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Ewa Kielar

FORTECZNY PARK KULTUROWY – TWIERDZA K¸ODZKO*

konferencje
miejski konserwator zabytków w Kłodzku

Forteczny Park Kulturowy – Twierdza K∏odzko
powsta∏ na podstawie Uchwa∏y nr XLIII/355/

2005 Rady Miejskiej w K∏odzku z dnia 27 paê-
dziernika 2005 r. Proces tworzenia parku ciàgle
trwa, poniewa˝ Gmina Miejska w K∏odzku  w pe∏ni
wykorzysta∏a ustawowe mo˝liwoÊci sprawowania
zarówno ochrony, jak i opieki nad dziedzictwem
przyrodniczym i materialnym. 

Na szczycie Góry Zamkowej – w miejscu zna-
komitym do obrony – ju˝ w X w. istnia∏ czeski
drewniany gród, wzmiankowany w kronice Kos-
masa z datà 981 r. Drewniany gród, spalony i od-
budowany, przekszta∏ca∏ si´ stopniowo w zamek

mieszkalny. Do 1620 r. pojawi∏y si´: zamek gór-
ny, zamek dolny i otaczajàce je mury obronne oraz
basteje. W latach 1620-1622, pod groêbà obl´˝e-
nia przez Austriaków, rozpocz´to intensywne prace
fortyfikacyjne. Wtedy to powsta∏ m.in. Szaniec
Górny – dzie∏o koronowe z∏o˝one z trzech bastio-
nów i ∏àczàcych je kurtyn. Jego zarys przetrwa∏
póêniejsze austriackie i pruskie rozbudowy. Okres
1620-1622 mo˝na uznaç za poczàtek nowo˝ytnej
fortyfikacji w K∏odzku.

Kolejnym wa˝nym etapem w kszta∏towaniu
wspó∏czesnego obrazu twierdzy by∏a szeroko za-
krojona rozbudowa, rozpocz´ta przez Prusaków,

1. Panorama K∏odzka od strony po∏udniowej. Widoczna Góra Zamkowa i Owcza Góra przedzielone dolinà Nysy K∏odzkiej. 
Fot. Urzàd Miasta w K∏odzku.
1. Panorama of K∏odzko  from the south. Visible: Castle Hill and Mt. Owcza divided by the valley of the Nysa Klodzka. Photo: Town
Council in K∏odzko.
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2. Fort Owcza Góra.
Fot. Urzàd Miasta 
w K∏odzku.
2. Fort Mt. Owcza.
Photo: Town Council
in K∏odzko.

3. K∏odzko z lo-
tu ptaka. Twier-
dza G∏ówna i fort
Owcza Góra. Fot.
Urzàd Miasta 
w K∏odzku. 
3. Bird’s eye view
of K∏odzko. Main
Fort and Fort
Mt. Owcza. Photo:
Town Council in
K∏odzko.  

po poddaniu im twierdzy w 1742 r. W pierwszym
etapie powsta∏y kolejne dzie∏a obronne os∏aniajàce
zamki. Wzniesiono fort posi∏kowy Owcza Góra, na
przeciwleg∏ym wschodnim brzegu Nysy K∏odzkiej.
Samodzielny fort centralny o narysie szeÊciobocz-
nej, nieregularnej gwiazdy mia∏ ca∏kowicie zary-
glowaç strategiczne przejÊcie doliny Nysy K∏odzkiej.

Po przejÊciowym, trzyletnim panowaniu Austria-
ków, po zakoƒczeniu wojny siedmioletniej, K∏odzko
powróci∏o pod zarzàd Prus. W 1770 r. rozpoczà∏ si´

drugi etap rozbudowy i przebudowy, nadajàcy twier-
dzom ostateczny, dzisiejszy kszta∏t. 

Do najwa˝niejszych prac w tym zakresie nale-
˝a∏y: rozbiórka zamków i budowa w ich miejscu wie-
lobocznego Don˝onu, budowa bastionów os∏aniajà-
cych Don˝on od po∏udnia oraz znaczna rozbudowa
fortu Owcza Góra (fosa, drogi ukryte, lunety, kosza-
ry). Póêniejsze projekty, realizowane tylko cz´Êciowo,
nie wp∏yn´∏y na ostateczny kszta∏t fortyfikacji. Na
zboczach obu twierdz wzniesiono pochylnie s∏u˝àce
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do wciàgania dzia∏ i ci´˝kiego sprz´tu. Dolne cz´Êci
pochylni prawdopodobnie ∏àczy∏ tunel pod rzekà,
dotychczas jednak nieodnaleziony.

