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Wstęp
Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce przewodnik po historii Fortu III 
w Pomiechówku, jako obiekcie militarnym. W publikacji tej przedstawiamy 
w syntetyczny sposób informacje o genezie   powstania Fortu III, przyczynach 
i sposobie jego przebudowy, roli jaką odegrał w działaniach wojennych. Podajemy 
wiele ciekawy, specjalistycznych danych w tym zakresie. Prezentujemy fort 
w szerszym kontekście wydarzeń politycznych i działań wojennych, w szczególności 
tych, które się odgrywały na jego terenie. Nad tym zagadnieniem nikt dotąd nie 
podejmował szczegółowych badań. Mamy nadzieję, że publikacja, mimo iż zawiera 
wiele drobiazgowych, technicznych informacji, spotka się z dobrym przyjęciem. 

Praca ta w sposób naturalny uzupełnia   merytorycznie wiedzę, jaką można 
znaleźć w innej publikacji wydanej przez Fundację – „Fort III w Pomiechówku 
– krótki rys historyczny, autorstwa Doroty Grzechocińskiej. Niewątpliwie obie 
broszury uzupełniają się wzajemnie.  Na pewno warto poznać i mieć obie. 

Publikacja niniejsza powinna być z całą pewnością uzupełniana. Oddaje 
bowiem w uproszczony sposób stan wiedzy, jaką obecnie dysponujemy. Wiedza 
ta będzie pogłębiana, w miarę analizy kolejnych źródeł historycznych, w tym 
dokumentów archiwalnych. 

Mamy jednak nadzieję, że przewodnik pomoże w poznaniu historii fortu jako 
unikatowego zabytku architektury obronnej, a przedstawione fotografie zachęcą 
czytelników do odwiedzenia go. 

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o wydarzeniach związanych 
z fortem na stronie Fundacji Fort III Pomiechówek: www.forttrzecipomiechowek.
org oraz na profilu Fundacji na Facebooku: @fundacjaforttrzecipomiechowek  

Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę 
na temat fortu lub losów jego więźniów, o podzielenie się nią z Fundacją. Dzięki 
pracy wielu osób dobrej woli i rodzin więźniów już udało się zgromadzić kilka 
tysięcy zdjęć archiwalnych związanych z fortem i jego więźniami. Ciągle pojawiają 
się nowe. Fundacja Fort III Pomiechówek tworzy też we współpracy z Instytutem 
Pamięci Narodowej Bazę Więźniów. Każda informacja, która pozwoli ją uzupełnić, 
jest bardzo cenna. 

 
Razem nie dopuścimy, aby po więźniach idących na śmierć zostały tylko 

napisy wyryte przez nich na ścianach lochów. 
 
Fundacja i Autor
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Fort III w Pomiechówku 
unikatowy zabytek architektury 

militarnej

I. Twierdza Modlin – powstanie 
i rozwój w pierwszej połowie XIX wieku 

TWIERDZA MODLIN jest zespołem unikatowych budowli obronnych 
reprezentujących przekrój europejskiej architektury fortyfikacyjnej XIX i XX wieku. 
Inicjatorem budowy był Napoleon Bonaparte, z jego to polecenia szef inżynierii 
Francuskiej Armii Niemiec, gen. François de Chasseloup-Laubat, w grudniu 1806 
roku zaprojektował na wysokim, północnym brzegu Narwi, u ujścia do Wisły, 
półowalną twierdzę z pięcioma bastionami ziemnymi, otwartą od strony rzeki. 

Projekt gen. Chasseloup-Laubata zrealizowano w ciągu trzech lat: od 1807 
do 1810 roku, wraz z umocnieniami przedmościa na południowym brzegu Wisły, 
w Kazuniu oraz w widłach Narwi i Wisły, w Nowym Dworze. W ten sposób 
zbudowany kompleks warowny zamykał i kontrolował zbiegające się tu węzły dróg 
lądowych i wodnych. W momencie ukończenia zasadniczych prac fortyfikacyjnych 
nowej twierdzy w 1810 roku w Paryżu, we francuskim Komitecie Fortyfikacyjnym 
pod kierownictwem gen. Lazare Carnota, powstawał już projekt jej dalszej 
rozbudowy. Prace modernizacyjne rozpoczęto wiosną 1811 roku i prowadzono 
do 1812 roku, do wymarszu Wielkiej Armii w kierunku Rosji. Projekt rozbudowy 
zakładał osłonięcie zasadniczych umocnień trzema wysuniętymi na przedpole 
budowlami fortyfikacyjnymi w kształcie koron.

W trakcie prac zdołano wznieść od strony północno – wschodniej Koronę 
Modlińską, od strony zachodniej Koronę Utracką i od strony północnej rozpoczęto 
budowę Korony Środkowej. Pracami kierowali oficerowie korpusu inżynierów 
Księstwa Warszawskiego z płk Janem Malletskim na czele jako dyrektorem 
generalnym Inżynierii Wojska Polskiego. Rok 1813 był pierwszym sprawdzianem 
bojowym twierdzy, wtedy to przez 10 miesięcy rosyjskie korpusy oblężnicze pod 
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I. Twierdza Modlin 

dowództwem gen. Iwana Paskiewicza a następnie Andrieja Kleinmuchela usiłowały 
zdobyć twierdzę, bezskutecznie. Lata 1814 -1830 były okresem stacjonowania 
garnizonu rosyjsko – polskiego i niewielkich prac konserwacyjnych. Gdy wybuchło 
Powstanie Listopadowe twierdza została opanowana przez powstańców już na 
początku grudnia 1830 roku, znaczne zapasy prochu i amunicji w niej zgromadzone 

Projekt Twierdzy Modlin wg gen. Laubata

Projekt rozbudowy Twierdzy Modlin w „korony”, z 1811 r., podpisany przez płk. inż. Jana Maleta-
Maletskiego (foto: Ryszard Bochenek: Twierdza Modlin. Warszawa 2003)
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pozwoliły przetrwać powstaniu do momentu uruchomienia własnej produkcji 
materiałów wojennych przede wszystkim prochu i amunicji.  Karą jaka przypadła 
w udziale twierdzy za udział w powstaniu była zmiana jej oficjalnej nazwy z Twierdza 
Modlin na Twierdza Nowogiergijewsk. Po zakończeniu wojny Rosjanie przystąpili 
do wielkiej rozbudowy według projektu generałów Iwana Dehna i Aleksandra 
Feldmana oraz pomocy inżynierów wojskowych pochodzenia polskiego gen. 
Teodora Laskowskiego i gen. Arkadiusza Tielakowskiego.  W latach 1832 – 1841 
w czasie realizacji intensywnych prac zbudowano, wały ziemne o narysie ciągłym 
łączącym korony powstałe w okresie Księstwa Warszawskiego jednocześnie je 
rozbudowując, w wałach ziemnych łączących korony wybudowano cztery bramy 
komunikacyjne, dwie od strony zachodniej i dwie od strony północnej oraz obronną 
bramę „Ostrołęcką” od strony wschodniej. W ten sposób powstał drugi zewnętrzny 
obwód obwałowań, który podzielono na 6 frontów fortyfikacyjnych, dodatkowo 
umocniono je wynosząc na przedpolu raweliny i lunety zbudowane przed bramami, 
w rowie fortecznym wzniesiono ściankę strzelecką Carnota z poprzecznicami. 

W środku obwodu wewnętrznego z czasów Księstwa Warszawskiego 
wzniesiono w latach 1834 – 1844 ceglany budynek koszarowy o narysie ciągłym 
długości 2250 m mogący pomieścić od 17 000 – do 20 000 tys. żołnierzy. W 1841 
roku zakończono zasadnicze prace. Twierdza posiadająca 8526 m wału fortecznego 
obwodu zewnętrznego uzbrojona została w 500 dział a jej stały garnizon liczył 8000 
tys. żołnierzy, zaliczona została do twierdz I klasy. 

Do lat 80 XIX w. w twierdzy nie prowadzono już wielkich inwestycji 
budowlanych z wyjątkiem przebudowy dzieła rogowego na styku frontów 
fortyfikacyjnych „Połtawa” i „Ostrołęka” w fort o nazwie: „Ostrołęka” oraz 
wzniesiono kilkanaście schronów murowanych w ciągu wałów fortecznych od 
strony wewnętrznej. Zmiany polityczne a szczególnie rozwój techniki wojskowej na 
przestrzeni od lat 40 do lat 80 XIX wieku diametralnie zmieniły wygląd twierdzy.

Genezą fortyfikacyjnej rozbudowy Twierdzy Modlin w drugiej połowie XIX 
wieku był gwałtowny rozwój techniki wojskowej, a przede wszystkim wynalezienie 
działa ładowanego od tyłu, z lufą gwintowaną nadającą stabilizację lotu 
wystrzeliwanym pociskom. Ładowanie odtylcowe zwielokrotniało szybkostrzelność, 
a stabilizacja lotu radykalnie zwiększała zasięg i precyzję ostrzału wybranego celu.

Działa te ze względu na zasięg od 6 do 8 km, szybkostrzelność oraz celność 
wyznaczały całkowicie nowy poziom techniki artyleryjskiej i zrewolucjonizowały 
dotychczasowe metody prowadzenia wojen. Konflikty zbrojne toczone 
z ich użyciem wykazały jednoznacznie, że dotychczas wznoszone bastionowe oraz 
poligonalne fortyfikacje ziemno-ceglane pierwszej połowy XIX wieku nie spełniają 
już swych zadań obronnych i ochronnych dla załogi, a w starciu z nowoczesną 
artylerią mogą być przez nią z powodzeniem zniszczone. Stan ten spowodował 
kryzys w budownictwie militarnym, zmuszając inżynierów wojskowych do odejścia 
od dotychczasowych, skostniałych schematów, wyznaczając nowe formy rozwoju 
fortyfikacji. 
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I. Twierdza Modlin 

Drugim istotnym czynnikiem była zmiana dotychczasowego układów sił 
politycznych w Europie po kongresie berlińskim w 1878 roku. Skrystalizowały się 
wtedy wyraźnie dwa bloki militarne: Prusy – Austro-Węgry oraz Francja – Rosja, 
a sprzeczne interesy tych mocarstw ostatecznie w 1914 roku doprowadziły do 
wybuchu I wojny światowej. Biorąc pod uwagę te dwa czynniki: militarny i polityczny 
władze carskie w 1873 roku zdecydowały o rozbudowie i modernizacji twierdz, 
szczególnie na zachodnich granicach Rosji jako najbardziej prawdopodobnego 
teatru przyszłej wojny. Zadanie to zostało powierzone gen. Edwardowi Totlebenowi, 
szefowi Głównego Zarządu Inżynierii armii rosyjskiej, a zarazem inicjatorowi 
i pomysłodawcy nowoczesnych koncepcji fortyfikacyjnych, modernizujących 
technicznie przestarzałe twierdze z pierwszej połowy XIX wieku

Plan działa wzór 1846, z zamkiem klinowym i lufą gwintowaną

Francuskie działa z 1863 r.
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II. Fortyfikacyjna rozbudowa Twierdzy 
Modlin w drugiej połowie XIX wieku 

Gdy nowoczesne działa zyskały o wiele większy zasięg i skuteczność, okazało 
się, że armia oblężnicza może się zatrzymać w bezpiecznej dla siebie odległości 
od twierdzy i ostrzeliwać ją tak długo, aż ta skapituluje. W związku z tym, by 
uniemożliwić skuteczny atak wrogiej artylerii, zaistniała niezbędna potrzeba 
odsunięcia jej od wnętrza twierdzy. Budowanie następnych linii wałów ziemnych 
nie miało już sensu, dlatego że wiązałoby się z wysokimi kosztami i angażowaniem 
ogromnych środków, a zamknięte linie tych wałów musiałyby mieć 30 czy 40 km 
długości, aby skutecznie odsunąć wrogą artylerię od cytadeli. Same umocnienia 

Twierdza Modlin po rozbudowie rosyjskiej w pierwszej połowie XIX w.
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ziemne w postaci wałów w obliczu nowoczesnej artylerii nie spełniały już także 
żadnych parametrów i wymagań technicznych pod względem fortyfikacyjnym. 
W tej sytuacji gen. E. Totleben zaproponował rozproszenie dotychczas zwartej 
fortyfikacji i wysuniecie jej na dalekie przedpola warowni w formie pojedynczych 
dzieł obronnych, zwanych fortami. W przypadku Twierdzy Modlin plan zakładał 
zbudowanie wokół niej, w odległości od 2,13 do 3,2 km od zewnętrznego obwodu 
obronnego, ośmiu ceglano-ziemnych fortów, które zamykałyby podejścia do 

Mapka: Twierdza Modlin z fortami I i II linii obrony, 1915 r.
(foto: Ryszard Bochenek: Twierdza Modlin. Warszawa 2003)
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przeprowadzenia ataku artyleryjskiego na wnętrze twierdzy oraz skutecznie 
blokowały węzeł dróg lądowych i wodnych w rejonie Modlina. Dlatego też forty 
miały być wzniesione przy wszystkich najważniejszych drogach wjazdowych 
i wyjazdowych z twierdzy.

