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MISCELLANEA

Wiesław Sieradzan 

„Festung Osterode” . Czy Ostróda miała być twierdzą?

W zbiorach kartograficznych Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz w Berlinie znajduje 
się plan miasta Ostródy datowany na około 1850 r., który dotychczas nie był przedmiotem zain
teresowania ani badaczy dziejów miasta, zarówno polskich jak i niemieckich, jak również histo
ryków kartografii i fortyfikacji. Miasto Ostróda nie posiada zbyt licznych swoich obrazów karto
graficznych, porównywalnych chociażby z Malborkiem czy Grudziądzem1. W gruncie rzeczy nie 
licząc wykonanego po wielkim pożarze miasta planu Barkowski’ego z września 1788 r. i planu Re- 
hefelda, sporządzonego w małej skali w latach 1810-1817, omawiane źródło kartograficzne z po
łowy XIX w. jest jednym z niewielu przedstawiającym dawny obraz miasta i okolic. Plan o sygna
turze SPrKB Berlin, Sign. 1, SKart X 31870/10 jest zatytułowany: „Plan von der Stadt und Ge
gend von Osterode in Ostpreussen”. Został sporządzony w skali 1:10 800 (podziałka liniowa mie
rzona w krokach) i posiada wymiary 39x23 cm. Rysunek jest wielobarwny, wykonany na papierze 
z podklejonym płótnem. Jego autorem jest nieznany z imienia kartograf o nazwisku Koenig2, który 
sporządził plan wraz z rzeźbą terenu prawdopodobnie około 1850 r. Wynika to z dokonanej ołów
kiem adnotacji znajdującej się w lewym górnym rogu planu, jak również z analizy zaznaczonych 
na planie obiektów. Plan, jak wynika z kolei ze stempla zamieszczonego w prawym dolnym rogu, 
wchodził pierwotnie w skład zasobu archiwum kartograficznego Wielkiego Pruskiego Sztabu Ge
neralnego (Königlicher Preussischer Großer Generalstab). Został więc prawdopodobnie wykonany 
przez służbę kartograficzną tego sztabu.

Wartość planu Königa dla dziejów kartografii i historii Ostródy wynika z dwóch powodów. Po 
pierwsze ten unikatowy plan pozwala zorientować się w układzie przestrzennym miasta na około 
ćwierć wieku przed okresem industrialnym. König na załączonej legendzie umieścił wykaz dzie
więciu obiektów, w tym po raz pierwszy' ewangelicki kościół polski, polsko-niemiecką szkołę i kró
lewski skład solny. Na południe od centrum miasta jest jeszcze południowa odnoga Drwęcy, zasy
pana dopiero u schyłku XIX w.

Jednak najistotniejszy i bardzo interesujący jest drugi aspekt związany z tym planem. Chodzi tu 
o naniesienie planowanego do realizacji systemu fortyfikacyjnego, składającego się aż z 11 elemen
tów, rozlokowanych wokół miasta i w jego strategicznych punktach, zwłaszcza w pobliżu dróg pro
wadzących z różnych kierunków do Ostródy. Ponieważ nie zachowały się żadne wzmianki o ty ch 
umocnieniach, dokładne ich rysunki techniczne3, takie jak chociażby dla później wznoszonych bu

1 W. Sieradzan, Kartografia miasta Ostródy XVIII-XX1. w., w: Szkice z dziejów Ostródy i okolic, t. II, pod red. 
R. Sajkowskiego, (w druku).

2 Ten sam kartograf sporządził dwa inne plany z lat 1829 (GSA PKB G 1699) i ok. 1840 (GSA PKB F 2321), przy czy 
dotyczą one twierdzy grudziądzkiej. Zob. W. Sieradzan, Plany miasta Grudziądza, w: Geheimes Staatsarchiv Preussischer 
Kulturbesitz Berlin-Dahlem (GSA) i Staatsbibliothek zu Berlin-Stiftung Preussischer Kulturbesitz (SBB-PK), Rocznik Gm- 
dziądzki, 13:1998, s. 256,258.

