Strzelanie szkolne baterii "Henningsen" 1943 rok. Na galerii 
obserwacyjnej bunkra: dowództwo baterii, oficerowie - kursanci 

i dziewczęta ze służby pomocniczej. /fot. archiwum H. Eckardt/ 

 