Do prac budowlanych przystąpiono wiosną 1883 roku, rozpoczynając 
budowę pierścienia fortów o średnicy 11,7 km, który ostatecznie w 1888 roku 
otoczył twierdzę linią długości 24,5 km, radykalnie zwiększając jej powierzchnię 
z dotychczasowych 2,5 km2 do 75 km2. Sektor północny umocnień składał się 
z trzech fortów: Fortu nr I w Zakroczymiu, Fortu nr II w Kosewie oraz Fortu 
nr III w Pomiechówku – zlokalizowanego na wyniosłości nad rzeką Wkrą, 
niedaleko jej ujścia do Narwi, 100 m na północ od miejscowości Stanisławowo 
(dawniej Kolonia Aleksandrowska), pomiędzy linią kolejową Modlin – Nasielsk 
a drogą kołową Modlin – Serock. Nowe umocnienia budowano na podstawie 
dokumentacji technicznej fortu standardowego, wzór 1879 (F-1879 – fort piechoty 
obrony bliskiej), zaprojektowanego przez inżynierów wojskowych Głównego 
Zarządu Inżynierii rosyjskiego Ministerstwa Wojny w 1879 roku. Głównym celem 
standaryzacji budowanych umocnień było obniżenie kosztów całej inwestycji. Mimo 
że podstawowe budowle oraz ich kształt są jednakowe dla wszystkich obiektów, to 
forty ze względu na różne lokalizacje, charakteryzujące się odmiennymi warunkami 
terenowymi, różnią się powierzchnią – jedne są mniejsze, inne większe.
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II. Fortyfikacyjna rozbudowa Twierdzy Modlin

III. Budowa Fortu nr III 

Fort wzór 1879 był budowlą ceglano–ziemną, o narysie pięcioboku, 
posiadającą dwa czoła, dwa barki oraz szyję, czyli zaplecze. Całość została otoczona 
fosą.

Fort składał się z dwóch głównych wałów ziemnych, niskiego i wysokiego. Wał 
niski to nasyp ziemny wzniesiony w postaci zamkniętego pięcioboku. Wyznaczał 
zasadniczy narys fortu i stanowił pozycję obronną dla piechoty. W załamaniach 
wału niskiego wykonano odkryte stanowiska dla lekkich dział bezpośredniego 
wsparcia piechoty, przeciwszturmowych. Wał wysoki, przeznaczony dla ciężkiej 
artylerii fortecznej, był zlokalizowany za wałem niskim. Przebiegał wzdłuż czół 
fortu i częściowo wzdłuż jego barków. Stanowiska dla poszczególnych dział 
oddzielone były od siebie ziemnymi poprzecznicami z murowanymi schronami 

Szpiegowski plan niemiecki Fortu III
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wewnątrz. Odcinki czołowe i barkowe fosy fortu bronione były z ceglanych kaponier 
skarpowych. Natomiast szyi w dwóch kierunkach broniono z ceglanej kaponiery 
szyjowej umieszczonej na dnie fosy, naprzeciw koszar.

Przeciwskarpa fosy została umocniona tylko w odcinkach czołowych – cegłą 
w postaci muru oporowego ze sklepieniami. Ziemna skarpa wału niskiego była 
nieumocniona cegłą, ale na całej długości, u podnóża osłonięta murem Carnota. 

Centralnym elementem fortu są szesnasto komorowe jednokondygnacyjne 
koszary szyjowe długości 113 m podzielone podziemnym ciągiem komunikacyjnym, 
poterną, łączącą dziedziniec i koszary fortu ze stanowiskami artylerii w wale 
wysokim oraz kaponierą czołową. W barkach fortu znajdują się poterny skrzydłowe 

Kaponiera

Koszary szyjowe w forcie
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III. Budowa Fortu nr III

prowadzące do kaponier barkowych. Wszystkie stanowiska bojowe na forcie 
połączone zostały komunikacją bezpieczną, podziemnymi korytarzami ceglano-
ziemnymi. Poterny w odcinku czołowym mają przelotnie prowadzące na place 
broni na zapleczu fortu. Podstawowe charakterystyki przekrojów, profili dzieł 
ziemnych w forcie przedstawiają się następująco:

– wysokość wału niskiego, mierzona od linii zerowej, tzw. horyzontu – 4,27 m
– wysokość wału wysokiego i linii ognia stanowisk artylerii na stropie koszar  
obronnych – 8,53 m
– wysokość grzbietu stoku bojowego – 2,13 m
– szerokość rowu fortecznego – 12,8 m
– głębokość rowu fortecznego – 5,18 m
– długość rowu fortecznego otaczającego fort – 1400 m
– szerokość szyi fortu – 525 m 
– długość czoła fortu – 203 m
– długość barku fortu – 213 m
– szerokość fortu – 242 m
– powierzchnia fortu – 5 ha 80 ar
– długość poterny w przeciwskarpie (po modernizacji fortu) – 1000 m.

Dzieła murowane w forcie budowano z cegły nabywanej w podwarszawskich 
cegielniach: w Ząbkach, Kawęczynie i Markach, lub cegielniach podległych 
Zarządowi Inżynieryjnemu Twierdzy. Cegła była o typowych wówczas wymiarach 
rosyjskich 27,5 cm x 13 cm x 7 cm oraz odporności na ściskanie w przedziale 

Ceglana kaponiera szyjowa wraz z fragmentem muru Carnota (foto: autor)
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od 150 do 170 kg/cm2. Jako spoiwa do zaprawy murarskiej używano cementu 
klasy M160 odpowiadającej wytrzymałości na ściskanie 160 kg/cm2. Wszystkie 
dzieła murowane z cegły musiały zachowywać nadany przez konstruktorów tzw. 
standard osłony fortyfikacyjnej. Wiązało się to z odpowiednią grubością murów 
i stropów budowli ceglanych, taką, by wytrzymały bezpośrednie uderzenie pocisku 
artyleryjskiego określonego kalibru i wagomiaru, zapewniając bezpieczeństwo 
znajdującej się wewnątrz załodze. W związku z tym budowle i fragmenty budowli 
szczególnie narażone na ostrzał, jak ściany frontowe, mają grubość 1,83 m 
natomiast ściany wewnętrzne, działowe oraz stropy pośrednie od 0,91 m do 1,22 m. 
Stropy kolebkowe budowli są grubości tylko 1,22 m, ale były nakrywane warstwą 
ziemną o grubości ponad 3 m. Tak wzniesione budowle zachowywały wspomniany 
standard osłony fortyfikacyjnej zapewniający bezpieczeństwo w przypadku 
trafienia wydłużonym pociskiem artyleryjskim, napełnionym prochem czarnym, 
wystrzeliwanym z armaty kalibru 150 mm lub moździerza kalibru 210 mm. 
Wznosząc budowle, dążono także do standaryzacji pomieszczeń wewnętrznych, 
dlatego też typowe wymiary komór koszarowych sklepionych kolebkowo wynoszą 
5,33 m x 15 m x 8,5 m. Koszt budowy jednego fortu wzór 1879 zamykał się w kwocie 
około 600 tys. rubli srebrnych. 

Ciekawostką związaną z budową fortu jest wizyta cara Aleksandra III 
wraz z małżonką Marią Fiodorowną 30 sierpnia 1884 roku, gdy car w drodze 
na zjazd trzech cesarzy w Skierniewicach wizytował Twierdzę Modlin. Budowa 
fortu i północnego odcinka fortyfikacji dobiegła końca w 1887 roku. Wtedy to 
10 listopada przybył z Warszawy generał-gubernator guberni warszawskiej Josif 
Hurko i w otoczeniu swojego sztabu wizytował Fort nr II w Kosewie oraz Fort nr III 
w Pomiechówku, gdzie odbyła się uroczysta Msza święta i poświęcenie fortu. Działa 

Ceglana poterna skrzydłowa
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zatoczone na wały oddały salwę na znak podjęcia przez fort służby w armii carskiej. 
Po oficjalnych uroczystościach spożyto w koszarach obiad, w trakcie którego 
wysłano telegram z pozdrowieniami do ministra wojny, gen. Piotra Wannowskiego. 
Załogę fortu w okresie pokoju stanowił pluton gospodarczy liczący około 

40–50 żołnierzy, których zadaniem było stałe utrzymywanie obiektu 
w odpowiednim, wymaganym stanie technicznym. Na czas zagrożenia natomiast 
fort obsadzany był załogą składającą się z batalionu piechoty fortecznej oraz 
batalionu artylerii wałowej wydzielonych zawczasu z 1 i 3 Modlińskich Pułków 
Piechoty Fortecznej oraz batalionów artylerii. Załoga liczyła około 600 do 800 
żołnierzy.
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IV. Modernizacja fortu 
w latach 1894–1900 

Zakończenie budowy nie oznaczało dla fortu wejścia w stały, spokojny 
rytm służby Twierdzy Modlin, ponieważ dokładnie w czasie wznoszenia nowych 
fortyfikacji xw latach 1883–1888 w technice artyleryjskiej nastąpił następny 
zasadniczy przełom. Radykalnej modernizacji uległa dotychczas użytkowana 
amunicja artyleryjska. Mimo że wraz z lufą gwintowaną zmienił się kształt amunicji 
– z okrągłej żelaznej kuli pierwszej połowy XIX wieku w kształt wydłużonego 
walca, stabilizowanego w locie gwintem lufy – amunicja ta jednak w dalszym 
ciągu wyrzucana była z działa ładunkiem prochu czarnego oraz napełniana 
prochem czarnym, którego siła destrukcyjna była ograniczona. Sytuację tę 
zmieniły wynalazki chemików: Francuza Augusta Laurenta i Szwajcara Christiana 
Friedricha Schönbeina, którzy niezależnie od siebie dokonali odkrycia prekursorów 
nowoczesnych kruszących materiałów wybuchowych. Laurent w 1842 roku dzięki 
syntezie fenolu uzyskał kwas pikrynowy, zwany melinitem, a w 1847 roku Schönbein 
przez oddziaływanie mieszaniny kwasu azotowego i siarkowego na oczyszczone 
włókna bawełny uzyskał nitrocelulozę, zwaną bawełną strzelniczą lub piroksyliną, 

co dało także podstawę do 
produkcji nowoczesnego 
materiału miotającego, prochu 
bezdymnego. Duże znaczenie 
miało także wynalezienie 
i zastosowanie nowoczesnych 
zapalników artyleryjskich 
pozwalających ustawić 
odpowiednią zwłokę czasową 
od momentu opuszczenia 
lufy przez wystrzelony pocisk 
do momentu jego eksplozji, 
zwiększających w sposób 
zasadniczy skuteczność 
amunicji.Przekrój niemieckiego pocisku artyleryjskiego odłamkowo-

burzącego, kal. 150 mm
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IV. Modernizacja fortu w latach 1894–1900

W latach 1883–1888 w armiach europejskich dymny proch czarny został 
wyparty całkowicie z użycia na rzecz tych nowoczesnych materiałów którymi 
zaczęto wypełniać (elaborować)  pociski artyleryjskie, w tym samym czasie 
oprócz wprowadzania do użycia określono także zakres destrukcyjnego działania 
nowoczesnej amunicji na budowle fortyfikacyjne. Badania  prowadzone na 
poligonach artyleryjskich w Niemczech, Francji czy Belgi wykazały jednoznacznie 
znikomą odporność fortyfikacji ceglano - ziemnych na destrukcyjne dzianie 
nowoczesnej amunicji. W związku z tym zarysował się następny poważny kryzys 
w budownictwie fortyfikacyjnym a w Twierdzy Modlin miało to paradoksalny 
wręcz charakter ponieważ okazało się że dopiero co wybudowane ogromnym 
kosztem blisko 6 mln rubli, nowe fortyfikacje są przestarzałe technicznie 
i wymagają natychmiastowej modernizacji, by skutecznie mogły pełnić swoje 
funkcje. Odpowiedzią fortyfikatorów na nową generację amunicji, a zarazem 
wyjściem z tej kryzysowej sytuacji było użycie w budownictwie fortyfikacyjnym 
nowych materiałów, o wiele bardziej odpornych na destrukcyjne oddziaływanie 

środków wybuchowych, betonu i pancerza. We Francji i Niemczech zaczęto 
pospiesznie prowadzić następne badania poligonowe, tym razem z użyciem 
nowego budulca dla testowanych obiektów. Rezultaty były zadowalające. Okazało 
się, że 30,5-centymetrowa warstwa betonu z cementu marki M150 mogła zastąpić 
2,1 m gliniastego gruntu, a stalowa płyta pancerna grubości 15 cm aż 11,5 m 
takiego gruntu. Trwał swoisty wyścig militarny między środkami ofensywnymi 
i defensywnymi, między tarczą a mieczem. 

Już w 1887 roku minister wojny, gen. Piotr Wannowski, przedłożył carowi 
Aleksandrowi III meldunek dotyczący naruszenia równowagi między obroną 
a atakiem, z postulatem natychmiastowej modernizacji twierdz na terenie cesarstwa, 
informując jednocześnie o kwotach, jakie na ten cel zostały już przeznaczone 
w Niemczech, Francji czy Włoszech. W przypadku fortyfikacji Twierdzy Modlin do 
realizacji postulatu gen. Wannowskiego przystąpiono dopiero w 1894 roku, a prace 
modernizacyjne prowadzono przez kolejne 7 lat, do 1900 roku. Przy czym zadania 
mniej istotne realizowano do roku 1907. 