Wobec rozwoju techniki wojennej militarna war-
toÊç twierdz stopniowo mala∏a. Jeszcze przed II 
wojnà Êwiatowà po∏udniowà cz´Êç Twierdzy G∏ów-
nej udost´pniono zwiedzajàcym. Podczas wojny 
w Twierdzy G∏ównej zlokalizowano obóz jeniecki 
i fabryk´ zbrojeniowà AEG. Po 1945 r. przej´∏o jà
wojsko, w poczàtkach lat 60. XX w. ponownie 
otwarto tras´ turystycznà (w mniejszym zakresie

ni˝ przed wojnà). W cz´Êci centralnej twierdzy usy-
tuowano zak∏ad przemys∏owy. W koszarach fortu
Owcza Góra na krótko zorganizowano magazyny
spó∏dzielni ogrodniczej. 

W obu twierdzach, poza niewielkimi fragmen-
tami, rozpoczà∏ si´ proces destrukcji. Stopniowe
niszczenie dzie∏ obronnych spowodowa∏y parado-
ksalnie z jednej strony dzia∏alnoÊç cz∏owieka, z dru-
giej – zaniechanie dzia∏alnoÊci. Tam, gdzie zaprze-
stano u˝ytkowania obiektów, pozostawiajàc je je-
dnoczeÊnie bez opieki, rozros∏a si´ dzika zieleƒ nisz-
czàca mury, skarpy i sklepienia. Zak∏ad przemys∏o-
wy „Piwnice Win Rosvin” – zajmujàcy centralnà, re-
prezentatywnà cz´Êç Twierdzy G∏ównej – przysto-
sowywa∏ dzie∏a obronne do w∏asnych potrzeb 

Du˝y, w wi´kszoÊci zaniedbany zespó∏ obron-
ny, wartoÊci kulturowo-przyrodnicze wymagajàce
ochrony, ponad 11000 m2 niezagospodarowanych
kazamat – te elementy stanowi∏y ewidentne prze-
s∏anki do obj´cia zespo∏u k∏odzkich twierdz ochro-
nà obszarowà.

W 2000 r., na spotkaniu z w∏adzami miasta,
pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej 
z dr. Piotrem Molskim na czele przedstawili for-
mu∏´ Fortecznego Parku Kulturowego – ochrona
po∏àczona z zagospodarowaniem zespo∏u obron-
nego. Szczególne znaczenie mia∏ fakt, ˝e formu∏a
ta polega∏a nie tylko na biernej ochronie, ale tak˝e
zak∏ada∏a czynnà ochron´ i opiek´ – ustanowienie
gospodarza parku, który b´dzie profesjonalnie 

technologicznych bez przestrzegania rygorów kon-
serwatorskich. Taki stan trwa∏ latami. Losem
twierdz interesowa∏y si´ jedynie Êrodowiska nau-
kowe, np. Politechniki Gdaƒskiej i Wroc∏awskiej,
oraz Êwiadomi ich wartoÊci i potencja∏u okoliczni
mieszkaƒcy, m.in. przewodnicy sudeccy. Jednak
wi´kszoÊç mieszkaƒców K∏odzka i przyjezdni koja-
rzyli Twierdz´ G∏ównà tylko z niewielkim frag-
mentem udost´pnionym turystycznie. Oddalony
fort Owcza Góra, pozbawiony gospodarza i zaroÊ-
ni´ty dzikà roÊlinnoÊcià, zwany by∏ „parkówkà”. 

4. Fort Owcza Góra
zaroÊni´ty dzikà zie-
lenià. Fot. Urzàd
Miasta w K∏odzku.
4. Fort Mt. Owcza
overgrown with wild
plants. Photo: Town
Council in K∏odzko.
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5. Twierdza G∏ówna. Zniszczenie muru rawelinu przez dzikà
roÊlinnoÊç. Fot. M. Kielar.
5. Main Fort. Ravelin wall damaged by wild plants. Photo: 
M. Kielar.

