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SEMINARIUM FORTECZNE TWIERDZA PRZEMYŚL 1-2 PAŹDZIERNIK 2016 

PROGRAM 

ORGANIZATOR: SARP O/RZESZÓW PRZY WSPARCIU FINANSOWYM POIARP 

 

SOBOTA 1.10.2016 

godz. 10:45 Spotkanie uczestników przed dworcem kolejowym Przemyśl Główny 
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10.45-11.15 Zwiedzenie budynku „Kolejowego Luwru”, historia fortecznych stacji kolejowych. 

 

Miejsce spotkania uczestników oznaczono strzałką. 
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11.15-11.30 Przejście do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-13.00 Zwiedzanie wystawy Twierdza Przemyśl. Historia budowy fortyfikacji twierdzy, jej 
rola podczas I wojny światowej oraz dzieje późniejsze. 

 

13.15-14.00 Obiad. 

14.00-14.30 Przejazd do Siedlisk 
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14.30-15.45 Zwiedzanie fortu głównego artyleryjskiego GHW I „Salis-Soglio”. 

 

 

 W latach 1883-1887, w ramach budowy stałych fortyfikacji Twierdzy Przemyśl, z budowano 
tzw. Grupę Siedliską – najdalej na wschód wysunięty fragment zewnętrznego pierścienia 
fortów. Jej podstawowym elementem jest fort artyleryjski główny GZW I „Salis-Soglio”. 

Rekonstrukcja fortu I „Salis-Soglio” opracowana przez 
Tomasz Idzikowskiego. Idzikowski T. Twierdza Przemyśl. 

Powstanie. Rozwój. Technologie, Krosno 2014, s. 101. 
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Projekt fortu wykonał Generalny Inspektor Inżynierii generał (Feldmarschalleutnant) Daniel 
Salis Soglio. Fort uzbrojony 
był w 4 działa 15 cm M.61 i 
6 dział 12 cm M.61 na wale 
głównym czoła, 4 działa 9 
cm M.75/96 na wysokich 
lawetach na stanowiskach 
na obu barkach, 4 
moździerze 24 cm ukryte za 
wałem pomiędzy szyją a 
bocznymi dziedzińcami oraz 
12 dział leichte 
Granatkannone 15 cm do 
obrony fosy (w 3 
kaponierach i stanowiskach 
w murze szyjowym). Załoga 
fortu złożona była z ¼ 
kompanii piechoty, 1 
kompanii artylerii fortecznej 
i 8 pionierów. 

 

 

 

 

 

 

 

Idzikowski T. Twierdza Przemyśl. Powstanie. Rozwój. 

Technologie, Krosno 2014, s. 65. 

Prawy boczny dziedziniec bloku 
kazamatowego, powyżej poprzecznica 
mieszcząca na dole magazyn amunicji 
działowej, na górze schron pogotowia 
dla 12 artylerzystów. 

Wnętrze kazamaty mieszkalnej dla 10 żołnierzy w 
osi fortu na 2 kondygnacji bloku kazamatowego. Po 
lewej stronie wybieżnia na stanowiska bojowe, po 
prawej na ścianie – wsporniki półek na 
oporządzenie z wieszakami. Na pierwszym planie 
szyb windy działowej. 



6 

 

 

Brama fortu I „Salis-Soglio” obecnie i w czerwcu 1915 r. po odbiciu twierdzy. Fotografia 
archiwalna: Forstner F. Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000 r. 

 

15.45-16.00 Przejazd do fortu Borek. 

16.00-17.00 Zwiedzanie fortu głównego pancernego obrony bliskiej GHW XV „Borek” i 
sprzężonej baterii obrony dalekiej XVa „Borek”. 