Betonowy schron bierny piechoty
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W przypadku Fortu III zasadniczy zakres prac modernizacyjnych był bardzo 
szeroki i obejmował: 

a.i.1. przebudowę wału niskiego piechoty i odsunięcie stanowisk strzeleckich 
w głąb fortu,
a.i.2. obniżenie profilu wału wysokiego artylerii, 
a.i.3. budowę w zapleczu wału głównego dwóch betonowych budowli 
schronowych dla piechoty,
a.i.4. budowę trzech betonowych schronów pogotowia, 
a.i.5. wyburzenie muru Carnota w odcinkach czołowych i barkowych,
a.i.6. wyburzenie ceglanych kaponier skarpowych: czołowej i barkowych, 
ceglana kaponiera szyjowa została zachowana, 
a.i.7. budowa w przeciwskarpie fosy komunikacyjnej galerii przeciwskarpowej 
i betonowych stanowisk bojowych do obrony fosy, kojców : czołowego 
i barkowych
a.i.8. wzniesienie w barkach fortu całkowicie nowych betonowych budowli, 

Betonowy schron pogotowia

Betonowy tradytor barkowy (foto: autor)
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tradytorów służących do flankowego zakrycia ogniem artyleryjskim 
przestrzeni między fortami.
a.i.9. wzmocnienie betonem stropu koszar obronnych i kaponiery szyjowej,
a.i.10. wzmocnienie betonem wejść do pomieszczeń fortecznych oraz 
zamontowanie w nich masywnych wrót pancernych, zabezpieczających 
załogę także przed atakiem gazowym.

Biorąc pod uwagę aktualny rozwój artylerii i amunicji używanej przez 
państwa europejskie, Główny Zarząd Inżynierii armii carskiej przeprowadził szereg 
własnych badań poligonowych. Opracowano odpowiednie instrukcje dla wojsk 
inżynieryjnych, by określić standardy osłon fortyfikacyjnych dla poszczególnych 
budowli fortecznych. Modernizując stare i wznosząc nowe obiekty w Forcie III, 
budowniczowie korzystali z dwóch instrukcji, z 1889 i 1896 roku, które określały, 
że obiekty modernizowane i nowo wznoszone muszą zapewnić bezpieczeństwo 
załodze przed pojedynczym bezpośrednim trafieniem pocisku artyleryjskiego 
kalibru 228,6 mm, wypełnionego nowoczesnym materiałem kruszącym, melinitem 
lub piroksyliną, wystrzeliwanym z haubicy lub moździerza. By zrealizować 
zakładany standard, w trakcie modernizacji wcześniej wybudowanych obiektów 
zrzucano ze stropów budowli grube nasypy ziemne, zostawiając tylko warstwę 
gruntu o grubości od 1,07 do 1,22 m, nadlewając na nią warstwę betonu o takiej 
samej grubości i całość przykrywając następną warstwą gruntu, o grubości 0,51 m. 
W ten sposób powstawał strop składający się z czterech warstw: 1,22 m cegły, 1,22 
m gruntu jako warstwy rozdzielającej, 1,22 m betonu i 0,51 m nasypu ziemnego. 
Konstrukcja ta czyniła zadość oczekiwaniom inżynierów i była zdolna zatrzymać 
228,6-milimetrowy, 137-kilogramowy pocisk napełniony 17 kilogramami 
nowoczesnego materiału wybuchowego. Podobnie wzmacniano ściany frontowe 
narażone na ostrzał, obsypując je warstwą rozdzielczą gruntu, na który wylewano 
materac betonowy o grubości 1,07 m do 1,22 m. 

Ściany mniej narażone na ostrzał były modernizowane cieńszymi warstwami 
betonu, do 0,76 m, nakładanymi na warstwę rozdzielczą. Natomiast stropy nowo 

Betonowy kojec czołowy w przeciwskarpie do obrony fosy (foto: autor)
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wznoszonych betonowych obiektów, według instrukcji z 1896 roku, musiały być 
grubości od 1,83 m do 2,13 m i 2,44 m oraz zostać przysypane warstwą gruntu 
1,22 m. Schrony amunicyjne musiały mieć najgrubsze stropy, 2,44 m. Podobne 
parametry miały ściany frontowe narażone na ostrzał, pozostałe zaś, mniej narażone 
miały od 1,22 m do 1,52 m grubości. Do prac budowlanych używano cementu 
klasy M150, który po 28 dniach dawał próbkę testową betonu odporną na ściskanie 
w granicach 160 kg/cm2. Jednak ze względów finansowych do wznoszenia budowli 
mniej narażonych używano cementu w proporcjach dających po 28 dniach próbkę 
odporną na ściskanie w granicach 120 kg/cm2. 

Po zakończeniu wszystkich prac fort stał się obiektem nowoczesnym, jednak 
stracił cechy pierwowzoru fortu F-1879. Został przebudowany na fort jednowałowy 
piechoty zbliżony wyglądem do fortu standardowego F-1897, projektu gen. inż. 
Konstantego Wieliczki. Koszt modernizacji kształtował się w kwocie około 200 
tys. rubli. Po wybudowaniu i modernizacji dzieł fortecznych Twierdza Modlin 
utrzymywała nadal status twierdzy I klasy. 

Oprócz prac 
f o r t y f i k a c y j n y c h 
prowadzono także inne 
ważne przedsięwzięcia, 
m.in. zreorganizowano 
i usprawniono system 
łączności. Już w 1890 roku 
każdy fort posiadał połączenie 
telefoniczne i telegraficzne 
z twierdzą, gdzie 
funkcjonowało 8 centrali 
telegraficznych i 18 centrali 
telefonicznych, a w latach 
1891–1899 zbudowano 
w twierdzy bocznicę kolejową 
i połączono z nią forty 
linią kolejki wąskotorowej 
długości 26,5 km. Załoga 
twierdzy składała się z 1, 2, 3 
i 4 Pułku Piechoty Fortecznej, 
sześciu batalionów artylerii 
wałowej, czterech kompanii 
artylerii manewrowej oraz 
trzech kompanii saperów, co 
razem dawało około 12 tys. 
żołnierzy.

Schemat fortu i przekroje po modernizacji w latach 1894–1900
Tradytory wzniesione na forcie w rzeczywistości nie były 

schodkowe (pomiar i opracowanie R. Bochenek)
(foto: Ryszard Bochenek. Twierdza Modlin. Warszawa 2003)
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V. Fort nr III podczas obrony Twierdzy 
Modlin w sierpniu 1915 roku 

Stabilna sytuacja twierdzy zmieniła się w 1909 roku wraz z objęciem stanowiska 
ministra wojny przez gen. Władimira Suchomlinowa, który w związku z przykrymi 
dla Rosji doświadczeniami konfliktu rosyjsko-japońskiego w latach 1904–1905 
na Dalekim Wschodzie wysunął całkowicie nową koncepcję prowadzenia 
wojny z Niemcami i Austro-Węgrami. Koncepcja ta przewidywała przeniesienie 
mobilizacji wojsk z terenów byłego Królestwa Polskiego w głąb Rosji, a tereny te 
miały być teatrem opóźniających walk odwrotowych do czasu zakończenia pełnej 
mobilizacji armii i generalnego przeciwnatarcia. W związku z tym twierdze na 
liniach rzek Narwi i Wisły miały ulec kasacji. W przeciwieństwie jednak do innych 
Twierdza Modlin nabrała znaczenia i miała pełnić funkcję wysuniętej twierdzy 
awangardowej, bronionej w osamotnieniu do czasu powrotu wojsk rosyjskich. 
Dlatego też w niedługim czasie zapadła decyzja o kolejnej modernizacji i od 1912 
roku daleko wysunięte przedpola twierdzy stały się znowu placem wielkiej budowy. 
Przystąpiono do realizacji następnego pierścienia fortów, tym razem nowoczesnych, 
betonowych, z elementami pancernymi. Forty wznoszone w latach 80. XIX wieku 
i później modernizowane straciły na znaczeniu i stały się fortami wewnętrznej, 
drugiej linii obrony. 

Wybuch I wojny światowej 28 lipca 1914 roku zastał Twierdzę Modlin 
w trakcie budowy nowych umocnień i gdy w lipcu 1915 roku z kierunku Serocka, 
Pułtuska, Nasielska, Płońska zaczęły się zbliżać wojska niemieckie, pospiesznie 
kończono przygotowania do obrony, choć nowo wznoszone fortyfikacje nie 
osiągnęły pełnej gotowości bojowej. Fort III znajdował się bezpośrednio za główną 
linią walk i odgrywał bardzo ważną rolę, był stanowiskiem dowodzenia pododcinka 
pomiechowskiego przez gen. Andrieja Wieniewitjanowa, dowódcę jednej z brygad 
58 Dywizji Piechoty. Na kierunku tym rozegrały się decydujące walki, które 
ostatecznie przypieczętowały los Twierdzy Modlin kapitulacją. W forcie artyleria 
została wytoczona na stanowiska ogniowe, uzbrojono także betonowe kojce do 
obrony fosy oraz betonowe tradytory, a rów forteczny został zablokowany kratą 
i zasiekami z drutu kolczastego, tak jak przedpole i podejścia do fortu. Załoga była 
przygotowana do obrony.

Odcinek pomiechowski ze względu na duże zagrożenie został obsadzony aż 80 
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ciężkimi działami o kalibrach 100 mm, 120 mm, 150 mm, 210 mm, 240 mm, a jako 
dodatkowe wsparcie koło dworca kolejowego w Modlinie miały stanowisko dwa 
działa kalibru 280 mm.

Niemiecki korpus oblężniczy, liczący 80 tys. żołnierzy, wydzielony został z 12. 
Armii nacierającej w kierunku twierdzy od północy oraz 9. Armii nacierającej na 
Warszawę od zachodu. Na dowódcę wojsk oblężniczych wyznaczony został gen. 
Hans Hartwig von Beseler. 

Wiedząc, że decydującą rolę w zdobyciu twierdzy odegra artyleria, gen. 
Beseler zapewnił swoim wojskom wsparcie w postaci 188 dział artylerii polowej 
oraz 16 najnowocześniejszych dział ciężkiej artylerii oblężniczej, w tym 4 ciężkie 
działa kalibru 420 mm o trakcie kołowym, 2 ciężkie haubice kolejowe kalibru 

Rosyjska haubica kal. 280 mm, Schneider wzór 1914

Austriacki moździerz wzór 1911, kal. 305 mm, na stanowisku bojowym
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420 mm, oraz 9 ciężkich moździerzy kalibru 305 mm i jedno dalekonośne działo 
kalibru 150 mm.

Niemieckie natarcie z kierunku północno-wschodniego podyktowane było 
obecnością niezniszczonej przez Rosjan linii Kolei Nadwiślańskiej, co umożliwiało 
bezpieczny, nieprzerwany dowóz zaopatrzenia i amunicji artyleryjskiej. Atak 
wojsk oblężniczych rozpoczął się 13 sierpnia 1915 roku od potężnego ostrzału 
artyleryjskiego na wysunięte rosyjskie pozycje polowe i od razu przyjął obrót 
niekorzystny dla obrońców. Zorganizowane i systematyczne działania wojsk 
niemieckich oraz bezprecedensowa nawała artyleryjska (dowódca Fortu XIII 
Błogosławie meldował do dowództwa twierdzy, że ze swoich stanowisk widzi, 
jak od kilku godzin na dziełach XIV i XV ziemia uniesiona wybuchami ciężkich 
pocisków na kilkadziesiąt metrów w górę w ogóle nie opada, tak jakby stała 
pionowo) spowodowały utratę już w dniach 15–17 sierpnia 1915 roku przez słabo 
zorganizowaną i chaotyczną obronę rosyjską jednego z dzieł głównej linii oporu, 
Grupy Fortowej nr XV „Carski Dar”. Nocne próby odbicia utraconych pozycji 
spełzły na niczym. W tej sytuacji komendant twierdzy wydał kontrowersyjną 
i niezrozumiałą decyzję o wysadzeniu w powietrze pozostałych betonowych fortów 
głównej linii oporu i wycofaniu załóg do fortów drugiej linii. 

Następne wydarzenia potoczyły się już szybko. Wojska niemieckie 18 sierpnia 
1915 zajęły opuszczone umocnienia i natychmiast przystąpiły do przemieszczania 
artylerii na nowe stanowiska bojowe oraz posuwały się w ślad za wycofującymi 
się Rosjanami. Wtedy to Fort III po raz pierwszy znalazł się w ogniu walki, gdy 
jego artyleria skutecznie ostrzelała wojska niemieckie na linii rzeki Wkry, blokując 
próbę jej sforsowania. Kontrakcja artylerii niemieckiej była natychmiastowa 
i fort znalazł się pod ostrzałem. Wycofujące się wojska rosyjskie po przekroczeniu 
Wkry przystąpiły do okopywania się na linii Fortów XIII, II i III, jednak ogień 
artylerii niemieckiej uniemożliwił prowadzenie tych prac, a w szeregach rosyjskich 
panowała już pełna demoralizacja i upadek ducha. 19 sierpnia 1915 roku od godzin 
porannych artyleria niemiecka zaczęła intensywnie ostrzeliwać Forty II i III, a pod 
jej osłoną piechota pokonała Wkrę i zaczęła wychodzić na przedpola fortów, powoli 
się do nich zbliżając. Rosyjskie dowództwo próbowało jeszcze przeciwnatarcia, 
wysyłając z twierdzy w kierunku Fortu III 10 batalionów piechoty, jednak te, gdy 
tylko znalazły się pod ogniem artylerii niemieckiej, natychmiast się wycofały. 
Obrona fortu stawała się coraz słabsza, a ogień artyleryjski i karabinowy powoli 
wygasał. Generał Wieniewitjanow wraz ze sztabem porzucił swoje stanowisko 
dowodzenia i uciekł do twierdzy, a załoga wywiesiła białą flagę na znak kapitulacji. 
O godzinie 13.15 fort został zajęty przez wojsko niemieckie. Tak zakończył się udział 
fortu w obronie twierdzy. Następnego dnia, 20 sierpnia 1915 roku gen. Nikołaj 
Pawłowicz Bobyr podpisał akt kapitulacji Twierdzy Modlin. 102 letnie panowanie 
1813-1915 (z krótką przerwą okresu powstania listopadowego 1830-1831) w niej 
wojsk imperium Romanowów dobiegło końca. 