6. Twierdza G∏ówna. Widoczne wspó∏czesne obiekty wzniesione przez zak∏ad przemys∏owy. Fot. Urzàd Miasta w K∏odzku.
6. Main Fort. Visible contemporary buildings erected by an industrial plant. Photo: Town Council in K∏odzko.

zarzàdza∏ zabytkowym zespo∏em. Do zadaƒ zarzàd-
cy mia∏y zatem nale˝eç ochrona wartoÊci kulturo-
wo-przyrodniczych oraz dzia∏alnoÊç komercyjna. 

Pomys∏ trafi∏ na podatny grunt. W tym czasie
zak∏ad przemys∏owy og∏osi∏ upad∏oÊç i pojawi∏a si´
mo˝liwoÊç przej´cia oraz docelowo zagospodaro-
wania i udost´pnienia jego terenów i obiektów na
Twierdzy G∏ównej. Wzrasta∏o te˝ zainteresowanie za-
bytkowym zespo∏em, m.in. za sprawà stowarzysze-
nia Akademia Przygody, które wydzier˝awi∏o opusz-
czonà i niedost´pnà pó∏nocnà cz´Êç twierdzy – zes-
pó∏ ˚urawia. Stowarzyszenie, w ramach swojej sta-
tutowej dzia∏alnoÊci, tj. pracy z m∏odzie˝à w atrak-
cyjnej formie przygody – fabu∏y osadzonej w realiach
historycznych, zaj´∏o si´ rekonstrukcjà XVIII-wiecz-
nego mostu zwodzonego. Docelowo zespó∏ ˚urawia
stanie si´ OÊrodkiem Edukacji Historycznej i Kon-
serwatorskiej prowadzonym przez stowarzyszenie.

Wokó∏ twierdzy rozpocz´to intensywne dzia∏ania.
W mieÊcie powsta∏ K∏odzki Oddzia∏ Towarzystwa
Przyjació∏ Fortyfikacji, który równie˝ propago-
wa∏ utworzenie parku kulturowego. Odby∏a si´ 
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konferencja naukowa pt. „Nowo˝ytne fortyfikacje
Âlàska: K∏odzko, Srebrna Góra”. Na wniosek Gmi-
ny Miejskiej wpisano fort Owcza Góra do rejestru
zabytków. Gmina wystàpi∏a do wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków o aktualizacj´ wpisu (z 1960 r.)
do rejestru zabytków Twierdzy G∏ównej – w zakre-
sie ustalenia granic wpisu. Nawiàzano wspó∏prac´
z gminà Stoszowice, która w 2002 r. utworzy∏a
pierwszy w Polsce park kulturowy Twierdzy
Srebrnogórskiej. Trwa∏y prace nad projektem
uchwa∏y o utworzeniu parku – ju˝ na podstawie
obecnej Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. JednoczeÊnie czyniono usilnie starania
o przej´cie cz´Êci poprzemys∏owej, które jednak
by∏y torpedowane przez syndyka masy upad∏oÊ-
ciowej, podejmujàcego próby sprzeda˝y nierucho-
moÊci w drodze licytacji. 

Wreszcie w czerwcu 2005 r. – przy czynnym
udziale w obradach sesji prof. Edmunda Ma∏a-
chowicza, dr. Piotra Molskiego, dr. Macieja Ma-
∏achowicza i dolnoÊlàskiego wojewódzkiego kon-
serwatora Zabytków, mgr. Andrzeja Kubika – Rada
Miejska podj´∏a uchwa∏´ o utworzeniu parku.

Uchwa∏a okreÊla∏a jego granice, obejmujàce twier-
dz´ i fort w granicach wpisu do rejestru zabytków
oraz dawne PrzedmieÊcie Zàbkowickie – fragment
starówki bogaty w budowle obronne i budynki
zwiàzane z fortyfikacjami, a tak˝e sposób ochro-
ny. Niestety, nie zawarto w niej zakazów i ogra-
niczeƒ, a jedynie delegacj´ do ich sformu∏owania
po sporzàdzeniu planu ochrony parku i uchwale-
niu ∏àcznie z planem w drodze odr´bnej uchwa∏y.
Taka procedura – zdaniem autorów i konsultan-
tów uchwa∏y – zapewnia∏a precyzyjne okreÊlenie
zakazów, ich zró˝nicowanie i dostosowanie do po-
szczególnych cz´Êci parku o odmiennej specyfice,
ró˝nym stanie zachowania i sposobie u˝ytkowania.
Wojewoda dolnoÊlàski uchyli∏ uchwa∏´, nakazujàc
sformu∏owanie zakazów i ograniczeƒ ju˝ na tym
etapie. Poprawiona uchwa∏a o utworzeniu parku,
przyj´ta w paêdzierniku 2005 r., wesz∏a w ˝ycie 
w lutym 2006 r. 

