GDAŃSK W OGNIU WALK I KONFLIKTÓW
FORT GÓRY GRADOWEJ

Konflikty zbrojne towarzyszyły gdańszczanom i gdańszczankom od zarania dziejów.
W związku z tym dążeniem wszystkich było jak najlepsze przygotowanie miasta do obrony.
W kwietniu kontynuujemy naszą trasę po fortyfikacjach, obronnych budowlach Gdańska.
Na poprzednim spacerze dowiedzieliście się o umocnieniach zbudowanych na terenie
gdańskiej

dzielnicy

Stare

Przedmieście

(http://www.ikm.gda.pl/Fortyfikacje

PoludniowegoGdanska). Tym razem wyruszymy do Fortu Grodzisko i na Górę Gradową, o
których mogliście się trochę dowiedzieć podczas edycji Miniatur „Gdańskie Dzielnice 3”:
http://www.ikm.gda.pl/new/library/File/Gdanskie%20Miniatury_MAPY/3_edycja_Suchanino
_Siedlce.pdf.
Miejsce to często określa się różnymi nazwami: Góra Gradowa, Grodzisko, Fort.
Grodzisko to inaczej obszar w Gdańsku obejmujący fortyfikacje miejskie. Fort zaś to budowla
obronna w systemie umocnień stałych, np. bastionów. Od ponad czterystu lat obszar ten był
świadkiem wielu walk i potyczek armii: polskich, pruskich, rosyjskich i francuskich.
Najdawniejsze podania o Górze Gradowej sięgają jeszcze czasów średniowiecznych,
kiedy to przez ten teren przebiegała jedna z najbardziej uczęszczanych dróg wylotowych do
Gdańska. Ale dopiero w wieku XVII rozwój techniki umożliwił pojawienie się tu skutecznej
obrony. Pierwsze plany fortyfikacji tej części miasta pojawiły się w XVI w., kiedy to polski król
Stefan Batory oblegał Gdańsk. Miało to związek z tym, ze Gdańsk pragnął dążyć do jak
największej niezależności od Rzeczpospolitej, na co nie mógł się zgodzić polski władca. Kiedy
Stefan Batory wykorzystał nieumocnione wówczas wzgórza Biskupiej Górki (więcej dowiecie
się podczas majowych Gdańskich Miniatur), gdańszczanie i gdańszczanki zrozumieli,
że należy przebudować całą zewnętrzną linię obronną miasta. Dotyczyło to m.in. bastionów
na Starym Przedmieściu, jak również terenów na Grodzisku, na których obecnie się
znajdujecie. Późniejsze zagrożenie ze strony Szwecji przyczyniło się do przyspieszenia zmian
w systemie obronnym Gdańska. Większość z nich powstała w 1655 r., tuż przed tzw.
„potopem szwedzkim” – najazdem Szwedów na Rzeczpospolitą. Przez wiele dziesięcioleci
Fort Grodzisko był jednym z najważniejszych punktów obrony Gdańska. W 1734 r. w tym
miejscu toczyły się walki pomiędzy wojskami polsko-francuskimi a rosyjskimi. W XIX w.