Na tak szybką i kompromitującą Rosjan kapitulację twierdzy, tylko po 
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7 dniach walki i 11 od chwili okrążenia, złożyło się wiele przyczyn. Nie mniej 
krótka, kilkudniowa obrona pozwoliła wojskom rosyjskich armii polowych 
wyrwać się z potężnych kleszczy utworzonych przez siły niemieckie między Wisłą, 
Narwią i Wieprzem oraz oderwać od nieprzyjaciela, by na wschodnich rubieżach 
organizować nowe linie obronne. Generał Bobyr po powrocie z niemieckiej niewoli 
został rozstrzelany przez bolszewików w Jałcie w 1920 roku.

Po zajęciu Fortu III Niemcy zorganizowali w nim punkt zborny jeńców, 
których później ewakuowano do obozów jenieckich. Natomiast sam fort, mimo 
intensywnego ostrzału artyleryjskiego, nie został zniszczony i nie poniósł większych 
szkód w infrastrukturze fortyfikacyjnej. Nie był on ostrzeliwany przez najcięższe 
działa artylerii oblężniczej, lecz przez artylerię polową dysponującą działami 
o kalibrach od 77 do 210 mm. Skutkiem ostrzału było spalenie drewnianego budynku 
gospodarczego na zapleczu fortu i wyrwa w murze Carnota naprzeciw koszar. 

Znacznie poważniejsze szkody w postaci zniszczonych zabudowań gospodarczych 
i domostw poniosła cywilna społeczność prawosławna zamieszkująca okolicę. 
Efektem ostrzału było także zniszczenie dużej cerkwi prawosławnej pod wezwaniem 
św. Męczennicy Aleksandry, świątyni konsekrowanej w Kolonii Aleksandrowskiej 
w 1846 roku. Cerkiew znalazła się na osi ostrzału fortu, około 300 m za nim, i kilka 
ciężkich pocisków artyleryjskich, które miały spaść na jego teren, uderzyło wprost 
w budynek świątyni, powodując jej zawalenie.

Po zajęciu Warszawy władze niemieckie przystąpiły do organizowania 
administracji na zajętych terenach i utworzyły Generalne Gubernatorstwo 
Warszawskie, podzielone na gubernatorstwa wojskowe i odcinki ochrony. 
Generalnym gubernatorem warszawskim mianowany został gen. Hans von Beseler. 
W Pomiechowie utworzono komendanturę wojskową, która wraz z Fortem III 
podlegała komendantowi Twierdzy Modlin.  

Schemat działania wojsk niemieckich 13–19 sierpnia 1915 r.
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V. Fort nr III podczas obrony Twierdzy Modlin

5 listopada 1916 roku władze niemieckie i austro-węgierskie wydały 
proklamację powstania Królestwa Polskiego, na mocy której w roku następnym, 
10 kwietnia 1917, władze Austro-Węgier przekazały pod dowództwo gubernatora 

warszawskiego Polski Korpus Posiłkowy utworzony z Legionów Polskich. Korpus 
ten miał być zaczątkiem sił zbrojnych Królestwa Polskiego. W związku z tym z frontu 
południowego do Twierdzy Modlin, Pomiechowa i Zegrza zaczęto przemieszczać 
żołnierzy z Brygad Legionów Polskich. 

Pod koniec listopada 1916 roku Legiony zostały przemieszczone do Królestwa. 
Pozostający od niedawna w II Brygadzie 4 Pułk Piechoty 1 grudnia wziął udział 
w paradzie z okazji uroczystego wejścia Legionów do Warszawy. Po przejściu 
ulicami Pułki 3 i 4 odbyły przegląd na placu Saskim, po czym udały się Traktem 
Królewskim w stronę placu Zamkowego. Po tych uroczystościach poszczególne 
oddziały Legionów zostały rozmieszczone w różnych miejscowościach. 4 Pułk 
1 grudnia 1916 roku ulokowano w Forcie III Pomiechówek, na terenie twierdzy 
modlińskiej, a już 2 stycznia 1917 roku przeniesiono go do Łomży. Następnie fort 
i koszary pomiechowskie stały się miejscem zamieszkania dla części żołnierzy 1 
Pułku Piechoty Legionów Polskich pod dowództwem płk. Edwarda Śmigłego-
Rydza. 

Niemieccy żołnierze przy wyrwie w murze Carnota, Fort III, sierpień 1915 r.
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Warunkiem utworzenia polskiej siły zbrojnej postawionym przez władze 
niemieckie było złożenie przysięgi przez żołnierzy na wierność cesarzowi Niemiec 
i królowi Prus, Wilhelmowi II, oraz dochowanie braterstwa broni wojskom 
niemieckim i austro-węgierskim: …Ojczyźnie mojej, polskiemu królestwu i memu 
przyszłemu królowi na lądzie, wodzie i na każdym miejscu wiernie i uczciwie służyć 
będę, że w wojnie obecnej dotrzymam wiernie braterstwa broni wojskom Niemiec 
i Austro-Węgier oraz państw z nimi sprzymierzonych... Warunek ten był przyjęty 
z ogólnym oburzeniem i spotkał się ze stanowczą odmową ze strony legionistów. 
Dla żołnierzy 1 Pułku Piechoty kulminacja tego kryzysu miała miejsce 14 lipca 
1917 roku, gdy z Warszawy do Modlina przybyli przedstawiciele Rady Stanu dla 
odebrania przysięgi od wojska. Wtedy to pułk odmówił jej złożenia, w wyniku 
czego oficerowie oraz żołnierze zostali internowani i przewiezieni do obozów 
w Beniaminowie, Szczypiornie i Havelbergu, natomiast pochodzący z Galicji 
zostali przekazani dowództwu austro-węgierskiemu i wysłani na front włoski. 17 
lipca 1917 roku wśród 400-osobowej kolumny żołnierzy zmierzającej w strugach 
deszczu z koszar pomiechowskich do stacji kolejowej w Modlinie znajdował się 
także współautor słów pieśni My, Pierwsza Brygada, płk. Tadeusz Biernacki, który 
ułożył kilka jej zwrotek podczas bezsennej nocy w wagonie kolejowym wiozącym 
żołnierzy do obozu internowania. Do końca lipca w koszarach pomiechowskich 
pozostali oficerowie pułku, oczekując na rozkazy o zwolnieniu ze służby. Jako 
ostatni, 2 sierpnia 1917 roku otrzymał taki rozkaz płk. Śmigły-Rydz. Wśród 
oficerów 1 Pułku Piechoty przebywających w Pomiechówku znajdowało się wtedy 
wielu przyszłych generałów Wojska Polskiego II RP, m.in. 

por. Władysław Bortnowski, kpt. Tadeusz Piskor, kpt. Gustaw Dreszer, mjr 
Stanisław Burchart-Bukacki oraz późniejszy obrońca Fortu III w 1939 roku, kpt. 
Władysław Bończa-Uzdowski.

List oficera 1 Pułku Piechoty Legionów Kazimierza Daszkiewicza z ćwiczeń w Forcie III
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VI. Fort nr III w okresie 
międzywojennym 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku Fort 
III wraz z Twierdzą Modlin wszedł do służby w Wojsku Polskim. W działaniach 
wojennych 1920 roku nie był wykorzystywany. Dopiero na fali powojennej 
reorganizacji jednostek Wojska Polskiego, od 1921 do 1926 roku, koszary fortu 
stały się miejscem pobytu dla żołnierzy 32 Pułku Piechoty wchodzącego w skład 
8 Dywizji Piechoty. Ostatecznym miejscem postoju Pułku była Twierdza Modlin.

W tym samym czasie koszary pomiechowskie na krótko zostały zajęte przez 
żołnierzy 79 Pułku Piechoty, utworzonego na bazie Pułku Strzelców Białostockich 
i wchodzącego w skład 20 Dywizji Piechoty. Po kilkukrotnych zmianach miejsca 
pułkowi jako docelowy punkt postoju wyznaczono miasto powiatowe Słonim, 
w województwie nowogródzkim. 

Żołnierze 32 Pułku Piechoty podczas uroczystości w Pomiechówku



31

Lata 20. XX wieku przyniosły reformy Wojska Polskiego normujące jego 
funkcjonowanie w czasie pokoju. Na bazie istniejących składów i zakładów 
amunicyjnych oraz wyodrębnionych ze zbrojowni składów uzbrojenia powołano 
4 Główne Składnice Uzbrojenia (GSU), między innymi GSU nr 1 w Warszawie 
posiadającą magazyny w Cytadeli i Fortach Bema, oraz 11 Pomocniczych Składnic 
Uzbrojenia (PSU). Rolę pomocniczą dla GSU nr 1 pełniły Zegrze i Pomiechówek. 
W 1926 roku Fort III opuścili żołnierze 32 Pułku Piechoty, a opuszczony obiekt 
przejął Departament Artylerii i Uzbrojenia, organizując wraz z Fortem nr II, 
prochowniami Białą i Czerwoną – PSU nr 1, kompleks magazynowy, który 
skomunikowany został linią kolejki wąskotorowej z koszarami w Pomiechówku 
i Twierdzą Modlin. Przechowywano tam amunicję strzelecką i artyleryjską, 
gromadząc zapasy na wypadek wojny oraz zaspokajając potrzeby szkoleniowe 
garnizonu modlińskiego. Możliwości magazynowe tego kompleksu kształtowały się 
na poziomie 3330 ton. Sam Fort III dysponował ogólną powierzchnią magazynową 
wynoszącą 2102 m2 i powierzchnią użytkową 1505 m2. Z racji funkcjonowania 
tak ważnego dla garnizonu modlińskiego kompleksu utworzono na bazie koszar 

Wartownicy Fortu III – pamiątkowe tableau wykonane z okazji imienin dowódcy, kpt. Józefa Wójcika, 19 III 1933 r., fot. 
udostępniona przez Danutę Wichowską, wnuczkę więźnia fortu, Józefa Dąbrowskiego
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VI. Fort nr III w okresie międzywojennym 

w Pomiechówku podległy komendantowi twierdzy podgarnizon Pomiechówek, 
który zajmowali żołnierze oraz pracownicy cywilni Oddziału Służby Uzbrojenia 
służący i pracujący w PSU nr 1.

Do 1939 roku struktura organizacyjna PSU nr 1 w Pomiechówku przedstawiała 
się następująco:

a.i.1. zarządca składnicy – mjr Aleksander Sankiewicz, 
a.i.2. komendant kadry i oficer mobilizacyjny – kpt. Aleksander Kulbabiński, 
a.i.3. oficer ewidencji personalnej i materiałowej kadry – por. Maksymilian   

 Trybulski, 
a.i.4. kierownik działu materiałowego – kpt. Jerzy Czapek, 
a.i.5. kierownik działu administracyjnego – por. Maksymilian Trybulski, 
a.i.6. dowódca szkolnej kompanii uzbrojenia – kpt. Adam Święch, 
a.i.7. dowódca plutonu – kpt. Alfons  Sztark, 
a.i.8. dowódca plutonu – kpt. Stefan Wołodkowicz. 
W okresie międzywojennym nie prowadzono żadnych dużych i planowych 

prac fortyfikacyjnych ani nie wznoszono nowych obiektów fortecznych. 
Jedynie władze samorządowe, na terenie których znajdowały się już istniejące 
forty i umocnienia, zostały obarczone obowiązkiem ich ochrony, konserwacji 
i utrzymywania w należytym stanie technicznym. 

Na przełomie maja i czerwca 1939 roku w sektorze północnym twierdzy, 
w ramach prac mobilizacyjnych 8 Batalion Saperów z 8 Dywizji Piechoty przystąpił 
do fortyfikacji przedpola, kopania rowów strzeleckich oraz budowy kilkunastu 
drewniano-ziemnych schronów bojowych dla broni maszynowej. Fort III w ramach 
tych prac umocniony został także wysuniętymi budowlami polowymi, jak rów 
strzelecki o pełnym profilu głębokości 1,8 m, osłonięty dwurzędowym płotem 
z drutu kolczastego o wysokości 1 m, z potykaczami i szerokości 6 m, rowem 
przeciwczołgowym o narysie trapezu szerokości 4 m i głębokości 1,7 m, pasami 
pól minowych. Główne drogi zablokowano kozłami żelbetowymi, osłoniętymi 
drutem kolczastym. Natomiast na samym forcie w ramach tych przygotowań 
na wale głównym piechoty adaptowano stare okopy wykonane w 1915 roku lub 
1920 roku do wykopania pełnoprofilowego rowu strzeleckiego ze stanowiskami 
obserwacyjnymi i gniazdami karabinów maszynowych, wyznaczono kierunki 
i sektory ostrzału przedpola, dodatkowo według późniejszych źródeł niemieckich 
obrona fortu została wzmocniona poprzez zainstalowanie dwóch kopuł pancernych 
dla broni maszynowej, wyprodukowanych w hucie „Ostrowiec” o grubości ścian 18 
cm i średnicy 1,9 m kopuły te miały zostać umieszczone w szybach betonowych 
stropów tradytorów barkowych. Pierwsze mobilizowane jednostki wojskowe Armii 
„Modlin”, 20 Dywizja Piechoty i Nowogródzka Brygada Kawalerii, dotarły w okolice 
twierdzy już pod koniec marca 1939 roku i zostały przesunięte w kierunku granicy. 
Dla 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”, wchodzącego w skład 8 Dywizji Piechoty, 
rejon koncentracji wyznaczono w Pomiechówku. 

