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Trudne począTki Twierdzy poznań

kluczowa twierdza Poznań na głównym trakcie 
Warszawa – Berlin.

Grupa twierdz śląskich na zapleczu linii górnej 
Odry: Świdnica, Srebrna Góra, Kłodzko i Nysa36.

Należy także założyć, że Grolmanowi znane były, 
choćby ogólnie, plany rosyjskie, w  których kwestia 
wzmocnienia fortyfikacyjnego granicy zachodniej 
Imperium była bardzo mocno akcentowana.

W tej sprawie głos zajął Ignacy Prądzyński, będący 
wtedy na służbie cara w armii Królestwa Polskiego37. 
Na przełomie 1815/1816 roku napisał on memoriał, 

 36 System twierdz niemieckich w XIX wieku, http://fort-achiwum.mari-
woj.pl/5000.htm [dostęp: 4 XI 2021].

 37  Warto  podkreślić  rodzinne  związki  I.  Prądzyńskiego,  który  uro-
dził się 20 lipca 1792 r. w Sannikach w woj. wielkopolskim. Zmarł 
4  sierpnia  1850  r.  na  wyspie  Helgoland,  a  w  1997  r.  urna  z  jego 
prochami  została  sprowadzona do Poznania  i  złożona w Krypcie 
Zasłużonych Wielkopolan kościoła pw. św. Wojciecha.

w którym wyraził swoją opinię co do nieuchronno-
ści konfliktu rosyjsko-pruskiego. Prądzyńskiemu 
znane były inicjatywy pruskich generałów zmierza-
jące do wzmocnienia fortyfikacyjnego pogranicza 
wschodniego i dlatego namawiał, aby Rosjanie uczy-
nili podobnie. Oprócz wzmocnienia fortyfikacji War-
szawy i Modlina proponował wybudowanie nowych 
twierdz: we Włocławku, Kole i  w  pobliżu Sieradza. 
Ciekawy jest fakt, że wiedza i doświadczenie fortyfi-
kacyjne nie podpowiedziały Prądzyńskiemu, że Pru-
sacy zdecydują się na budowę twierdzy w Poznaniu. 
Typował raczej Oborniki i Śrem.

Tak więc najwięcej było do zrobienia w tym wzglę-
dzie na granicy wschodniej, na której praktycznie nie 
było żadnego znaczącego zespołu obronnego. W prze-
ciwieństwie do tezy Prądzyńskiego niemalże od 
początku pruscy teoretycy fortyfikacji przyjmowali, 

że ważnym punktem koncepcji obrony granicy był 
Poznań. Głównym promotorem idei budowy twierdzy 
w Poznaniu był ówczesny szef pruskiego Sztabu Gene-
ralnego, gen. Karl von Grolman38. Przypuszcza się, że 
pierwsze szkice twierdzy zostały sporządzone w 1816 
roku, a ich opracowaniem na zlecenie Grolmana zajmo-
wał się podpułkownik Seydl, oficer V Korpusu Armii. 
Zwrócono w nim uwagę na potrzebę ufortyfikowania 
Wzgórza Winiarskiego, Ostrowa Tumskiego i Wzgó-
rza Reformatów39. Generał obok spraw wojskowych 
zwracał uwagę na konieczność wybudowania twier-
dzy właśnie w Poznaniu, miejscu, w którym rodziło 
się państwo polskie. Twierdził wręcz, że Poznań jest 

 38  J. Biesiadka, A. Gawlak, Sz. Kucharski, M. Wojciechowski, dz. cyt., 
s. 19.

 39  P. Maćkowiak, dz. cyt., s. 10.

„ostoją polskiego nacjonalizmu”40. Względy polityczne 
jednakże miały jedynie przekonać króla pruskiego do 
zaaprobowania miejsca powstania nowej twierdzy41. 
Przebywając 9 lipca 1817 roku w Poznaniu, Grolman na 
ówczesnym planie miasta naszkicował pierwszy plan 
rozmieszczenia poszczególnych dzieł fortyfikacyjnych. 
Wtedy to po raz pierwszy, ale później konsekwentnie 
powtarzany, powstał projekt ufortyfikowania trzech 
miejsc Wzgórza Winiarskiego, Wzgórza Reformatów 
i Ostrowa Tumskiego. Zarówno te pierwsze szkice, jak 

 40 Poznańskie fortyfikacje, pod red. B. Polaka, Poznań 1988, s. 75.
 41  W literaturze przedmiotu wspomina się o tym, że władze pruskie 

rozważały  wybudowanie  twierdzy  nie  w  Poznaniu,  a  w  Śremie 
lub Obornikach. M. Rezler, analizując plany strategiczne państwa 
rosyjskiego  z  lat  1815/1816,  stawia  tezę,  że wymienianie  innych 
lokalizacji poza Poznaniem było efektem pracy kontrwywiadu pru-
skiego, a nie realnych planów. Zob. Poznańskie fortyfikacje, dz. cyt., 
s. 77–78.

20.  [Plan pruskich fortyfikacji w Poznaniu], 1830 r., autor nieznany, archiwum narodowe w krakowie, Archiwum i zbiór kartograficzny 
generała Józefa Chłopickiego, zespół 646, nr serii 8

19. Szkic Grolmana rozmieszczenia dzieł fortyfikacyjnych w poznaniu z 1823 r., ze zb. Muzeum narodowego  w poznaniu (dalej: Mnp). 