 

Pomiędzy fortami Grupy Siedliskiej, a fortem artyleryjskim GHW XIV „Hurko” znajdującym się 
w dolinie Sanu powstała niebezpieczna luka. W 1887 r. w związku z zagrożeniem wybuchu 
wojny z Rosją, gen. Salis Soglio uzyskał zgodę na dodatkowe wzmocnienie twierdzy. W 
ramach tych prac na wzgórzu Borek wzniesiono prowizoryczny fort artyleryjski W XV „Borek”. 
W latach 1895-1897 zbudowano obok nowy fort pancerny, zaś stary fort przekształcono na 
sprzężoną baterię artylerii. Projekt fortu opracowano w Dyrekcji Inżynierii w Przemyślu pod 
kierunkiem Moritza von Brunnera.  
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W 1903 zbudowano 
kaponierę broniącą fosę, a w 
latach 1913-1914 w lewym 
barku stalowe stanowisko 
obserwacyjne. Po 2 sierpnia 
1914 r. w ramach 
przygotowania twierdzy do 
oblężenia, na przedpolu fortu i 
w międzypolach wybudowano 
stanowiska polowe, sieci 
przeciwpiechotne z drutu 
kolczastego i pola minowe. 
Fort uzbrojony był w 2 działa 9 
cm Feldkanone M.75/96 na 
wysokich lawetach, 2 działa 8 
cm Panzerkanone M.94 w 
wieżach baterii pancernej i 2 
takie same działa na lawetach 
minimalnych w tradytorze 
pancernym oraz karabiny 
maszynowe w kaponierze do 
przestrzeliwania fosy. Na osi fortu zamontowano pancerną 
wieżę obserwacyjną. Załoga fortu składała się z ½ 
kompanii piechoty, 65 artylerzystów i 5 pionierów. 

 

 

Przekrój przez stanowisko wieży pancernej armaty 8 cm 
Panzerkanone M.94. Oprac. Tomasz Idzikowski. Idzikowski T. 
Twierdza Przemyśl. Powstanie. Rozwój. Technologie, Krosno 
2014, s. 170. 

Armata 8 cm Panzerkanone M.94. na lawecie minimalnej 
Kurek W., Kurek M. Artyleria Twierdzy Przemyśl, Przemyśl 
2002, s. 59. 

Widok fortu XV „Borek” od strony wjazdu. Rewaloryzację fortu wraz z rekonstrukcją części 
elementów przeprowadziło w latach 2005-2009 Stowarzyszenie 3 Historycznego 
Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego. Prace te dokończył po 2010 r. 
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. 
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Rekonstrukcja fortu XV „Borek” oprac. Tomasz Idzikowski. Idzikowski T. Fort XV „Borek”, 
Przemyśl 2004, s. 9. 

Koszary fortu XV „Borek”, widok od strony wjazdu. Na parterze znajdowały się kazamaty 
mieszkalne, wartownia, magazyn żywności, studnia, pomieszczenie dla telefonistów, a w 
części wysuniętej w stronę czoła schron pogotowia dla 57 żołnierzy, magazyn amunicji i 
punkt opatrunkowy. Na piętrze koszar zlokalizowano kuchnię, 2 kazamaty załogi oraz 
kazamaty dowódcy fortu i oficerów. W koszarach mogło być zakwaterowanych 88-90 
żołnierzy szeregowych i podoficerów, 3 oficerów i komendant fortu. 
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Rekonstrukcja baterii pancernej fortu XV „Borek” oprac. Tomasz Idzikowski. Idzikowski T. Fort 

XV „Borek”, Przemyśl 2004, s. 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukcja tradytora pancernego fortu XV „Borek” oprac. Tomasz Idzikowski. Idzikowski T. 
Fort XV „Borek”, Przemyśl 2004, s. 34.  
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Bateria sprzężona XVa „Borek”.  Wał z poprzecznicami oddzielającymi stanowiska moździerzy. 
Widok z wału czoła ramienia pn. na ramię pd. Po prawej stronie widoczna jest brama 
wjazdowa. 