Po zakończeniu mobilizacji z 29 na 30 sierpnia jednostki odeszły w kierunku 
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granicy zająć swoje pozycje bojowe. Odchodzące oddziały, zgodnie z poleceniem 
kwatermistrza Armii „Modlin” ppłk. Czesława Oborskiego, uzupełniały zapasy 
zaopatrzenia w żywność na 15 dni ze składnicy intendenckiej w Modlinie 
oraz amunicji w kompleksach magazynowych PSU nr 1 Pomiechówek. Na 
podstawie wcześniej przygotowanych asygnat wydano amunicyjnym kolumnom 
transportowym po pół jednostki ognia dla piechoty i jednostkę ognia dla artylerii 
na dobę. Każdy związek taktyczny armii pobrał zapasy na 15 dni. Jednostka ognia 
obejmowała: 15 szt. granatów ręcznych na drużynę, 30 szt. naboi na karabin, 500 
szt. naboi na rkm, 2000 szt. naboi na ckm, 25 szt. granatów moździerzowych na 
granatnik kalibru 81 mm, 60 szt. amunicji na działo kalibru 75 mm, 40 szt. amunicji 
na działo kalibru 100 mm i 105 mm, 24 szt. amunicji na działo 155 mm, 40 szt. na 
działo przeciwpancerne kalibru 37 mm, 400 szt. amunicji na działo przeciwlotnicze 
40 mm. Liczby te dają nam wyobrażenie, jakie rodzaje amunicji były przechowywane 
w PSU nr 1 i jak ogromne ilości tej amunicji składowano w magazynach.
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VII. Fort nr III w obronie Twierdzy 
Modlin w 1939 roku 

W piątek 1 września o świcie wojska niemieckiej 3 Armii z Grupy Armii 
„Północ” przekraczają granicę w rejonie Mławy i uderzają na linie obronne Armii 
„Modlin”. Rozpoczyna się bitwa graniczna. Siły niemieckie mają zdecydowaną 
przewagę, składają się z 10 Dywizji Piechoty, 1 Dywizji Pancernej „Kempf ” oraz 
1 Samodzielnej Brygady Kawalerii. Na głównym kierunku natarcia dysponują 
aż 62 batalionami piechoty. Generał Emil Krukowicz-Przedrzymirski może 
przeciwstawić im tylko 28 batalionów. Jednak twarda obrona 20 Dywizji Piechoty 
zatrzymuje kolejne natarcia nieprzyjaciela, zadając mu ciężkie straty. Na twierdzę 
także spadają pierwsze bomby w rejonie mostu na Narwi, są pierwsi zabici 
i ranni. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w Modlinie pozostaje płk Wacław 
Młodzianowski, drugi dowódca piechoty dywizyjnej 8 Dywizji Piechoty i obejmuje 
dowództwo garnizonu. Dysponuje zaledwie jednym, III Batalionem Piechoty, z 32 
Pułku Piechoty.

76-mm armata polowa wzór 1902, tzw. prawosławna
(na zdjęciu stanowisko armaty w przelotni tradytora na lewym barku fortu)
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W tym czasie w Ośrodku Rezerw Dywizji mobilizują się bataliony 
drugorzutowe 32 Pułku. Do 5 września sformowano 4 kolejne bataliony zwane 
marszowymi, około 2500 żołnierzy. W gestii dowódcy garnizonu znalazł się także 
batalion marszowy z 56 Pułku Piechoty 25Dywizji Piechoty, liczący 360 żołnierzy, 
pod dowództwem ppłk. Konrada Szramki. Batalion mobilizowany w Jarocinie udał 
się w kierunku Warszawy i 11 września został zatrzymany do obrony Modlina. 
Batalion był jednak bez wartości bojowej, brakowało mu uzbrojenia. Do dyspozycji 
dowódcy garnizonu było także 12 armat kalibru 76,2 mm z 13 i 14 Plutonu Artylerii 
Pozycyjnej (w tym w Forcie nr III jedno działo) oraz pociąg pancerny nr 15 „Śmierć”, 
pełniący rolę łącznikową dowódcy Armii „Modlin”;

Ponadto 8 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej 40 mm i 14 Kompania ckm 
Przeciwlotniczych do obrony mostów i rozwiniętego w twierdzy dowództwa Armii 
„Modlin”, któremu podlegał płk Młodzianowski. Stanowiło to ogólnie załogę liczącą 
około 5 tys. żołnierzy. Dysponując tak skromnymi siłami, dowódca garnizonu od 
1 do 3 września obsadził III Batalionem mjr. Jany tylko wał główny zewnętrznego 
obwodu obronnego twierdzy, wystawiając ubezpieczenia na przedpolach. Od 3 
września batalion obsadził odcinek obrony Fort III Pomiechówek – prochownia 
Biała – prochownia Czerwona – Fort II Kosewo. Pozostałe bataliony zajęły 
przygotowane wcześniej pozycje w rejonie od Wisły do Zakroczymia, Fort nr 
I i dalej, w kierunku Fortu nr II Kosewo.

Odnotowano także sukcesy. Artyleria przeciwlotnicza 2–3 września zestrzeliła 
dwa niemieckie samoloty bombowe, które spadły w rejonie Pomiechówka. 
W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji i obawą okrążenia oddziały 
Armii „Modlin” 4 września opuściły swe dotychczasowe stanowiska obronne 
w rejonie Mławy i rozpoczęły odwrót w kierunku Modlina i Warszawy. Marszom 

Pociąg pancerny nr 15 „Śmierć” na stacji kolejowej w Modlinie. 
Znak taktyczny pociągu nr 15
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VII. Fort nr III w obronie Twierdzy Modlin w 1939 roku 

odwrotowym towarzyszyły nieustanne bombardowania lotnictwa niemieckiego, 
rozbijające i dezorganizujące oddziały, które zmierzając w kierunku Warszawy, już 
8 września wkraczały do twierdzy. Przechodząc przez nią, opróżniały magazyny 
z wszelkich zapasów. Pułkownik Młodzianowski wspomina, że przez twierdzę: 
przemknęli generałowie: Anders, Zalauf, Małachowski, pułkownicy: Furgalski, 
Lawicz i dużo innych – każdy brał z magazynów, co się dało, i wiał. Resztę rabowali 
ich żołnierze, a ja nie mam sił do zabezpieczenia, bowiem nadal przepływa jedna za 
drugą fala rozbitych oddziałów, a za nimi bandy dezerterów. 

10 września dowódcą obrony Modlina został wyznaczony gen. bryg. w st. 
spocz. Stanisław Małachowski, a płk Młodzianowski objął dowództwo artylerii 
fortecznej. Za wycofującymi się oddziałami Armii „Modlin” postępowały wojska 
niemieckiego II Korpusu Armijnego, które podeszły pod twierdzę już 10 września, 
a następnego dnia, 11 września zmotoryzowany batalion niemieckiej piechoty 
przy wsparciu artylerii opanował Zakroczym, który został odebrany wieczornym 
przeciwuderzeniem obrońców. Z jednostek wycofujących się w kierunku Warszawy 
wyłączona została 8 Dywizja Piechoty pod dowództwem płk. Teodora Furgalskiego, 
z zadaniem wzmocnienia załogi twierdzy. Zajęła ona pozycje w widłach 
Narwi i Wisły, od strony Nowego Dworu oraz skraju Puszczy Kampinoskiej, 
z przedmościem Kazuń. III Batalion 32 Pułku Piechoty, który stanowił obsadę 
linii obronnej od Fortu II do Fortu III, 9 września opuścił swoje stanowiska 
i udał się w rejon Puszczy Kampinoskiej, 
by w składzie 32 Pułku wyruszyć 
w kierunku miejscowości Leszno, celem 
nawiązania kontaktu z wycofującymi się 
przez puszczę do Warszawy i Modlina 
oddziałami Armii „Łódź”. Po odejściu 
III/32 Pułku Piechoty Fort III obsadzony 
został plutonem strzelców i plutonem 
ckm z V/32 Pułku Piechoty. Wysunięto 
placówki w rejonie mostów: kolejowego 
i drogowego, na rzece Wkrze. 

Z 13 na 14 września do Modlina 
wkraczają wykrwawione w bojach 
odwrotowych oddziały Armii „Łódź” 
pod dowództwem gen. Bryg. Wiktora 
Thommée, który zostaje mianowany 
przez naczelnego wodza, marszałka 
Edwarda Rydza-Śmigłego, dowódcą 
obozu warownego Modlin. Stawia on 
zadanie angażowania jak największych 
sił niemieckich pod Modlinem, by 
wspomóc i odciążyć obronę Warszawy. 

Dowódca obrony Twierdzy Modlin we wrześniu 
1939 r., gen. bryg. Wiktor Thommée
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Wraz z gen. Thommée do twierdzy przybywają trzy bardzo mocno uszczuplone 
w bojach dywizje piechoty, 2 Dywizja Piechoty Legionów, 30 „Poleska” Dywizja 
Piechoty oraz 28 Dywizja Piechoty pod formalnym dowództwem gen. Władysława 
Bończy-Uzdowskiego (faktycznie dywizją dowodził płk. Stefan Broniowski, 
dowódca piechoty dywizyjnej). Generał Thommée natychmiast przystępuje do 
reorganizacji linii obrony, dzieląc ją na cztery pododcinki: Zakroczym, Twierdza, 
Pomiechówek, Nowy Dwór i Kazuń. Największym zmartwieniem gen. Thommée 
jest organizacja ciągłych dostaw amunicji ze składów w Palmirach, zapewnienie 
wyżywienia całej załodze oraz los rannych żołnierzy. Pododcinka Pomiechówek 
bronić mają poddziały 28 Dywizji Piechoty. Zdecydowano, że dowództwo odcinka 
powierzonego dywizji obejmie dowódca 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej 
ppłk Karol Ziemski, który po zapoznaniu się z sytuacją bojową i powierzonym 
mu odcinkiem postanawia, że trzonem jego obrony będą: 36 Pułk Piechoty, jeden 
batalion 15 Pułku Piechoty, V Batalion z 32 Pułku Piechoty, kompania strzelców z 72 
Pułku Piechoty. Wsparcie artyleryjskie zapewniać będzie artyleria dywizyjna oraz 
pociąg pancerny nr 15 „Śmierć” poruszający się między zniszczonymi mostami na 
rzekach Wkrze i Narwi. W odwodzie pozostanie jeden batalion z 15 Pułku Piechoty. 
W sumie 2215 żołnierzy, 508 koni, 20 dział, 29 ckm. 

Pododcinek Pomiechówek podzielono na dwa odcinki: Fort II i Fort III. 
Dowódcą odcinka Fort III został mjr German Piekarniak, a sam fort obsadzili 
żołnierze I/36 Pułku Piechoty w sile trzech kompanii, jednej kompanii z 72 Pułku 
Piechoty, Plutonu ckm, Plutonu Artylerii Piechoty z 15 Pułku Piechoty i częścią 
1 Dywizjonu Artylerii z 28 Pułku Artylerii Lekkiej. Łącznie załoga fortu liczyła 
12 oficerów, 38 podoficerów i 297 szeregowych, wspartych 4 ckm, 4 rkm, 1 kb 
ppanc, 2 działami z zapasem 24 pocisków. W kolejnych dniach stan załogi fortu 
stale się zmniejszał ze względu na straty w boju, straty od ognia artyleryjskiego 
i bombardowań. Zdarzały się także przypadki dezercji żołnierzy wyznania 
ewangelickiego i prawosławnego, którzy przechodzili na stronę przeciwnika. 

Miejsce postoju dowódcy pododcinka Pomiechówek znalazło się we 
wschodniej części twierdzy, w betonowym schronie, w warsztatach pozostałych 
po Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej. 16 września gen. Thommée meldował 
dowództwu Armii „Warszawa” gotowość Twierdzy Modlin do obrony, a już 17 
września wojska niemieckie zamknęły okrążenie północnego sektora obrony 
na przedpolach Fortów nr I, II i III. Jak wspominał jeden z obrońców Fortu III, 
żołnierze niemieccy w pierwszych dniach okrążenia czuli się dość swobodnie, byli 
przekonani o słabości załogi i szybkim zajęciu twierdzy. Przebywając na wysuniętej 
placówce przed fortem, zauważył wraz z kolegami Niemców swobodnie kąpiących 
się we Wkrze, ubezpieczanych przez dwa karabiny maszynowe. Natychmiast celnymi 
strzałami zlikwidowano strzelców broni maszynowej, a kąpiący się podnieśli ręce, 
zostali wzięci do niewoli i odprowadzeni do Fortu III. 