3 Kwerenda w zespole kartograficznym Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem nie przy
niosła żadnego efektu w tym zakresie.
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dynków w mieście, można wnosić, iż plan miał jedynie wstępny, studyjny charakter. Fakt, iż orygi
nał znajdował się w Pruskim Sztabie Generalnym, pozwala przypuszczać, iż rozważano wówczas 
koncepcję przekształcenia Ostródy w istotną, aczkolwiek niewielką twierdzę w ciągu innych fortec 
z tego okresu takich jak Giżycko, czy Grudziądz.

Przechodząc do krótkiej charakterystyki naszkicowanego na planie systemu obronnego trze
ba zacząć od ogólnego stwierdzenia, iż mamy do czynienia z koncepcją budowy' obozu warowne
go typu Rogniata z rzadko rozmieszczonymi i wysuniętymi elementami obrony w postaci fortów, 
lunet, działobitni, barankowych szańców i reduty. Założenia koncepcyjne Rogniaty zaczęto wpro
wadzać w życie po 1816 r. Całość w nieregularnym, dostosowanym do warunków terenowych 
(jeziora, wzgórza) i rozplanowanych dróg w obwodzie obronnym tworzyłaby możliwość prowa
dzenia aktywnej obrony. System na prezentowanym studium trudno jednak nazwać tzw. pełnym 
systemem ześrodkowanym. Centralne miejsce (rdzeń) w tym systemie odgrywać miał poligonal
ny fort reditowy (cytadela), umiejscowiony na południe od Jeziora Pauzeńskiego (Pausensee), na 
tak zwanym Przedmieściu Pauzeńskim (Pausen Vorstadt). W miejscu tym znajdowała się już część 
tak zwanych Bergkaserne lub Alte Kaserne, które po zakończeniu 1 wojny światowej przestały peł
nić swoją dotychczasową funkcję, a po przejęciu terenu przez miasto, budynki przemieniono na 
mieszkania czynszowe4. W połowie XIX w. stacjonowali tam kirasjerzy, 3 eskadron zachodniopru- 
skiego regimentu nr 55. W centrum fortu miały się znaleźć ich koszary w kształcie podkowy, któ
re są tam zresztą zaznaczone. Fort (cytadela) projektowano bezpośrednio przy późniejszej Garni
sonstrasse. Pełny obraz tych koszar wraz z 10 innymi budynkami oddaje plan miasta autorstwa 
H. Riedla z ok. 19006. Projektowane dzieło obronne w formie regularnego poligonalnego (sześcio
kątny) fortu reditowego położonego wewnątrz twierdzy stanowiło jego rdzeń oraz miejsce ostat
niego oporu, zdolnego do obrony okrężnej. Wykazuje on pewne podobieństwo do toruńskiego 
fortu kolejowego zbudowanego w latach 1863-1866, charakteryzującego się również kształtem re
gularnego sześcioboku7.

Nie jest wykluczone, że fort reditowy miał być wyposażony w murowaną działobitnię i schro
ny na wałach, wymienione wyżej koszary i fosę z trzema kaponierami. Usytuowanie go na wzgó
rzu z łagodnym stokiem może sugerować jego ofensywny charakter. Bezpośrednio na przedpolu 
na północy znajdowały się dwa forty (lunety) o narysie bastionu (Nr IX i X) stanowiące wzmoc
nienie obrony od strony północnej. Na pómocny-zachód od rdzenia twierdzy nad Kanałem Młyń
skim, Jeziorem Drwęckim i przy trakcie do Morąga i Królewca planowano ulokować dodatkowy 
romboidalny fort oznaczony nr VIII. Fort VII o wzmocnionym czole, znajdujący się pobliżu dro
gi na Olsztynek, Nidzicę i Warszawę miał zabezpieczać twierdzę od wschodu. Reszta elementów 
obronnych położona była na południe od centrum miasta. Szczególnie umocniony miał być rejon 
obok traktów na Warszawę przez Działdowo do Warszawy przez Nidzicę. Forty oznaczone nume
rami VI i II miały posiadać wzmocnione czoło. Fort III planowano mniej więcej w pobliżu zloka
lizowanych tam w latach 1890-1898 budynków tzw. „czerwonych koszar” (d. Grolman Kaserne), 
przy Feldweg. Od strony zachodniej, przy Jeziorze Drwęckim, gdzie w niedalekiej przyszłość znaj-

4 W. Skrobot, Kilka mag w sprawie rozwoju przestrzennego Ostródy, w: Ostróda - przeszłości miasta. Materiały 
z sesji popularno-naukowej, Ostróda 1996, s. 7.