ścierały się tu wojska pruskie, rosyjskie, francuskie i oczywiście polskie. Sytuacja w Gdańsku
była wówczas skomplikowana. W 1793 r. Królestwo Prus (od 1871 r. stało się częścią
Cesarstwa Niemieckiego) dokonało zaboru Gdańska. Zabór to zajęcie i zawłaszczenie
terytorium innego państwa. Od tego czasu, aż do roku 1918, Gdańsk stał się częścią Prus.
Największe walki na Górze Gradowej toczyły się podczas dwukrotnego przemarszu
wojsk napoleońskich w latach 1807 i 1813. Za drugim pobytem owych wojsk, w grodzie nad
Motławą twierdzę przebudowano. Powstała wówczas ogromna redita, nazywana obecnie
Reditą Napoleońską. Redita jest to półkolista budowla murowana, stanowiąca środek fortu,
w którym znajduje się również działobitnia, koszary, miejsce dla moździerzy, kazamaty
artyleryjskie. Całość tworzy tzw. fort reditowy. Redita może być też nazywana redutą (ogólne
określenie budowli obronnej znajdującej się wokół lub na terenie twierdzy).
Na końcu tekstu znajdziecie słowniczek z wyjaśnieniem określeń zabudowy obronnej.
Kolejnej, i to gruntownej, przebudowy fortów dokonano w latach 1867-1874, kiedy
Gdańsk znajdował się już w obrębie państwa pruskiego. Kształt ówcześnie wzniesionych
zabudowań zachował się do dziś. Został wzbogacony o wartownie, remizy, prochownie,
a także koszary schronowe i wozownię artyleryjską.
Naszą wyprawę rozpoczniemy od Pomnika Żołnierzy Rosyjskich, gdzie dowiecie się
o oblężeniu Gdańska w 1734 r. Później udamy się do Baterii Moździerzy i na Kaponierę
Środkową- tu w kilku słowach wyjaśnimy do czego służyły najważniejsze budynki znajdujące
się na Grodzisku. Wejdziemy też na Górę Gradową i opowiemy historię jej nazwy, zaś idąc
wzdłuż fortyfikacji usłyszycie o oblężeniach Gdańska i o pobycie w naszym mieście
Napoleona Bonaparte, cesarza Francuzów. Spacer zakończymy przy napoleońskiej redicie.

1. Pomnik Żołnierzy Rosyjskich, ul. Reduta Miejska
Wędrówkę rozpoczynamy od najstarszego pomnika naszego
miasta. Znajduje się on na Górze Jerozolimskiej, na terenie Fortu
Grodzisko, między ulicami Reduta Miejska a ul. Dąbrowskiego.
Został on wzniesiony w 1898 r. Upamiętnia poległych żołnierzy
rosyjskich, którzy zginęli w Gdańsku podczas oblężeń w 1734, 1807 i
w 1813 r. Rok 1734 wiąże się z oblężeniem Gdańska przez Rosjan i
Sasów. Rok 1807 to oblężenie, czyli otoczenie miasta wojskiem w
celu jego zdobycia, przez wojska polsko-francuskie. Walczyły one wtedy przeciwko wojskom

rosyjskim i pruskim. Rok 1813 to ponowne oblężenie przez wojska rosyjskie. Pomnik
ufundował car (władca) Rosji Mikołaj II pod koniec XIX w. Jest to jedyny gdański pomnik,
który nie został zniszczony podczas II wojny światowej (lata 1939-1945). Na monumencie
umieszczona jest mozaika (dekoracja w postaci obrazu, wykonana z drobnych kamyczków o
różnym kolorze i kształcie) przedstawiająca św. Jerzego. Pomnik został odnowiony w 1989 r.
Oblężenie miasta przez wojska rosyjskie oraz saskie (pochodzące z Saksonii, dawnej
prowincji Prus, a obecnie części Niemiec), które miało miejsce w 1734 r., było częścią tzw.
wojny o sukcesję polską, czyli prawo do dziedziczenia tronu naszego kraju. Konflikt
zapoczątkowała podwójna elekcja (wybór władcy)w Rzeczypospolitej. Stronnicy francuscy
wybrali we wrześniu 1733 r. na króla Stanisława Leszczyńskiego, którego córka Maria została
żoną ówczesnego monarchy Francji Ludwika XV. Z drugiej strony wspierająca Austrię Rosja
poparła wybór Augusta III, władcy Saksonii, syna poprzedniego polskiego króla Augusta II.
W 1734 r. Gdańsk udzielił schronienia Stanisławowi Leszczyńskiemu, którego w drodze po
polską koronę poparła większość Polaków. Tymczasem armia rosyjska po rozprawieniu się ze
zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego w Warszawie rozpoczęła marsz w kierunku
Gdańska. Gdańszczanie i gdańszczanki rozpoczęli gorączkowe przygotowania do obrony.
Rozbudowano fortyfikacje, gromadzono broń i zaopatrzenie. W lutym 1734 r. Rosjanie
wezwali Gdańsk do poddania się i wydania Stanisława Leszczyńskiego. Gdy rada miejska
odrzuciła te żądania, rozpoczęło się oblężenie. Do obrony miasta stanęło 6,5 tysiąca żołnierzy
i 8 tysięcy uzbrojonych mieszczan. Wkrótce do pomocy przysłano im około 2,5 tysiąca
żołnierzy z Francji. Wojska rosyjskie liczyły 40–45 tysięcy żołnierzy, których pod koniec
oblężenia wspomogło 10 tysięcy wojskowych z Saksonii. Oblężeni gdańszczanie, mimo
znacznego osłabienia, bronili się bardzo skutecznie, zadając Rosjanom znaczne straty. Pod
koniec czerwca król Stanisław Leszczyński opuścił nasze miasto w przebraniu i schronił się
w Królewcu (dzisiejszy Kaliningrad). Gdańsk, po 135 dniach obrony, został zmuszony do
poddania się. Ponieśliśmy znaczne straty, zniszczonych zostało wiele budynków, kilka tysięcy
ludzi zginęło. Nieopodal dzisiejszej Bramy Oliwskiej powstał wielki cmentarz wojskowy dla
poległych w czasie oblężenia Rosjan.