17 września rozkazem dowódcy 36 Pułku Piechoty ppłk. Ziemskiego nastąpiła 
reorganizacja pułku w dwa bataliony, I i III. Jako III Batalion wszedł w skład pułku 
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dotychczasowy V/32 Pułku Piechoty, a kompaniom nadano nowe numeracje. 
Do pierwszej generalnej próby ataku dochodzi już 18 września w rejonie 

pododcinka Pomiechówek. Generał Thommée tak wspominał ten szturm w swoich 
pamiętnikach (Gen. bryg. Wiktor Thommée, Ze Wspomnień dowódcy obrony 
Modlina 13–29 września): Noc przeszła spokojnie, nad ranem bez przeszkód 
powróciły czujki i podsłuchy. Nagle dość niespodziewanie, po krótkim 
przygotowaniu artyleryjskim Niemcy rzucili się do pierwszego szturmu na 
twierdzę. Nacierała 2 gdańska DP [faktycznie była to 228 Dywizja Piechoty z 2 
Korpusu Armijnego] w sposób podobny do praktykowanego w pierwszej wojnie 
światowej, bez właściwego, długiego przygotowania lekkiej i ciężkiej artylerii, bez 
czołgów i lotnictwa towarzyszącego. Szli jak na wesele w rozczłonkowanych, ale 
gęstych kolumnach, szybko i żwawo poruszając się na całym sektorze Pomiechówka, 
nie bardzo troszcząc się o krycie. Podobne natarcie nazywało się w takiej taktyce 
„szturm na twierdzę z marszu”. Załoga zastygła w naprężonym oczekiwaniu. 
Jedynie płk Młodzianowski i płk Dembiński pokropili z ciężkich dywizjonów 
dalsze rzuty i fale zwartych kolumn, a płk Łakiński wysunął kilka dział do strzelania 
ogniem na wprost. Dopiero kiedy Niemcy podeszli na odległość skutecznego 
ognia ckm, zagrała cała nasza artyleria i wszystkie gniazda ckm. W gęstych falach 
nacierających powstało widoczne zaskoczenie, pierwsze szeregi zatrzymały się 
i zaległy, ale przez nie waliła druga i trzecia fala nacierających. Twardy żołnierz parł 
przez rannych i trupy, lecz ani jeden z nich nie dociągnął do naszych umocnień, 
ani do wysuniętych okopów. Stare, flankujące fortyfikacje znakomicie zostały 
w swoim czasie ustawione, umożliwiając prowadzenie ogni krzyżowych, bocznych, 
koszących. Nacierający wkrótce zalegli, próbowano wynosić rannych, ale po 
chwilowej „pieredyszce” ruszyły znowu odwody już przy silniejszym wsparciu 
artylerii, lecz bez poprzedniego zapału i z jeszcze mniejszym skutkiem. Tutaj nasza 
artyleria ogólnego działania od dawna świetnie wstrzelana dała prawdziwy koncert 
skuteczności ognia. Tak zakończył się pierwszy szturm. 

Dla żołnierzy niemieckiej 228 DP gen. Hansa Suttnera, którzy w większości 
byli rekrutami pochodzącymi z Gdańska, takie „powitanie” obrońców stanowiło 
dość duże zaskoczenie. Byli przekonani, że po ataku i pierwszych strzałach nad 
pozycjami obrońców ukażą się białe flagi. W następnych dniach Niemcy postępowali 
już ostrożnie, porzucili myśl zdobycia twierdzy z marszu. Niemieckie dowództwo 
planowało całkowite okrążenie Modlina i systematyczne oblężenie. Następnego 
dnia, 19 września, po solidnym tym razem przygotowaniu artyleryjskim ruszyły 
na fort dwa kolejne ataki 400 Pułku Piechoty z 228 DP, które zostały odparte już 
na dalekim przedpolu, a artyleria obrońców zniszczyła kilka niemieckich gniazd 
ckm. Tego samego dnia miał miejsce ciekawy epizod. Pociąg pancerny nr 15 
„Śmierć”, wspierający obrońców ogniem swych dział, stoczył zwycięski pojedynek 
z niemieckim pociągiem pancernym „Panzerzug 7”, który został uszkodzony 
i zmuszony do wycofania się w kierunku Nasielska. Zniszczono także niemieckie 
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gniazdo karabinu maszynowego umieszczone na wieży kościoła w Pomiechowie. 
Mimo tylko kilkukilometrowej przestrzeni manewru obsada pociągu pancernego 
prowadziła bardzo efektywne działania jako ruchoma bateria artylerii, wspierając 
ogniem walczące oddziały. 22  września skutecznie wsparła swą artylerią nocny 
kontratak żołnierzy I/36 Pułku Piechoty z Fortu III, który doprowadził do likwidacji 
niemieckiego przyczółku na prawym brzegu Wkry. 

Kolejne dni oblężenia to nieustanny ostrzał artyleryjski i naloty bombowe. 
Niemcy mieli przytłaczającą przewagę w artylerii, w największych nalotach brało 
udział ponad 100 samolotów bombowych. Pożary były tak częste, że załoga przestała 
je gasić, budynki i koszary obracały się w ruinę. Wszędzie tworzyły się kratery 
po wybuchach pocisków i bomb, utrudniając komunikację. Z każdym dniem 
przybywało zabitych i rannych, dla których rozpaczliwie brakowało pomocy i opieki. 
Z zewnątrz nie docierały już żadne posiłki, dostarczanie amunicji z Palmir było 
coraz trudniejsze, zaopatrzenie w żywność na wyczerpaniu. Żołnierze na pierwszej 
linii musieli się żywić sami, tym, co znaleźli w swoich rejonach. Świadectwem 
skrajnego wyczerpania obrońców są słowa ppor. Romualda Marcinkiewicza, 
wysuniętego obserwatora artyleryjskiego z pociągu pancernego nr 15 „Śmierć” (film 
dokumentalny Modliniacy, YT): Pamiętam, jak kierowałem ogniem artylerii z fortu 
Pomiechówek, tu dzień i noc trwała nawała artylerii niemieckiej. Nawała była tak 
wielka, że na wzgórzu fortu Pomiechówek nie było nawet liścia na drzewie, zielonej 
trawki rosnącej. Po takiej jednej nawale, kiedy byliśmy głęboko wkopani w ziemię 
i spodziewaliśmy się lada chwila śmierci, ustała nawała, ja chciałem naprawić linie 
ogniowe i rozpocząć nowe strzelanie, bo jeżeli nieczynne są linie telefoniczne, 
to nie ma celu dla dział pociągu. Dałem wówczas rozkaz swojemu podoficerowi 
łączności, żeby zreperował linię, a on mówi, panie poruczniku, ja jestem tak już 
zmordowany, tak wyczerpany nerwowo – rozdziera na swojej piersi koszulę i mówi: 
panie poruczniku, niech ja zginę z polskiej ręki, niech pan mnie zabije, nie mam 
siły już iść, by tę linię zreperować. Pomyślałem wówczas: co ja mam uczynić? Po 
zastanowieniu poszedłem razem z nim. Zreperowaliśmy tę linię i rozpoczęliśmy 
nowe strzelanie. 

We wszystkich meldunkach sytuacyjnych dowódców odcinków, oprócz 
informacji o aktualnej sytuacji bojowej na przedpolu, ruchach przeciwnika, 
o stanach osobowych, liczbie zabitych, rannych, brakach żywności, amunicji 
i uzbrojenia, nieustanie przewija się informacja o niemal nieprzerwanym ostrzale 
artyleryjskim i nalotach bombowych. Sami Niemcy byli zdumieni tak twardym 
oporem załogi. Niemiecki oficer Kurt Meyer pisał: Walki o starą twierdzę Modlin 
są prowadzone przy użyciu ciężkiej artylerii i bombowców nurkujących. Pierwszy 
raz obserwujemy niszczycielskie działanie naszych nurkowców i nie możemy 
zrozumieć, dlaczego polska załoga potrafi się oprzeć takiej nawale ognia. 

Na przedpolach polskich pozycji ciągle trwały walki i utarczki polskich 
i niemieckich patroli. Jednym z wyróżniających się obrońców, zwiadowców, był 
kpr. Paweł Mojsa, żołnierz I/36 Pułku Piechoty, który odznaczał się aktywnością 
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i inicjatywą w boju, za co został awansowany do stopnia plutonowego. Kapral 
Mojsa wraz ze swoim zastępcą, kpr. pchor. Tadeuszem Kuczyńskim, przebywając na 
wysuniętej placówce pod zwalonym mostem na Wkrze, ogniem broni maszynowej 
ostrzelali niemiecki patrol, zabijając dziewięciu żołnierzy z jego składu. Kilka dni 
później patrol pod dowództwem już plut. Mojsy dokonał udanego wypadu za rzekę 
Wkrę, biorąc do niewoli czterech jeńców, jednak został ostrzelany i zmuszony do 
wycofania. Wtedy to plut. Mojsa pozostał na stanowisku, osłaniając wycofywanie się 
kolegów, ale sam został okrążony. Niemcy podchodzili coraz bliżej – jak wspominał 
plut. Mojsa – serce waliło mi jak młot, miałem 45 sztuk amunicji karabinowej 
i magazynek amunicji do Visa. To wszystko. Pomyślałem: wystarczy dla wielu, 
mnie potrzebny jest tylko jeden nabój – żywcem się nie oddam. Rozejrzałem się. 
Stanowisko obronne miałem dobre, przede mną 200–250 m otwartego terenu, 
widoczność jak na dłoni. Nie tracąc czasu, wyszukuję jak najbardziej dogodnych 
i pewnych celów. Każdego z podrywających się w moim kierunku Niemców biorę 
na muszkę mojego optycznego celownika. Gdy zlikwidowałem 11 żołnierzy, wróg 
rozpoczął paniczny odwrót. Ogarnął mię jakiś nerwowy szok, strzelałem szybko 
bez celowania. Potem, mając już dogodne warunki odwrotu, wróciłem szybko 
do fortu nr III. Jak się dowiedziałem, zarówno koledzy, jak i przełożeni sądzili, że 
zginąłem. Za ten kolejny akt odwagi i bohaterstwa na polu walki plut. Paweł Mojsa 
został przedstawiony do odznaczenia krzyżem Virtuti Militari. 

W czasie jednej z takich akcji bojowych, 22 września, do niewoli niemieckiej 
dostał się ppor. Adam Rapacki, dowódca plutonu 1 Kompanii Strzeleckiej I/36 
Pułku Piechoty. Wojnę spędził w obozach jenieckich, a w latach powojennych, 
1956–1968, sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych PRL. 

Z 18 na 19 września twierdza została całkowicie zablokowana ze wszystkich 
stron, a 21 września wojska niemieckie, 29 DP i 1 Dywizja Lekka z 15 Korpusu 
Lekkiego, odcięły ją od składnicy amunicji w Palmirach i od Warszawy. 
Rozpoczyna się ostatni bój obrońców, na pusty żołądek i z wielką oszczędnością 
amunicji. Wzmaga się ostrzał artyleryjski i naloty bombowe. Ziemia i powietrze 
drżą od ciągłego huku, eksplozji pocisków i bomb lotniczych. Ranny zostaje 
dowódca pułku, ppłk Karol Ziemski. Nie opuszcza jednak stanowiska dowodzenia. 
24 września następuje zmiana na stanowisku dowódcy I/36 Pułku Piechoty, mjr 
German Piekarniak zostaje przeniesiony do sztabu dowódcy pułku, a na jego 
stanowisko zostaje wyznaczony I adiutant pułku, kpt. Bogusław Rytel. Dowództwo 
niemieckie, nie widząc efektów dotychczasowych szturmów, lecz coraz większe 
straty własne, przegrupowuje wojska i przygotuje się do generalnego natarcia na 
twierdzę 28 września. W sektorze pododcinka Pomiechówek zostaje zluzowana 
228 DP, a jej miejsce zajmuje 32 DP. Dowódca dywizji generał Eccard Freiherr 
von Gablenz rozmieszcza pułki dywizji naprzeciw polskich pozycji, 4 Pułk 
Piechoty naprzeciw Fortu II, 94 Pułk Piechoty naprzeciw Fortu III, w odwodzie 
96 Pułk Piechoty w rejonie lasów pomiechowskich, na wschód od rzeki Wkry. 
Niemcy gromadzą ciężką artylerię, haubice 105 mm i 150 mm, w tym dywizjon 
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ciężkich moździerzy 210,9 mm oraz baterię Beck, wyposażoną w moździerz 305 
mm. 26 września kpt Rytel pisze w meldunku do dowódcy pułku: Od godziny 
6.40 do 11.30 byłem ostrzeliwany przez dość gęsty ogień artylerii. Wtem kalibry 
dotychczas niestosowane, duże lewe drzwi żelazne, gruba blacha przebita jednym 
z odłamków… Świadectwo tego ostrzału i słów kpt. Rytla widoczne jest do dziś 
na terenie fortu, gdzie znajdują się przebite metalowe wrota do schronu piechoty, 
o których mowa w meldunku.

O natężeniu ognia artylerii niemieckiej może świadczyć informacja dowódcy 
602 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej wspierającego 32 DP, że w dniach 27–28 września 
12 dział tego dywizjonu wystrzeliło łącznie 9 tys. pocisków z haubic kalibru 105 mm 
i 150 mm, a na korzyść 32 DP w pasie jej natarcia działało aż 5 takich dywizjonów, 
oprócz artylerii dywizyjnej 32 DP.

Niemiecka haubica 150 mm z napisami na lufie, m.in. „Pomiechowo”

Przebite odłamkiem wrota pancerne do schronu biernego piechoty (foto: autor)
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VIII. Fort nr III – ostatni bój 

Szturm generalny planowany na 28 września był poprzedzony całodziennym 
ostrzałem polskich pozycji, połączonym z bombardowaniem lotniczym. Dlatego 
też od godzin porannych 27 września z największym natężeniem strzelała cała 
niemiecka artyleria i w godzinach popołudniowych dowódca 94 Pułku Piechoty, 
zajmującego podstawy wyjściowe do ataku naprzeciw Fortu III, podjął decyzję 
o przyspieszeniu szturmu, sądząc, że potężna nawała ogniowa skutecznie rozbiła 
polską obronę. Plan zakładał bezpośredni atak dwiema kompaniami 1 Batalionu 
94 Pułku z dwóch stron jednocześnie. 1 Kompania nacierała wzdłuż nasypu toru 
kolejowego, w kierunku wsi Stanisławowo, by wyjść na zaplecze fortu, 2 Kompania 
wzdłuż drogi od zerwanego mostu drogowego na Wkrze. 3 Kompania, odwodowa, 
poruszała się za nacierającymi pododdziałami. 

