
Element fortyfikacyjny dawnej Twierdzy Głogów odkryty w dn. 16.04.2010 r. podczas 

prac budowlanych przy ul. Bolesława Krzywoustego w Głogowie. Próba analizy 

historycznej. 

 

Nowożytne umocnienia Twierdzy Głogów powstały w połowie XVI w. w oparciu o 

system bastionowy. Dwa z bastionów (Sebastian i Leopold) zachowały się do dnia 

dzisiejszego. Z czasem, gdy sztuka wojenna rozwijała się, kolejni inżynierowie 

modernizowali twierdzę, dodając do niej kolejne dzieła. Dość znacznie zagęszczono na 

przedpolach odstępy pomiędzy bastionami, tworząc potężne ziemne wały, składające się na 

raweliny i przeciwstraże. Każdy z nich to osobne dzieło forteczne, które kryło w sobie kolejne 

obiekty służące do obrony, magazynowania prochu, tunele kontrminowe, śródszańce, a także 

obiekty logistyczne jak choćby latryny, drogi komunikacyjne, itp. 

Omawiane obiekty były zazwyczaj bombo odporne, sklepione kolebami ceglanymi i 

wkomponowane w wały ziemne lub przykryte czapą ziemi. 

 

Odkryty obiekt znajdował się w obrębie rawelinu Leopold, który zlokalizowany był pomiędzy 

zachowanym bastionem Leopold i nieistniejącym Anielskim, który znajdował się w miejscu 

dzisiejszego targowiska na Starym Mieście.  

 

 
 

Lokalizacja rawelinu na mapie z poł. XIX w. 

 



Rawelin, czasami zwany dwuramiennikiem, to dzieło ziemne o narysie otwartego trójkąta, 

przed którym jeszcze znajdowała się fosa. 

 
Ravelin Leopold widziany od strony twierdzy z odniesieniem odkopanego wejścia.  

 

Jak widać centralną pozycję rawelinu zajmował ceglany, masywny śródszaniec. Pokryty 

grubą warstwą ziemi strop był do pewnego momentu w rozwoju artylerii bomboodporny. 

Obok tej budowli wymurowano jeszcze z cegieł inne. 

 

 
Na zdjęciu z ok. 1912-14 r., będącym częścią panoramy miasta z wieży Ratusza, pod 

budynkiem żłobka (Kinderkrippe) widoczne jest, wtedy zachowane dzisiejsze znalezisko.  



Powyższe zdjęcie pochodzi z okresu ok. 1912-14, kiedy już prawie wszystkie umocnienia 

zostały rozebrane. Widać jeszcze niektóre pozostałości twierdzy, co dowodzi, że proces 

rozbiórki twierdzy trwał długie lata. Związane to było głównie z kosztami, ale i dużą ilością 

obiektów fortecznych.  

Na szczęcie dla nas, ówczesne władze nie wszystkie obiekty rozebrały. Te niekolidujące 

z rozwojem przestrzennym pozostawiono, często tylko je zasypując. Dzięki temu w 

przeszłości (przy budowie wieżowców przy ul. Poczdamskiej natrafiono na tunel 

kontrminowy i zarys fosy), jak i teraz, odkrywane są pozostałości fortyfikacji. 

 

Wracając do przedstawionego powyżej zdjęcia, obrazuje ono m.in. budynek żłobka, który 

został zbudowany w latach 1907-1908. Pod budynkiem widać odkryte kilka dni temu 

charakterystyczne zamurowane wejście do podziemi. Z czasem zostało ono zasypane z 

zewnątrz, najprawdopodobniej w trakcie budowy ulicy w latach 20 XX w. Co to była za 

budowla? Gdzie te wejścia prowadziły? Zadawaliśmy sobie to pytanie zarówno wcześniej 

analizując te zdjęcie, jak i dziś, po dokonaniu przez budowniczych tego odkrycia. 

 
Żłobek 

 

Pierwsza z hipotez mówi, że wejścia wskazują na układ małej podręcznej prochowni. Wejście 

centralne to pomieszczenie przechowywania prochu, a skrajne, to kanały pełniące rolę 

chodnika komunikacyjnego, wentylacji i doświetlenia. Ta teza oparta jest na przykładzie 

wielkiej kazamaty-prochowni (tzw. Kazamaty I) istniejącej do dziś w fosie przy moście.  

 
Prochownia? - Próba dorysowania pomieszczeń za zamurowanymi wejściami. 



Rozważmy więc drugą możliwość, która wynika z analizy znanego „remanentowego” planu 

umocnień z   II połowy XIX w.  

 

 
 

Otóż spis budowli z wielką dokładnością wymienia obiekty we wszystkich dziełach. W 

rawelinie Leopold, czyli nas interesującym, oprócz wielu budowli wymienia się tunel kont 

minowy, który ma po obu stronach wejścia: z lewej strony do latryny wojennej (bardzo ważny 

obiekt szczególnie w trakcie oblężenia, kiedy nie można było dopuścić do wybuchu epidemii, 

zanieczyścić źródła wody itd.), natomiast z prawej strony umieszczone miało zostać 

skazamatowane pomieszczenie na rezerwy prochu (magazyn prochu do bieżącego użycia). 

  
Umieszczenie obiektów na planie + próba rekonstrukcji 



Czy te obiekty zachowały się w całości? Nie wiemy. Nad „naszym” obiektem wybudowano 

przecież żłobek - „Kinderkrippe”. Czy fundamenty budynku żłobka naruszyły konstrukcję 

poziemnych obiektów? Czy zostały może zasypane celem wzmocnienia? Dlaczego w 

pierwszych latach po wybudowaniu żłobka zachowano omawiane wejścia, choć 

zamurowane? 

 

Tak potwierdzenie którejś z tych tez może odbyć się jedynie poprzez wizja lokalna i rozkucia 

zamurowanych wejść. A bez utrudniania prac drogowych można doprowadzić do wyjaśnienia 

kolejnej tajemnicy z przeszłości twierdzy i miasta. Tu bowiem każdy zabytek jest cenny.  

 

Jako ciekawostkę przedstawiam kolejne zdjęcie, pokazujące układ obiektów w bliźniaczym 

rawelinie, czyli we Lwim. Wszystkie dzieła forteczne rdzenia twierdzy charakteryzowała 

bowiem powtarzalność zastosowanych rozwiązań. Czy w trakcie tych lub innych prac 

możemy się spodziewać kolejnych niespodzianek? 

 
Na powiększeniu panoramy robionej z wieży ratuszowej widać wnętrze rawelinu z 

charakterystycznymi 3 wejściami. Na pierwszym planie fragment wieży kościoła "Łodzi 

Chrystusowej. 
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