2. Bateria
Środkowa

Moździerzy,

Kaponiera

Miejsce, w którym się znajdujemy, stanowiło
ważny i zarazem unikatowy w skali kraju obiekt
militarny. Został on zbudowany w latach 1868-1869.
To podczas pruskiego panowania w Gdańsku (w latach
1793-1807 i 1814-1820) przeprowadzono na szeroka skalę przebudowę tego terenu.
Powstały nowe budynki, m.in. Bateria Moździerzy oraz Koszary Schronowe, w których
przebywali pruscy żołnierze. Na przełomie XIX i XX w. na Górze Gradowej stacjonowały
oddziały wojsk pruskich, a u jej podnóża znajdowała się Szkoła Wojskowa. Obecnie znajduje
się tam Powiatowy Urząd Pracy oraz Sąd Rejonowy.
Bateria to w fortyfikacji element obronny stanowiący zespół działobitni, stanowisk
ogniowych dla broni palnej. Zespół działobitni tworzy baterię. Jako dzieło ziemne bateria
otwarta posiada formę czworoboku z trzech stron osłoniętego wałem. Stosowana jest, jako
samodzielny element lub jako wzmocnienie obrony. Bateria może być otwarta, gdy
poszczególne działobitnie nie posiadają nakrycia, może być też nakryta stropem lub
sklepieniem. Tutaj jest to zespół ośmiu kazamat artyleryjskich (pomieszczeń umieszczonych
poniżej poziomu terenu) przeznaczonych dla moździerzy, czyli dział ulokowanych na tzw.
Wysokim Czole Kurkowym w kaponierze środkowej. Jest to jedna z trzech kaponier
wzniesionych w okresie ulepszania umocnień Góry Gradowej w latach 1867-1874. Została
zbudowana w 1868 r., a jej zadaniem była czynna obrona fragmentu dna fosy suchej (bez
wody) za pomocą ognia ze stanowisk artyleryjskich i strzeleckich.
W okresie międzywojennym, tzn. w latach 1918-1939, prawdopodobnie służyła
studentom z niemieckiego stowarzyszenia akademickiego o nazwie: Corps Cheruscia,
zrzeszającego przyszłych chemików, lekarzy, farmaceutów (Gdańsk w tym czasie
zamieszkiwała ludność zarówno polskiego jak i niemieckiego pochodzenia). Podczas II wojny
światowej poterna, czyli murowane podziemne przejście łączące główny plac fortu (tzw.
majdan) z samą baterią, została wyposażona w dodatkowe ściany i przeznaczona na
schronienia przeciwlotnicze, a kaponierę przerobiono na magazyny.