Atak rozpoczął się o godzinie 14.00. Gdy niemieckie pododdziały znalazły 
się w odległości 100–150 m od zasieków z drutu kolczastego, dostały się pod ciężki 
ogień obrońców z fortu i wysuniętych pozycji polowych. Według uczestników 
ataku znaleźli się oni w nieustającym deszczu odłamków polskich granatników 
i w potokach kul karabinów maszynowych: Kompanie przy fosach fortecznych 
i przy zasiekach leżały w nieprzerwanym deszczu odłamków polskich granatników 
i artylerii, jak również własnej ciężkiej artylerii, która ostrzeliwała fort. W krótkich 
odstępach uderzały nawały ciężkiej polskiej artylerii na przedpole fortu i przede 
wszystkim po obu stronach znajdującego się w budowie prowizorycznego mostu 
przez Wkrę. Wróg był nerwowy, nieustannie strzelały karabiny maszynowe 
i rozrywały się granaty ręczne. Gdy w górę unosiły się rakiety oświetlające, groźnie 
odcinał się ciemny fort na niebie na południu, gdzie płonęły pożary Modlina 
i Nowego Dworu. Zaczęli padać zabici i ranni, kontynuacja natarcia w tych 
warunkach była niemożliwa, atak został przerwany. 

Wznowienie ataku miało nastąpić o godzinie 6.00 rano 28 września. Ciężkie 
walki trwały także na wszystkich pododcinkach wokół całej twierdzy do zmroku, 
ale nie przyniosły Niemcom zakładanych wyników. Tego wieczora gen. von Gablenz 
zapisał w dzienniku działań bojowych 32 DP: Dzielny dowódca gen. Thommée 
na razie nie myśli o kapitulacji. Natomiast gen. Thommée, czytając meldunki 
sytuacyjne i wizytując odcinki obrony, zauważył wśród wycieńczonych żołnierzy 
oznaki przygnębienia, ale nie rezygnacji. Gniotła świadomość kilkukrotnej 
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przewagi wroga, brak żywności, wody, amunicji, pomocy dla ponad 4 tys. rannych, 
oraz bezsens dalszej walki w obliczu beznadziejnej już ogólnej sytuacji militarnej 
Polski po wkroczeniu Armii Czerwonej i zdradzie aliantów, Francji i Anglii. 

Tymczasem w ciągu nocy artyleria niemiecka kontynuowała ostrzał stanowisk 
36 Pułku Piechoty i fortów, przy czym w nocy dołączały do niej kolejne baterie dział. 
Ranny kpt. Rytel w meldunku sytuacyjnym z godziny 3.00 melduje dowódcy pułku, 
że do obrony fortu ma tylko 1 oficera, 44 żołnierzy, w tym taborytów i sanitariuszy, 
a w odwodzie 12 żołnierzy i 35 kolarzy dywizyjnych, którzy o świcie mają opuścić 
fort i odjechać do twierdzy. We wsi Stanisławowo pozycje utrzymuje por. Zdzisław 
Kordziałek wraz z resztkami swojej I Kompanii. Kapitan Rytel prosi jednocześnie 
o wsparcie odwodem i uzupełnienie amunicji, szczególnie do moździerzy. Był to już 
jednak ostatni meldunek dowódcy odcinka. 

O godzinie 6.00 28 września rusza kolejne natarcie 94 Pułku Piechoty. Tym 
razem dowódca pułku, nauczony doświadczeniem dnia poprzedniego, starannie 
zaplanował natarcie siłami całego pułku, trzema batalionami piechoty. Przewaga 
Niemców była miażdżąca, nacierać miało ponad 3 tys. niemieckich żołnierzy. 
Plan zakładał natarcie na fort z trzech stron jednocześnie, okrążenie, wyjście na 
zapole fortu i atak od strony zaplecza. Dwie kompanie piechoty, wsparte pionierami 
(saperami) i plutonem karabinów maszynowych, miały zaatakować fort od czoła 
z rejonu spalonych koszar PSU nr 1. Następne dwie kompanie atakowały wzdłuż 
nasypu kolejowego, z zadaniem osiągnięcia wsi Stanisławowo i wyjścia na zapole 
fortu. II Batalion 94 Pułku Piechoty posuwał się w kierunku fortu wzdłuż drogi od 
zerwanego mostu drogowego na Wkrze. III Batalion 94 Pułku Piechoty atakował 
od strony Fortu nr II z zadaniem opanowania wsi Stanisławowo, wyjścia na zapole 
fortu i nawiązanie kontaktu z kompaniami posuwającymi się wzdłuż nasypu 
kolejowego od Pomiechowa. O godzinie 5.50 rozpoczęła się krótka, 10-minutowa 
nawała ogniowa i wraz ze wschodem słońca 94 Pułk ruszył do szturmu. Kompanie 
posuwały się z wielkim trudem pod ogniem załogi fortu z broni strzeleckiej, 
maszynowej, moździerzy i artylerii. Kompanie czołowe zaległy przed zasiekami i nie 
były w stanie posunąć się dalej do przodu, by wedrzeć się do fosy, ale główny ciężar 
walki znajdował się od strony nasypu kolejowego, gdzie dwie kompanie piechoty 
atakowały zaplecze fortu. Tam też Niemcy ponieśli ciężkie straty, ostrzelani ogniem 
bocznym z polowych pozycji obrońców, jednak udało im się przedrzeć przez 
morderczy ogień i kompanie znalazły się na zapleczu fortu. 

Kapitan Rytel rozkazał, by część załogi broniącej czoła i barków fortu 
przemieściła się w rejon zagrożonego zaplecza. Przeniesienie części polskiego ognia 
na zaplecze odciążyło kompanie czołowe i pozwoliło im zaatakować fosę fortu. II 
Batalion 94 Pułk Piechoty podchodził także do fosy od strony Wkry, a batalion 
III/94 Pułk Piechoty wyparł częściowo polskich obrońców ze Stanisławowa 
i nawiązał kontakt z kompaniami atakującymi przy nasypie kolejowym. Nastąpił 
kulminacyjny punkt walki i wtedy o godzinie 7.30 kpt. Rytel otrzymał z dowództwa 
obrony twierdzy rozkaz zaprzestania oporu i wywieszenia białej flagi, co też 
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VIII. Fort nr III – ostatni bój  

uczyniono. Z rozkazu Dowódcy Grupy zawiadamiam, że jest zawieszenie działań, 
pertraktacje z Niemcami w toku. Zaprzestać działań, pozostać na miejscu do 
dalszych rozkazów. Wywiesić białe flagi. Ucichły strzały i zaległa złowroga cisza, 
a do fortu zaczęli wkraczać żołnierze niemieccy.

Kapitulacja, biała flaga nad Fortem III
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IX. Kapitulacja 

W ten oto sposób zakończyła się heroiczna, epicka epopeja obrony Fortu nr 
III, pododcinka Pomiechówek i całej Twierdzy Modlin. W ostatnim, porannym 
szturmie na fort Niemcy stracili 1 oficera, 27 podoficerów i szeregowych, a rannych 
zostało 4 oficerów i 50 szeregowych. Jak wspominał jeden z oficerów niemieckich, 
było to stanowczo za dużo naraz, aby mogło być wynagrodzone radością 
ostatecznego zwycięstwa. Nie znamy niestety strat strony polskiej w tym ostatnim 
boju, były one jednak zapewne mniejsze od strat przeciwnika. 28  września, 
w godzinach porannych przepuszczony przez linie niemieckie przybył z dowództwa 
obrony Warszawy mjr Riedl i zameldował się u gen. Thommée, przekazując mu 
informacje o kapitulacji stolicy i warunkach kapitulacyjnych. Generał po naradzie 
ze swoim sztabem doszedł do wniosku, że wobec upadku Warszawy, wyczerpania 
wszelkich zapasów i tragicznej sytuacji rannych kontynuowanie dalszego oporu jest 
bezcelowe, nie ma już sensu. Kierując się dobrem swoich żołnierzy i wierząc, że ich 
życie i doświadczenie przydadzą się jeszcze Polsce, podejmuje decyzję o kapitulacji. 
Tego dnia załoga twierdzy przygotowywała się do przekazania Modlina Niemcom. 
Niszczyła i ukrywała sprzęt, dokumenty, broń, amunicję, sztandary pułkowe itp. 29 
września o godz. 8.00 gen. Wiktor Thommée spotkał się z gen. Adolfem Straussem, 
dowódcą II Korpusu Armijnego i dowódcą oblężenia Modlina, między liniami 
wojsk polskich i niemieckich na drodze z Nowego Dworu do Jabłonny, by swoim 
podpisem potwierdzić warunki honorowej kapitulacji załogi twierdzy. 

Garnizon Modlina w dniu kapitulacji liczył 1070 oficerów, 3192 podoficerów 
oraz 14 532 szeregowych. W obronie twierdzy poległo, według różnych danych, 
od 1,7 tys. do 2 tys. żołnierzy, a ponad 4 tys. było rannych. W czasie walk Niemcy 
nie respektowali znaków Czerwonego Krzyża oraz konwencji wojennych i zaciekle 
bombardowali szpitale, znając ich lokalizację. 

O godzinie 12.00 do twierdzy zaczęły wkraczać wojska niemieckie, gen. 
Franz Böhme został wyznaczony na jej komendanta. Korespondent wojenny 
nazistowskiej gazety propagandowej „Volkischer Beobachter” tak relacjonował 
ten moment: Wkraczającym ukazały się obrazy pełne grozy, zniszczenia i nędzy. 
Cytadela przedstawiała dymiący stos gruzów. Metrowej grubości mury budynków 
koszarowych i kazamat były rozwalone i wypalone. Najgorzej wyglądało skrzydło 
szpitalne. Bezładnie porzucone stosy trupów i rannych, z których jedna trzecia już 
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nie żyła. Między nimi 5 lekarzy u kresu sił. Z 270 obrońców jednego z fortów żyło 
już tylko 47 wychudzonych na szkielety, pokrytych brudem i obrośniętych brodami. 
Co ocalało od ognia artylerii, to zniszczyło lotnictwo. 

Opis dotyczący fortu odnosi się najprawdopodobniej do Fortu nr II lub 
Fortu nr III, ponieważ w rejonie pododcinka Zakroczym Niemcy, wkraczając 
na linie obronne 2 DP Legionów, dopuścili się największej zbrodni wojennej we 
wrześniu 1939 roku. Rozstrzelali 500 obrońców pododcinka i załogę Fortu nr I oraz 
zamordowali 100 mieszkańców Zakroczymia, a dowódca fortu, kpt. Tadeusz Dorant 
wraz z kilkoma żołnierzami został przez nich spalony żywcem miotaczem ognia. 

Jednym z istotnych warunków umowy kapitulacyjnej, oprócz zajęcia się 
rannymi i nakarmienia głodujących żołnierzy, był punkt, który przewidywał, że 
żołnierze nie będą traktowani, jako jeńcy; po złożeniu broni zostaną zwolnieni do 
domów na podstawie nowo wydanych dokumentów uprawniających do przejazdu 
w miejsce zamieszkania. Bezpośrednio po zakończeniu walk Fort III na kilka 
dni stał się punktem zbornym polskich jeńców z pododcinka Pomiechówek, 
gdzie przeprowadzono szczegółową rewizję osobistą każdego żołnierza, włącznie 
z rozebraniem do naga. Następnie grupami żołnierze i oficerowie byli wyprowadzani 
na stację kolejową w Pomiechówku, skąd wywożono ich do obozów internowania 
w Mławie, Działdowie i Iłowie. Niemcy nie wywiązali się jednak z postanowień 
kapitulacyjnych i łamiąc swoje słowo, już po tygodniu zaczęli aresztować pierwszych 
oficerów i wywozić ich do obozów jenieckich. Jak wspominał płk Ludwik Czyżewski, 
dowódca 2 DP Legionów, oficer Wehrmachtu zawstydzony tą sytuacją, powiedział 
do grupy polskich oficerów opuszczających obóz: Nasza władza kończy się tu, na tej 
bramie, tam już jest inne prawo, tam rządzi SS (za: film dokumentalny Modliniacy, 
YT). 

Generał Thommée, mimo honorowych warunków kapitulacji Modlina, 7 
listopada 1939 został aresztowany przez Niemców. Przebywał w pięciu obozach 
jenieckich. 27 września 1944 roku został ranny w wyniku zbombardowania obozu. 
Próbował ucieczki, po wyzwoleniu udał się do Wielkiej Brytanii, a w 1947 roku 
wrócił do Polski. 

Jednym z żołnierzy 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i obrońcą Fortu III 
był także sierż. Franciszek Gajowniczek, który został aresztowany w październiku 
1940 roku i wywieziony do Auschwitz (numer obozowy 5659). Tam los zetknął go 
w tragicznych okolicznościach z o. Maksymilianem Kolbe, który 29 lipca 1941 roku 
poświęcił swoje życie, ponosząc za niego męczeńską śmierć. 

18 dni walk w obronie Twierdzy Modlin było przykładem niezwykłego 
męstwa, poświecenia, odwagi i heroizmu żołnierzy Wojska Polskiego, którzy 
w beznadziejnej, wydawałoby się, sytuacji z poświeceniem wykonywali rozkazy 
swoich dowódców, angażując w walki pod Modlinem trzy korpusy niemieckie: 
II, XV i X, dysponujące ogromną przewagą liczebną i sprzętową nad obrońcami. 
Pod koniec oblężenia siły niemieckie szacowano na 120 tys. żołnierzy, wspartych 
lotnictwem, bronią pancerną oraz ponad 400 działami i nieograniczoną liczbą 
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amunicji. Twierdza, atakowana, ostrzeliwana i bombardowana z powietrza, 
skapitulowała 29 września 1939 roku, gdy wobec kapitulacji Warszawy jej dalsza 
obrona była bezcelowa. Modlin, podobnie jak w latach 1813 i 1831, był jednym 
z ostatnich punktów polskiego oporu. Fort III był ostatnim punktem oporu 
obrońców Modlina.