Widok baterii pancernej fortu XV „Borek” wysadzonej przed poddaniem twierdzy Rosjanom 
22 marca 1915 r. Fotografia wykonana została po odbiciu fortu w 3 oblężeniu 4 czerwca 
2015 r. Idzikowski T. Fort XV „Borek”, Przemyśl 2004, s. 42. 
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Bateria uzbrojona była w 4 moździerze oblężnicze 15 cm Belagerungsmörser M.80. 
Przeznaczone były do zwalczania wrogich oddziałów zbliżających się do pierścienia fortów 
dnem jarów lub ukrytych za wzgórzami. Dzięki dużej sile rażenia stromotorowym ogniem o 
zasięgu 3,5 km mogły one zwalczać rosyjskie baterie oblężnicze zlokalizowane w ukrytych 
stanowiskach. Obsługę baterii stanowiło 50 artylerzystów. 

17.00-17.30 Przejazd do Bolestraszyc. 

17.30-18.00 Zwiedzanie fortu głównego pancernego GHW XIII „San-Rideau”. 

 

GWH XIII „San-Rideau” został zbudowany w latach  1892-1896 w ramach tzw. „pancernej” 
rozbudowy Twierdzy Przemyśl. Był drugim po forcie IX „Brunner” zbudowanym w twierdzy 
wielkim pancernym fortem klasy „Einheitsfort”. Był głównym obiektem V obwodu obronnego. 
Początkowo otrzymał numer XIIIa, potem XIII½, w końcu XIII. Fort zbudowano na podstawie 
projektu Moritza Brunnera, zmienionego wg wytycznych Technicznego i Administracyjnego 
Komitetu Wojskowego. Główne uzbrojenie fortu składało się z 3 haubic 15 cm 
Panzerhaubitzen i 3 moździerzy 15 cm Panzermörser M.80 w wieżach pancernych 
umieszczonych na górnej kondygnacji koszar szyjowych, 6 dział kazamatowych 8 cm M. 94 
umieszczonych w obu tradytorach na krańcach koszar, 6 dział kazamatowych 8 cm M.94 na 
lawetach do strzelnic minimalnych w obu kaponierach przeciwstokowych. Załogę stanowiła 1 
kompania piechoty, 1 kompania artylerii oraz 9 pionierów (saperów). Przed poddaniem 
twierdzy w drugim oblężeniu (9.11.1914–22.03.1915) wysadzono wieże pancerne, tradytory 
oraz kaponiery.  

Podczas pierwszego oblężenia twierdzy (18.09-9.10.1914) jego artyleria wspomogła forty VI 
obwodu obronnego Siedliska w odparciu gwałtownego szturmu rosyjskiego. Podczas 
trzeciego oblężenia (30.05-4.06.1915) fort zajęły wojska niemieckie i austro-węgierskie. W 
okresie międzywojennym prowadzono prace rozbiórkowe w celu pozyskania materiałów 
budowlanych. Z fortem XIII związana jest legenda o uwolnieniu podczas rozbiórki koszar 
rosyjskiego oficera, po 8-letnim uwięzieniu w podziemiach. 



12 

 

 

Strop fortu XIII „San Rideau” wysadzonego przed kapitulacją twierdzy 22 marca 1915 r. 
Widoczne moździerze 15 cm Panzermörser M.80 w wieżach pancernych. 

 

Rekonstrukcja fortu XIII „San Rideau” opracowana przez Tomasza Idzikowskiego. Idzikowski 
T. Twierdza Przemyśl. Powstanie. Rozwój. Technologie, Krosno 2014, s. 161. 
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Plan fortu wraz z fortyfikacjami polowymi wykonany na zlecenie Związku Gmin Fortecznych 
Twierdzy Przemyśl przez arch. Roberta Jurga pod kierunkiem dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa. 



14 

 

 

Pozostałość bloku kazamatowego koszar szyjowych fortu XIII „San-Rideau” – ściana narażona 
i ruiny prawoskrzydłowego tradytora pancernego. 

 

Galeria strzelnicza w przeciwstoku fosy z lewoskrzydłową kaponierą fortu XIII „San-Rideau”. W 
wysadzonej kaponierze znajdowały się dwa działa kazamatowe 8 cm M.94. 