3. Bastion Jerozolimski, Krzyż Milenijny
Nazwa Góry Gradowej wzięła się z legendy opowiadającej o
czasach około 1000 r. Wtedy to na Gradowej Górze stać miał dawny
gród z drewnianym zamkiem, w którym mieszkał okrutny słowiański
władca o imieniu Hagel. To właśnie od niego wzięła się pierwsza
nazwa góry: Hagelsberg, co z niemieckiego oznacza „Góra Hagla”.
Władca ten zginął z rąk własnych poddanych, którzy szczęśliwi, że
pozbyli się prześladowcy, przyjęli chrześcijaństwo i zaczęli wznosić
nową osadę nazwaną później Gdańskiem. Od tamtego czasu mieszkańcy i mieszkanki
Gdańska organizowali coroczne wiosenne pochody i turnieje strzelania z łuku u podnóża
góry. Trwało to praktycznie do połowy XVII w. To właśnie tu od XVII w. zaczęto umieszczać
fortyfikacje broniące powstałego w miejscu dawnej osady miasta. Pierwsze forty wzniesiono
jeszcze przed potopem szwedzkim, czyli przed rokiem 1655. Wówczas zbudowano dwa
bastiony: Kurkowy i Jerozolimski. Wzmacniano je w czasach wojny z Rosjanami, kiedy to
gdańszczanie i gdańszczanki stanęli w obronie Stanisława Leszczyńskiego, przyszłego króla
Polski, o czym mogliście dowiedzieć się pod Pomnikiem Żołnierzy Rosyjskich. W czasie II
wojny światowej znajdowała się tu podstawa po mocowaniu działa przeciwlotniczego, armat
służących do zwalczania samolotów, śmigłowców i innych statków powietrznych
przeciwnika.
Na najwyższym punkcie fortu Góry Gradowej na szczycie bastionu zwanego
Jerozolimskim stoi krzyż. Pomnik został wzniesiony według projektu rzeźbiarza Jacka Łuczaka
w 2000 r. Ma 16,35 metrów wysokości. Monument jest jednym z punktów orientacyjnych
centrum miasta. Nazywany jest: Krzyżem Milenium, Pomnikiem Tysiąclecia, Pomnikiem
Milenijnym, Pomnikiem Tysiąclecia Chrztu Gdańska. Oficjalna nazwa: „Pomnik 2000-lecia
Chrześcijaństwa i 1000-lecia Gdańska – Krzyż Milenijny”. Ciekawostką jest, że Krzyż Milenijny
różni się od projektu – planowano wzniesienie wyższego krzyża, ponad 20-metrowego,
srebrnego i w innej formie.
Warto przypomnieć, że Góra Gradowa to nie tylko historia wojskowości. Wzgórze to
dzięki swojemu położeniu już od początków istnienia Gdańska było miejscem działalności jej
mieszkańców i mieszkanek. Od średniowiecza biegł tędy ważny szlak komunikacyjny,
zakładano tu ogrody, przytułek (przebudowany następnie na szpital), kościół oraz cmentarze.

Urządzano przeglądy zdolności bojowej mieszczan, zebrania, a nawet występy artystyczne.
Położenie Góry Gradowej docenili również malarze i graficy, którzy z tego właśnie punktu
przedstawiali panoramę miasta.