5 J. Müller, Ostereode in Ostpreussen. Darstellung zur Geschichte der Stadt und des Amtes, Osterode 1905, s. 433.
6 Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen. Dawne plany i rzuty poziome miast i innych 

miejscowości w Polsce. Ein deutsch-polnischen Katalog, hg. v. Â. Jammers, bearb. v. E. Klemp, Wiesbaden 2000, s. 307. 
Oryginał zob. SPrKB Berlin, Sign. 1, S, Kart X 31 871.

7 Za cenne uwagi, wskazujące na wymienioną analogię składam serdeczne podziękowania Panom mgr H. Miłoszew- 
skiemu i mjr M. Rochnińskiemu. Por. K. Biskup, Twierdza Toruń - obwód wewnętrzny 1814-1914, Fortyfikacja, t. V, 1998, 
s. 86.
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dował się kolejowy dworzec towarowy (Guter Bahnhof) planowano umiejscowić ponadto fort nr 
IV. Całość planowanej twierdzy tworzyła linię obrony przerywanej wykorzystującej w dużej mie
rze naturalne warunki terenu. Ostróda ma położenie wyspowe pomiędzy' rynnami jezior, co za
bezpieczają od trzech stron. Nie przypadkiem też miasto już od czasów krzyżackich, aż do końca 
II wojny światowej, posiadało ważną funkcję obronną, a garnizon na początku XX w. liczył aż 
2500 żołnierzy. Na mapach topograficznych widoczne są trzy zwężenia międzyjeziome, od stro
ny zachodniej między Jeziorem Drwęckim a Jeziorem Smordy (Jakuba), od północy między Jezio
rem Pauzeńskim a północną rynną wspomnianego Jeziora Drwęckiego oraz od północnego wscho
du między Jeziorem Perskim a Pauzeńskim. Razem tworzyłoby to na wypadek konfliktu z Rosją 
bardzo dogodne warunki do obrony aktywnej. Można nawet zaryzykować inną tezę, że planowanie 
budowy wokół Ostródy omawianego obozu warownego mogło być podyktowane zamiarem roz
lokowania w koszarach, warowniach, w przestrzeni pomiędzy' rdzeniem a wysuniętymi elementa
mi oporu, a nawet w centrum miasta armii polowej. W razie obejścia obozu uderzałaby ona na tyły 
przeciwnika. System planowanych umocnień wokół Ostródy był efektem panujących wówczas w 
Pruskim Sztabie Generalnym koncepcji utożsamianych z wybitnymi teoretykami wojskowymi ta
kimi jak Ernest Ludwig von Aster (1775-1855), Johann Leopold von Brese-Winiary (1787-1878) 
czy Karl von Prittwitz (1790-1871), tworzącymi tzw. Szkołę nowopruską w historii fortyfikacji no
wożytnych w XIX w.8

Na koniec tych uwag pozostaje do wyjaśnienia, dlaczego nie doszło do realizacji wspomniane
go zamysłu stworzenia kolejnego spokojnego Prusach rejonu obronnego, uszczelniającego system 
twierdz pruskich od południa. Po śmierci von Aster’a w warunkach relatywnego spokoju w tej czę
ści Europy doszło do ścierania się przeciwstawnych koncepcji zwolenników budowy nowych i mo
dyfikacji starych twierdz jeszcze o proweniencji XVIII-wiecznej z adwersarzami, twierdzącymi, 
iż należy zaniechać wznoszenia nowych fortec, a nawet dokonać częściowej rozbiórki niektórych 
z nich. W latach 60-70-tych XIX w. prace fortyfikacyjne realizowano w Toruniu, Poznaniu, Ko
strzynie czy' Gdańsku, nie wracając już do pomysłu wzniesienia „Festung Osterode”9. Ostróda sta
nowiła jednak w dalszym ciągu istotny garnizon z modernizowanymi jeszcze przed I wojną świa
tową kompleksami koszarowymi.
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8 S. Fuglewicz, llustroMma historia fortyfikacji, Warszawa 1991, s. 20.
9 J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa - Kraków 2002, s. 165 i n.