 

18.00-18.15 Przejazd do Żurawicy. 
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18.15-19.00 Zwiedzanie fortu głównego artyleryjskiego GHW XII „Werner”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W l. 1854-1855, w ramach budowy wokół Przemyśla fortyfikacji pierwszego obozu 
warownego na pn. od wsi Żurawica, w pn. części pierścienia, zbudowano szaniec artyleryjski 
nr 13, typu FS (Feuer-Schanze). W latach 1882-1884, podczas budowy stałych fortyfikacji 
Twierdzy Przemyśl, przebudowano szaniec na drugi w twierdzy stały fort artyleryjski główny 
GHW XII „Żurawica”. Nazwę następnie zmieniono na cześć projektanta fortu Antona Wernera. 
W l. 1912-1914 zmodernizowano odcinek szyjowy. W zamian rozebranego obronnego muru z 
bramą, do ściany koszar dobudowano stalowy sponson ze stanowiskami dla dwóch 
karabinów maszynowych flankujących szyję fortu. Zadaniem fortu była obrona przestrzeni 
pomiędzy drogą do Krakowa a linią kolejową oraz obrona międzypól w kierunku fortów XI i 
XIIIa. W 1909 r. fort uzbrojony był w 4 działa 15 cm M.61 na wysokich lawetach (dodatkowo 4 
takie działa rezerwowe) na wałach czół, 4 działa polowe 9 cm M.75/96 na wysokich lawetach 
na wałach barków oraz 8 dział 15 cm Granatkanone na lawetach kazamatowych w 
kaponierze czołowej i stanowiskach szyjowych. Załogę fortu stanowiła 1 kompania piechoty, 
136 artylerzystów i 8 pionierów (saperów). W czasie 1 oblężenia twierdzy (18.09-9.10.1914) 
fort XII wraz sąsiednimi bateriami wspomagał obronę atakowanego przez Rosjan sąsiedniego 
fortu XI Duńkowiczki. Przed poddaniem twierdzy w 2 oblężeniu (9.11.1914–22.03.1915) 
wysadzono w powietrze kaponiery w fosie oraz magazyn amunicji w zach. części schronu 
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centralnego. Podczas trzeciego oblężenia (29.05-4.06.1915) fort zajęła niemiecka 11. 
Bawarska Dywizja Piechoty, po uprzednim ostrzelaniu go przez ciężką artylerię. W okresie 
międzywojennym i po II wojnie światowej był wykorzystywany przez Wojsko Polskie jako 
magazyn amunicji artyleryjskiej. Dokonano wtedy częściowych rozbiórek, m.in. murów 
Carnota u podnóża wału. Od kilu lat właścicielem fortu jest osoba prywatna, która 
przeprowadziła prace remontowe i porządkowe oraz urządziła w nim muzeum poświęcone I 
wojnie światowej, uruchomione w 2010 r. 

 

Wał prawego czoła fortu XII „Werner”. Oprac. Tomasz Idzikowski. Idzikowski T. Twierdza 

Przemyśl. Powstanie. Rozwój. Technologie, Krosno 2014, s. 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Koszary szyjowe fortu XII „Werner”. 
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Pomieszczenie dowódcy fortu XII „Werner”. 

 

Przestrzelina pociskiem dużego kalibru w sklepieniu sieni koszar szyjowych fortu XII „Werner” 
powstała podczas ostrzału fortu w 3 oblężeniu twierdzy. 
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Oprac. Tomasz Idzikowski 

19.00-21.00 Ognisko, kolacja i impreza w forcie. 
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21.00-21.30 Przejazd na nocleg. 

NIEDZIELA 2.10.2016 

10:00-10.15 Przejazd do Lempertówki 

10:15-11.00 Zwiedzanie fragmentu fortyfikacji rdzenia Noyon Twierdzy Przemyśl: fort 
artyleryjski W XX „Przekopana”, szańców SZ 12 i SZ 11 „Lempertówka”, Bramy 
Krównickiej i baterii N XXa (Batt. 13) „Kanał” 

 

11:00-11.15 Przejazd na Zniesienie 

11:15-11.45 Zwiedzanie zespołu cmentarzy wojennych Zniesienie 
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            Irena Zając, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, Przemyśl 2001, s. 49. 