4. Wysokie
Napoleona”

Czoło

Kurkowe

-

„Stół

Na początku 1807 r. wojska francuskie dotarły
pod Gdańsk i rozpoczęły oblężenie miasta. Miało to
związek z toczącą się wówczas wojną pomiędzy Francją
a Prusami. Przypomnijmy, od 1793 r., czyli po zaborach,
do Prus należał również Gdańsk. Okazało się, że przygotowanie miasta do obrony
pozostawiało wiele do życzenia. W XVIII wieku nie podejmowano żadnych prac nad
umocnieniami gdańskiej twierdzy. Po 1793 r., kiedy odpowiedzialność za ich stan spadła na
państwo pruskie, fortyfikacje uległy zaniedbaniu. Dopiero, gdy w końcu 1806 r. było już
pewne, że Góra Gradowa odegra w wojnie francusko-pruskiej ważną rolę, przystąpiono do
jej uzbrajania. Tworzono nowe wartownie oraz osłonięte przejścia. W kwietniu 1807 r.
wojska francuskie przystąpiły do bombardowania Gdańska. Przeprowadzono dwa
intensywne ataki: generalny na Grodzisko oraz pozorowany, polegający na ciągłym wysyłaniu
i cofaniu natarć na Biskupią Górkę. Szybko je przerwano i pod koniec maja 1807 r. podpisano
kapitulację, umowę poddania się nieprzyjacielowi.
Na pamiątkę tego wydarzenia, na tzw. Wysokim Czole Kurkowym, pod koniec
kwietnia 2005 r. oddano do dyspozycji zwiedzających nowy punkt widokowy, upamiętniający
fakt pobytu w tym miejscu Cesarza Francuzów Napoleona I. Umieszczono tam rzeźbę
przedstawiającą stół Napoleona wraz z jego kapeluszem i płaszczem, przygotowanymi do
wysłania rozkazami, oraz mapą oblężenia Gdańska. Obecnie obiekt ten jest w konserwacji.
Napoleon Bonaparte był od 1804 r. cesarzem Francuzów. Przebywał w Gdańsku
dwukrotnie. Najpierw uczestniczył w oblężeniu miasta w maju roku 1807. Wtedy głównie
obserwował umocnienia i toczące się walki, właśnie m.in. z terenu Grodziska. Formalnie
jednak dowódcą francuskich wojsk oblężniczych był marszałek Lefebvre. Wojska francuskopolskie wkroczyły do miasta już po jego kapitulacji 26 maja 1807 r. Sam Cesarz wjechał do
miasta 1 czerwca 1807 r. i zamieszkał w kamienicy przy Długim Targu. Napoleon spotkał się

także z delegacją miejską i w trakcie rozmów poinformował, że Gdańsk musi zapłaci
kontrybucję wojenną, czyli opłatę nakładaną przez władcę na podbity kraj. Połowa miała
zostać zapłacona w gotówce, a reszta- towarami i produktami. Pomimo uciążliwej kary, nie
było żadnych oznak buntu, bowiem gdańszczanie i gdańszczanki naprawdę nie chcieli
powrotu pruskiej władzy i bardzo liczyli na pokój. Dzięki francuskiemu zwycięstwu Gdańsk
wyzwolił się spod panowania Prus i utworzone zostało Wolne Miasto Gdańsk obejmujące
Gdańsk i okolice. Istniało ono do 1814 r.
Po raz drugi gród nad Motławą gościł Napoleona w czerwcu 1812 r. Miało to związek
ze zbliżającą się wojną z Rosją, nazywanej także drugą wojną polską. Cesarz spotkał się
wówczas z delegacją gdańskich kupców, którym obiecał przejęcie części wydatków
związanych ze stacjonowaniem w mieście francuskiego wojska. Przyjęte było, bowiem, że to
mieszczanie i mieszczanki opłacają pobyt wojska, pilnującego porządku w ich mieście.

5. Redita Napoleońska
Redita jest potężną pięcioboczną budowla
z przejściami podziemnymi – kazamatami. Powstała
w latach 1811-1812. Jej budowę zarządził generał
Franciszek Haxo, generalny fortyfikator, budowniczy
umocnień cesarza Napoleona. To on przekonał Bonapartego o konieczności przebudowy
budowli, która była ostatnim punktem oporu fortyfikacji Góry Gradowej. Tak powstała redita
nazwana później napoleońską, na cześć francuskiego władcy. Obecnie jest to najstarszy
zachowany budynek na terenie Grodziska. Zastosowano w niej wiele nowych rozwiązań
technologicznych, których nie było w innych budowlach tego typu. Jedną z takich nowości
była szeroka klatka schodowa prowadząca od placu wewnątrz redity do stóp wzgórza,
miejsca, gdzie obecnie znajduje się dworzec PKS.
Po klęsce armii Napoleona na terenie Rosji, Bonaparte zdecydował, że główna linia
jego obrony będzie opierała się na rzece Wiśle, z Wolnym Miastem Gdańskiem, jako
głównym punktem oporu. Mieszkańcy wspierali cesarza Francuzów, gdyż to jemu
zawdzięczali wyzwolenie się spod władzy Prus. Przeciwko nim stanęły armie: rosyjska
i pruska. Przez blisko jedenaście miesięcy nie mogły one złamać oporu polskich i francuskich
żołnierzy. Jednak nocą z 31 października na 1 listopada 1813 r. wybuchł pożar w południowej