Bratnia mogiła żołnierzy polskich poległych w Forcie III
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X. Fort III w czasie II wojny światowej 

Po zakończeniu działań wojennych niemieckie władze okupacyjne podzieliły 
zajęte tereny, włączając część ziem polskich w granice III Rzeszy, a z pozostałych 
tworząc tzw. Generalne Gubernatorstwo. Północne Mazowsze wraz częścią byłego 
województwa warszawskiego, Nowym Dworem, Twierdzą Modlin, Zakroczymiem 
i Pomiechówkiem zostały wcielone do prowincji Prusy Wschodnie i podzielone na 
jednostki administracyjne – rejencje. Twierdza Modlin wraz z Fortem III znalazły się 
w nadgranicznej rejencji ciechanowskiej (Regierungsbezirk Zichenau), podzielonej 
na powiaty. Nowy Dwór (Neuhof, Bugmünde) i okoliczne miejscowości znalazły się 
w powiecie płońskim (Landkreis Plöhnen).

Po przeprowadzeniu nowego podziału administracyjnego władze okupacyjne 
przystąpiły do realizacji tzw. Generalnego Planu Wschodniego, który zakładał 
wysiedlenie rdzennej ludności polskiej z terenów włączonych do Rzeszy i zasiedlenie 
ich sprowadzoną ludnością niemiecką oraz germanizację tych terenów. Wysiedlenia 
ludności polskiej z rejencji ciechanowskiej rozpoczęły się już jesienią 1939 roku. 
W powiecie płońskim do realizacji Generalnego Planu Wschodniego przystąpiono 
wczesną wiosną 1941 roku. Na początku marca wysiedlono mieszkańców kilku wsi 
z okolic Sochocina: około 2 tys. Polaków i około 500 Żydów. Wypędzoną z domów 
ludność przewieziono z Sochocina ciężarówkami do Fortu III w Pomiechówku, 
gdzie powstał obóz przejściowy. Wtedy to rozpoczął się najbardziej ponury 
i tragiczny okres w historii fortu. 

Warunki, w jakich przebywali wysiedleńcy, były fatalne. Fort praktycznie nie 
posiadał żadnej infrastruktury pozwalającej zasiedlić go dużą liczbą ludzi. Rodziny 
z dziećmi i osobami starszymi przebywały stłoczone w zimnych i ciemnych celach, 
na betonowych podłogach z gnijącą słomą jako posłanie. W bardzo szybkim czasie 
rozwinęła się wszawica, szerzyły się choroby, panował głód. Brakowało wody, nie było 
także wystarczającej ilości pożywienia. Szczególnie brutalnie traktowani byli przez 
żandarmów Żydzi. Przetrzymywano ich w oddzielnych celach, byli odseparowani 
od ludności polskiej. Żydów oraz część polskich rodzin wywieziono do obozu 
w Działdowie, skąd po kilku tygodniach polskich wysiedleńców przewieziono 
z powrotem do fortu, natomiast Żydzi już tam postali. Większość mężczyzn z fortu 
wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec, kobiety i dzieci zostały natomiast 
zwolnione pod koniec czerwca 1941 roku. Kategorycznie zakazano im powrotu do 
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własnych domów i gospodarstw, które zajęli niemieccy koloniści.

Po zlikwidowaniu obozu przesiedleńczego, na początku lipca 1941 roku 
władze niemieckie osadziły w forcie ludność żydowską. Trafili tu Żydzi z gett 
Nowego Dworu, Zakroczymia, Płońska, Ciechanowa, Mławy, Bodzanowa, Sierpca, 
Raciąża i Bieżunia. W sumie do 9 lipca w forcie osadzono około 4 tys. osób. 
Żydów traktowano z bezwzględnością i okrucieństwem, ginęli z głodu, w wyniku 
mnożących się chorób, bici i rozstrzeliwani przez strażników. Śmiertelność wśród 
więźniów była bardzo wysoka, często zdarzały się przypadki rozstrzeliwań bądź 
śmierci na skutek okrucieństwa wachmanów. Szans na przeżycie nie mieli zwłaszcza 
chorzy, umieszczani w osobnej celi. W połowie sierpnia 1941 roku pozostałych przy 
życiu Żydów w liczbie około 2 tys. (według M. Frankowskiego), przewieziono do 
granicy III Rzeszy i wypędzono na teren Generalnego Gubernatorstwa w okolicach 
Legionowa. Wstrząsające wspomnienia osób, które przeżyły obóz w forcie, 
zachowały się w zbiorach Konspiracyjnego Archiwum Getta Warszawskiego. 

Wysiedleńcy w Forcie III, wiosna 1941 r.
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X. Fort III w czasie II wojny światowej  

Ocaleni zdawali swe relacje z pobytu w Pomiechówku po przybyciu do Warszawy 
członkom tajnej organizacji Oneg Szabat, założonej przez przedwojennego 
nauczyciela i społecznika Emanuela Ringelbluma. 

Po zlikwidowaniu obozu, na przełomie lat 1941 i 1942, Niemcy wykonali 
w forcie szereg prac budowlanych, przystosowując go do pełnienia funkcji 
więziennych. Podwyższono wtedy mur Carnota i zabezpieczono drutem kolczastym 
na stalowych teownikach wmurowanych w parapet muru (fragmenty teowników do 
dziś wystają z muru Carnota). Część komór w budynku koszarowym zabudowano 
ścianami, tworząc cele więzienne. Zamurowano jedną z bram wjazdowych do 
fortu (przy kaponierze szyjowej), pozostawiając tylko jedną. Zbudowano bramy 
prowadzące z dziedzińca fortu na jego zaplecze, place broni, a na stropie kaponiery 
szyjowej wzniesiono wieżę wartowniczą. 

Rolę więzienia policyjnego dla rejencji ciechanowskiej fort zaczął pełnić 
z początkiem 1943 roku. Na przełomie marca i kwietnia 1943 roku przywieziono 
pierwszych więźniów, którymi byli mieszkańcy kampinoskich wsi oskarżeni 
o sabotaż i przynależność do grup partyzanckich. Osadzano w nim także za wiele 
innych przewinień wobec okupanta, jak przemyt przez nieodległą granicę towarów 
i ludzi do Generalnego Gubernatorstwa i z powrotem, niewywiązywanie się 
z obowiązkowych kontyngentów żywnościowych mieszkańców wsi, nielegalny ubój 
zwierząt, nielegalny handel, posiadanie radia czy ucieczka z robót przymusowych. 
Więzienie miało charakter przejściowy. Jednorazowo przebywało w nim około 
1 tys. osób, ale rotacja była duża i liczby uwięzionych cały czas były zmienne ze 

Gestapowscy oprawcy i więźniowie. Fort III



51

względu na egzekucje, wywózkę do obozów koncentracyjnych i przywożenie 
nowych więźniów. Nieludzkie warunki sanitarne i brak opieki lekarskiej, ogromne 
zagęszczenie więźniów w celach, choroby, głód i skrajnie brutalny, sadystyczny 
stosunek strażników wobec więźniów były przyczyną dużej śmiertelności wśród 
osadzonych, a wyrafinowane tortury stanowiły podstawową metodę przesłuchań. 
Według relacji więźniów przebywających w forcie kilka miesięcy każdej doby na 
skutek chorób lub pobicia umierało od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 
osób.

 Fort III pełnił także funkcję głównego więzienia dla rejencji ciechanowskiej, 
w którym były wykonywane wyroki śmierci orzekane przez sądy doraźne. Skazańców 
przewożono z innych więzień do fortu, tutaj z reguły byli natychmiast mordowani, 
najczęściej przez powieszenie. Fort był miejscem masowych egzekucji, w czasie 
których Niemcy zabijali jednocześnie od kilkudziesięciu do kilkuset więźniów.
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XI. Fort III w okresie powojennym 

18 stycznia 1945 roku do Pomiechówka wkroczyły oddziały 47 Korpusu 
Armijnego gen. mjr. Dmitrija Kislicyna, 70 Armii 2 Frontu Białoruskiego. 
Na podstawie powojennego śledztwa Głównej Komisji Badań Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce, przejętych dokumentów Gestapo, przesłuchań świadków, 
a także współczesnych badań IPN szacuje się, że przez więzienie policyjne 
w Forcie III w Pomiechówku przeszło około 50 tys. więźniów, z których około 
12–15 tys. zamordowano na jego terenie. Pozostałych wywieziono do obozów 
koncentracyjnych, z których powrócili nieliczni. 

Pierwszą ekshumację po wojnie przeprowadzono w kwietniu 1945 roku, 
wydobywając zwłoki ofiar ostatniej zbrodni z 30 lipca 1944 roku. Następne prace 
prowadzone były w latach 1946 i 1948.  Wydobyto wtedy m.in. szczątki obrońców 
Fortu III z września 1939 roku. 

W latach powojennych fort nie był wykorzystywany przez miejscowe 
władze gminne ani wojsko, dopiero w marcu 1952 roku zajęty został przez 
Jednostkę Wojskową 3646 wchodzącą w skład 20 Okręgowych Składów Amunicji, 
przeniesionych z Lublina. Pierwszym komendantem fortu i dowódcą JW był kpt. 
Aleksander Frączek, jego zastępcą do spraw technicznych kpt. Gruza, szefem sztabu 
por. Tadeusz Godlewski, a kierownikami magazynów: por. Sawa i por. Sułkowski. 
W 1956 roku jednostka ta została przeniesiona do Torunia, jej miejsce zajęła 
Jednostka Wojskowa 1563 wchodząca w skład 7 Okręgowych Składów Uzbrojenia 
i Amunicji. W takiej strukturze funkcjonowała do 1972 roku. 

Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku na terenie fortu przeprowadzono 
szereg prac modernizacyjnych mających przystosować go do pełnienia funkcji 
magazynowych. Zamurowano wtedy ścianami pierwotny korytarz wewnątrz 
budynku koszarowego, tworząc z 16 komór koszarowych 7 odgrodzonych od 
siebie pomieszczeń magazynowych z oddzielnymi wejściami. W pomieszczeniach 
kaponiery szyjowej utworzono warsztat konserwacji amunicji. Teren otoczono 
podwójnym ogrodzeniem strefowym, wydzielając ochronny pas patrolowany 
przez wartowników. Trasa patrolowa została skomunikowana połączeniem 
telefonicznym z wartownią i oświetlona na całej długości około 1500 m. 
Ułożono linię kolejową łączącą fort ze stacją kolejową w Modlinie i koszarami 
w Pomiechówku. Wyznaczono bocznice do załadunku i rozładunku wagonów 
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oraz place ewakuacyjne dla poszczególnych magazynów. Wzniesiono budynek 
administracyjny i wartownię, zasypano w dwóch miejscach odcinki fosy, ułatwiając 
dojazd do magazynów zlokalizowanych w barkach fortu. Zbudowano zbiornik 
ppoż. oraz w zapolu fortu przekopano dodatkową drogę na dziedziniec koszarowy. 
W drzwi i okna pomieszczeń magazynowych wstawiono wtedy dodatkowe kraty. 

W 1972 roku JW 1563 zmieniła strukturę i przemianowana została na JW 
2047 należącą do 2 Rejonowej Składnicy Technicznej. W dalszym ciągu jako skład 
amunicji Fort III funkcjonował do 1996 roku, kiedy to na fali restrukturyzacji 
Wojska Polskiego rozformowano 2 RST, a wielobranżowy Skład Pomiechówek 
wszedł w struktury 9 Rejonowej Bazy Materiałowej z siedzibą w Rembertowie. 
W 2006 roku władze wojskowe podjęły decyzję o likwidacji składu amunicji 
w Forcie III w Pomiechówku. Środki bojowe dotychczas tam przechowywane zostały 
przekazane do innych składów amunicji na terenie Polski, a sam obiekt od 2007 
roku stał się własnością Agencji Mienia Wojskowego i jest nią do chwili obecnej. 
Dzięki pozostawieniu przez AMW służby ochronnej fort uniknął smutnego losu 
innych okolicznych fortyfikacji, zniszczenia i zdewastowania. W 2009 roku został 
wpisany do rejestru zabytków. 

Oprócz miejsca upamiętnienia martyrologii narodu polskiego Fort III 
jest świetnym, doskonale zachowanym przykładem budownictwa i rozwoju 
architektury militarnej w drugiej połowie XIX i na przełomie XIX i XX wieku oraz 
świadectwem męstwa i bohaterstwa żołnierza polskiego. Od 2018 do 2020 roku 
Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej prowadziło 

Ekshumacja ofiar ostatniej egzekucji, kwiecień 1945 r.
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tu prace badawczo-ekshumacyjne, w trakcie których odnaleziono szczątki ponad 
200 osób zamordowanych w forcie, w tym dzieci, szczątki obrońców z 1939 roku 
oraz prochy spalonych ciał. Prace te potwierdziły ludobójczy charaktery więzienia 
utworzonego przez Niemców. Pozwolą także na godne upamiętnienie ofiary życia 
i męczeństwa kilkunastu tysięcy Polaków.

Ekshumacja ofiar ostatniej egzekucji, kwiecień 1945 r.

Pomnik upamiętniający ofiary Fortu III przy szkole podstawowej w Pomiechówku
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