 

Cmentarz żołnierzy niemieckich na Zniesieniu. 
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Cmentarz żołnierzy rosyjskich na Zniesieniu. 

 

Cmentarz żołnierzy austrowęgierskich na Zniesieniu. 

11:45-11.50 Przejazd pod Tatarski Kopiec 
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11:50-14.00 Zwiedzanie odcinka obwarowań rdzenia Noyon, przejście niezwykle atrakcyjnej 
widokowo trasy: szaniec N XVIb (bateria 16) „Tatarski Kopiec”, fort artyleryjski 
W XVI „Zniesienie” z bramą forteczną, szaniec SZ 9 „Krzemieniec”, fort 
rozproszony obrony bliskiej N XVIc „Trzy Krzyże”, Brama Sanocka Górna, 
sowiecki schron bojowy „Linii Mołotowa”, Brama Sanocka Dolna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok z Kopca 
Tarskiego na 
szaniec N XVIb 
„Kopiec Tatarski” 
(Batt. 16 
Tartarenhügel”). 
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Brama forteczna w redanie fortu XVI na Zniesieniu. 

 

Trasa spacerowa wzdłuż fortyfikacji rdzenia Noyon z widokiem na miasto. W głębi fort N XVIc 
„Trzy Krzyże”. 
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Wał rdzenia powyżej fortu N XVIc „Trzy Krzyże”. 

 

Blokhauz fortu N XVIc „Trzy Krzyże” zbudowany podczas modernizacji Twierdzy Przemyśl w 
latach 1897-1899. Uzbrojony był w 2 km Skoda M.93 i 5 karabinów ręcznych powtarzalnych 
na lawetach M.97 z depresją 37° (do prowadzenia ognia w dół). 
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Sowiecki schron bojowy (tradytor artyleryjski) tzw. „Linii Mołotowa” dla 2 armat fortecznych 
76,2 mm. Zbudowany został w latach 1940-1941. 

 

Szaniec kleszczowy pomiędzy bramami fortecznymi Sanocką Górną i Sanocką Dolną 
zbudowany w latach 1897-1898. 
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14:00-15.00 Spotkanie z członkami Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego 
Wojaka Szwejka w ich siedzibie w Bramie Sanockiej Dolnej. 

Wartownia Bramy Sanockiej Dolnej została zbudowana w latach 1897-1898. 

 

15:00-16.00 Obiad. 
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16.00-18.00 Opcjonalnie: zwiedzanie fortów północnego odcinka fortyfikacji zewnętrznego 
pierścienia Twierdzy Przemyśl: forty: artyleryjski GHW VIII „Łętownia”, główny 
pancerny GHW IX „Ujkowice – Brunner”, pancerny międzypolowy obrony bliskiej 
GZW IXa „Przy Krzyżu”, artyleryjski dwuwałowy opancerzony GZW X 
„Orzechowce”, sprzężone baterie artylerii obrony dalekiej W X/B2 i W X/B3 
„Orzechowce”, artyleryjski dwuwałowy opancerzony GZW XI „Duńkowiczki”. 
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Fort artyleryjski GHW VIII „Łętownia” – koszary szyjowe. Fort Łętownia był pierwszym stałym 
fortem artyleryjskim Twierdzy Przemyśl. Zbudowany został w latach 1881-1882 na miejscu 
szańca FS pierwszego obozu warownego z lat 1894-1895, zmodernizowany w latach 1912-
1914. 

 

Fort artyleryjski GHW VIII „Łętownia” – schron centralny mieszczący magazyn amunicji, 2 
kazamaty mieszkalne załogi i 2 ubikacje. Schron osłonięty jest wysokim wałem ziemnym. 
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Fort artyleryjski GHW VIII „Łętownia” – sponson. Jest to współczesna rekonstrukcja 
pancernego sponmsonu dobudowanego w latach 1912-1914. 