części Wyspy Spichrzów. Zniszczeniu uległo wiele spichlerzy ze zgromadzonymi w nich
zapasami żywności. Obrońcy zdecydowali się poddać. 29 listopada podpisano kapitulację,
umowę poddania się wojskom pruskim i rosyjskim. Od lutego 1814 r. Gdańsk ponownie
znalazł się pod panowaniem Prus, co zostało potwierdzone na kongresie wiedeńskim w roku
1815.
Sam budynek redity był przebudowywany jeszcze dwukrotnie w XIX w. Pod koniec
stulecia stracił on swój militarny charakter, stając się miejscem, gdzie urządzono tor do gry
w kręgle oraz altanę do wypoczynku dla uczących się w pobliskiej Szkole Wojennej.
W okresie międzywojennym (lata 1918-1939) budynek przekazano częściowo organizacjom
studenckim. W 1942 r. ustawiono na redicie wieżyczką obserwacyjną.

CZY WIESZ, ŻE ….
 Podczas I wojny światowej (1914-1918) Górę Gradową ominęły działania wojenne. Gdy
Gdańsk był Wolnym Miastem, w latach 1920-1939, część umocnień poddano całkowitej
rozbiórce, a w obiektach służących wcześniej celom wojskowym umieszczono akademiki
i kwatery niemieckich studentów. Teren wykorzystano, jako park miejski.
 Podczas II wojny światowej (1939-1945) obszar Góry Gradowej ponownie przeznaczono na
cele wojskowe. Teren zajmowany był głównie przez niemieckich żołnierzy. Jednakże od roku
1943 teren Grodziska na powrót przejęło miasto. Ulokowano tam baterie artylerii
przeciwlotniczej. Do dziś można zobaczyć trzy wieże obrony przeciwlotniczej, które znajdują
się na Redicie Napoleońskiej, Kaponierze Południowej (dziś mieści się w niej stała wystawa
interaktywna poświęcona fizyce pt. „Energia, Niebo i Słońce”) oraz Niskim Czole Kurkowym.
 Po wojnie na terenie Góry Gradowej przedstawiciele komunistycznej władzy umieścili
urządzenie służące do zagłuszania m.in. Radia Wolna Europa, które nadawało z zagranicy
audycje skierowane do słuchaczy z krajów należących do tzw. komunistycznego bloku
wschodniego. O formach walki ludzi z komunizmem mogliście dowiedzieć się w grudniu:
http://ikm.gda.pl/Opozycja Antykomunistyczna
 Dawny fort Góry Gradowej jest obecnie miejscem przeznaczonym dla osób zainteresowane
nauką i kulturą. Powstał tu Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk". Swoją
siedzibę ma tu także Centrum Hewelianum. W budynkach dawnego fortu i w bastionach
można oglądać wystawy, na które pokazują, czym jest energia, jakie są jej rodzaje i jak można

ją wykorzystać. Wielbiciele i wielbicielki astronomii mogą z kolei dowiedzieć się, jak
zbudowany jest układ słoneczny, jak go zmierzyć, oraz jakich dawniej przyrządów używano
do badania wszechświata. Centrum Hewelianum wzięło nazwę od sławnego gdańskiego
astronoma Jana Heweliusza, który w XVII w. z żoną Elżbietą Koopman dokonał wielu
obserwacji i obliczeń, m.in. słońca i księżyca. http://www.hewelianum.pl/
 W Forcie Grodzisko można się również przespacerować ścieżką przyrodniczą. Żyje tu około
300 gatunków roślin, ponad 150 gatunków owadów, pięć gatunków ślimaków, trzy gatunki
płazów, jeden gatunek gada, około 60 gatunków ptaków i 13 gatunków ssaków. Zwiedzanie
terenu parku ułatwiają tablice informacyjne przedstawiające zastosowane formy ochrony
przyrody, m.in. skrzynki dla ptaków i nietoperzy.
 Pojawiające się często przy nazwach miejsc słowo „kurkowe” wywodzi się od tzw. bractw
kurkowych. Były to organizacje zawiązywane przez mieszkańców i mieszkanki w celu obrony
miasta przed wrogami. Każde tworzące się miasto miało obowiązek budowania murów
obronnych. Często proces fortyfikacji był długi i niezwykle kosztowny. Oznaczało to przyjęcie
przez mieszczan kolejnego ważnego obowiązku, czyli samodzielnej obrony wznoszonych
obwarowań. Większość osób nie znała się na wojennym rzemiośle, zakładano więc bractwa
kurkowe, by ich podszkolić z obsługi broni.

SŁOWNICZEK:
Artyleria – uzbrojenie, w skład którego wchodzą armaty lub moździerze.
Bastion – budowla obronna, zazwyczaj o kształcie pięciokąta. Kilka bastionów tworzyło
razem tzw. system bastionowy. Polegał on na takim usytuowaniu rowów i wałów, by
uzyskać wzajemną osłonę wszystkich miejsc, na których mogły toczyć się działania wojenne.
Bateria - w fortyfikacji oznacza element obronny stanowiący zespół działobitni. Może być to
również określenie na otwarte dzieło ziemne posiadające formę czworoboku z trzech stron
osłoniętego wałem.
Czoło – część dzieła obronnego lub jego elementu zwrócona w kierunku przedpola.
Działobitnia – stanowisko ogniowe dla działa z pełnym wyposażeniem. Zespół działobitni
tworzy baterię.
Fort - budowla obronna. W XVII i XVIII w. przystosowana była do samodzielnej obrony,
a w XIX i XX w. stanowiła element twierdzy.
Fosa – przeszkoda umieszczona przed linią obrony w postaci sztucznego zagłębienia
w terenie. Mogła być sucha lub wypełniona wodą.
Grodzisko – pozostałości dawnej osady obronnej – grodu, zachowane w postaci sztucznego
ukształtowania terenu (nasypy, wały, fosy).
Kaponiera – element obronny fortyfikacji. Wyodrębniona, niska, budowla z podziemiem,
wyposażona w stanowiska bojowe, przeznaczona do obrony wnętrza fosy i wtopiona w stok
fosy nieprzekraczająca jej wysokości.
Kazamata – podziemne pomieszczenie służące jako schron lub stanowisko obronne
Kurtyna – broniona ściana fortyfikacji. Wyposażona była w stanowiska strzeleckie
przystosowane m.in. do ostrzału.
Magazyn prochowy (prochownia) –budowla murowana służąca do przechowywania prochu
czarnego w beczkach.
Moździerz - rodzaj broni do prowadzenia ognia o stromym kierunku lotu. Pozwalała razić
cele ukryte za przeszkodami.
Oblężenie - otoczenie wojskiem twierdz, miast w celu ich zdobycia.
Poterna – murowane przejście podziemne łączące poszczególne elementy fortyfikacji lub
wnętrze fortyfikacji z przedpolem pozwalające na niezauważone przez nikogo wyjście lub
ucieczkę.

Przedpole - teren leżący przed zajętymi przez wojska stanowiskami.
Schron - określenie pomieszczenia służącego do ochrony przed ostrzałem, zwykle
podziemnego. Na forcie Góry Gradowej można spotkać zarówno schrony dla dział (tzw.
schron-remiza) oraz dla obsługi dział (tzw. schron-wartownia).
Skrzydło fortyfikacji – boczna część fortyfikacji wyraźnie z niego wydzielona, często niższa,
cofnięta lub ustawiona pod kątem w stosunku do części głównej.
Szaniec - określenie elementu obronnego, przeważnie w postaci rowu i wału głównie
ziemnej konstrukcji.
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