 

Fort główny pancerny GHW IX „Ujkowice – Brunner”. Rekonstrukcja autorstwa Tomasza 
Idzikowskiego – Idzikowski T. Twierdza Przemyśl. Powstanie. Rozwój. Technologie, Krosno 
2014, s. 154.  
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Fort zbudowany został jako pierwszy wielki fort pancerny twierdzy, typu „Einheitsfort”. 
Uzbrojony był w 3 haubice Panzerhaubitze 15 cm i 4 moździerze 15 cm Panzermörser M.80 w 
wieżach pancernych, 4 działa 8 cm Minimalaschartenkanone M.94 w tradytorach pancernych 
na skrzydłach koszar szyjowych i 6 dział 8 cm Kasemattkanone M.94 w kaponierach do 
obrony fosy. Załoga fortu składała się z 1 kompanii piechoty, 167 artylerzystów i 9 pionierów. 

 

Koszary fortu IX wysadzone 22 marca 1915 r. przed poddaniem twierdzy Rosjanom. 
Idzikowski T. Twierdza Przemyśl. Powstanie. Rozwój. Technologie, Krosno 2014, s. 155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce po rozebranych w latach międzywojennych koszarach szyjowych fortu IX oraz wejście 
do poterny prowadzącej do schronu centralnego.  
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Fort międzypolowy pancerny GZW IXa „Przy Krzyżu” – ruiny koszar szyjowych. 

 

 

Fort międzypolowy pancerny GZW IXa „Przy Krzyżu” – ruiny baterii pancernej. 
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Fort artyleryjski dwuwałowy opancerzony GHW X „Orzechowce” – ruiny koszar szyjowych. 

 

Fort artyleryjski dwuwałowy opancerzony GHW X „Orzechowce” – ruiny schronu centralnego. 
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Fort artyleryjski dwuwałowy opancerzony GHW X „Orzechowce” – przestrzelina pociskiem 
austrowęgierskiego moździerza 420 mm podczas 3-go oblężenia Twierdzy Przemyśl. 

 

Fort artyleryjski dwuwałowy opancerzony GHW X „Orzechowce” – ruiny baterii pancernej. 
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Fort artyleryjski dwuwałowy opancerzony GHW X „Orzechowce” – ruiny kaponiery w fosie. 

 

Rekonstrukcja oblężenia fortu Orzechowce – ostrzał austrowęgierskimi ciężkimi 
moździerzami poprzedzający szturm niemieckiej piechoty. 
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Rekonstrukcja oblężenia fortu Orzechowce – szturm piechoty niemieckiej. 

 

Bateria obrony dalekiej W X/B3 „Orzechowce”. 
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Fort artyleryjski dwuwałowy opancerzony GHW XI „Duńkowiczki” – koszary szyjowe i fantom 
bramy fortecznej. 
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Fort artyleryjski dwuwałowy opancerzony GHW XI „Duńkowiczki” – górny wał (artyleryjski) nad 
koszarami szyjowymi. Stanowisko armaty 150 mm M. 61 na wysokiej lawecie. Za nim schron 
pogotowia w poprzecznicy. 

 

Prawoskrzydłowa bateria pancerna w narożniku wału dolnego (piechoty) fortu Duńkowiczki. 
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Stanowisko wysuwano-obrotowej wieży pancernej Senkpanzerkanone M. 2 kal. 80 mm 
lewoskrzydłowej baterii pancernej fortu Duńkowiczki. 
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Tomasz Idzikowski, Fort XI „Duńkowiczki”, Przemyśl 2006, s. 62. 

 

Tomasz Idzikowski, Fort XI „Duńkowiczki”, Przemyśl 2006, s. 47. 
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Fort artyleryjski dwuwałowy opancerzony GHW XI „Duńkowiczki” – kaponiera w fosie. 

 

Fort artyleryjski dwuwałowy opancerzony GHW XI „Duńkowiczki” – poprzecznica osiowa na 
wale górnym - artyleryjskim, mieszcząca windę działową. 

Fotografie współczesne i opracowanie: Adam Sapeta. 