Uchwa∏a okreÊla sposób ochrony dziedzictwa
kulturowego poprzez: 
q powo∏anie Rady Konsultacyjno-Naukowej jako

organu doradczego, 

7. Twierdza G∏ówna. Cz´Êç sàsiadujàca z miastem udost´pniona turystycznie. Skazamatowany, wieloboczny Don˝on, cz´Êciowo prze-
budowany przez zak∏ad przemys∏owy – stropodachy w miejscu pierwotnych sklepieƒ i wa∏ów ziemnych. Fot. Urzàd Miasta w K∏odzku.
7. Main Fort. Part adjoining the town open to tourists. Multi-sided donjon with casemates, partially rebuilt by an industrial plant
– flat roofs in place of the original ceilings and earth mounds. Photo: Town Council in K∏odzko.
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8. Twierdza G∏ówna, most zwodzony rekonstruowany przez sto-
warzyszenie Akademia Przygody. Fot. M. Kielar.
8. Main Fort – drawbridge reconstructed by the Adventure
Academy Society. Photo: M. Kielar.

q sporzàdzenie przez burmistrza miasta planu 
ochrony parku, 

q utworzenie przez Rad´ Miejskà jednostki orga-
nizacyjnej do zarzàdzania parkiem, z kierow-
nikiem wy∏onionym w drodze konkursu w celu 
profesjonalnego zarzàdzania parkiem,

q pozyskiwanie Êrodków na realizacj´ ochrony, za-
gospodarowanie i utrzymanie zasobu kulturowo-
-przyrodniczego, gdzie êród∏ami finansowania sà:

– w ca∏oÊci dochody z dzia∏alnoÊci gospodarczej pro-
wadzonej przez jednostk´ organizacyjnà, z dzier-
˝aw i innych zobowiàzaƒ u˝ytkowników parku,

– Êrodki bud˝etowe Gminy Miejskiej K∏odzko, 
– Êrodki zewn´trzne pozyskiwane przez jednost-

k´ zarzàdzajàcà parkiem,
q zapewnienie przez burmistrza miasta profesjo-

nalnego monitoringu stanu zabytkowych bu-
dowli oraz zgodnego z rygorami ochrony ich
u˝ytkowania i zagospodarowania. 
Ju˝ w marcu 2006 r. powo∏ano Rad´ Konsulta-

cyjno-Naukowà, a w kwietniu odby∏o si´ jej pierwsze
spotkanie. Zlecono, w drodze przetargu, wykonanie
planu ochrony parku. Ponadto zlecono i wykonano
kwerend´ archiwalnà ze zbiorów archiwów berliƒ-
skich dotyczàcà planów miasta i zespo∏u twierdz.
W sierpniu odby∏a si´ pierwsza z cyklicznych im-
prez: Dni Twierdzy K∏odzkiej, uÊwietniona bitwà 
z udzia∏em utworzonego w K∏odzku regimentu.
Mieszkaƒcy i turyÊci po raz pierwszy mieli okazj´
wejÊç na teren poprzemys∏owy. Niestety, nie uda∏o
si´ w 2006 r. powo∏aç jednostki organizacyjnej do
zarzàdzania parkiem z powodu zbli˝ajàcych si´ wy-
borów samorzàdowych oraz trudnoÊci z ustaleniem
rodzaju jednostki. 

Srebrna Góra, która równie˝ wspó∏pracowa∏a 
z Zak∏adem Konserwacji Zabytków Politechniki
Warszawskiej, wczeÊniej przyj´∏a analogiczny spo-
sób ochrony, tj. ustanowienie profesjonalnego za-
rzàdcy. W Srebrnej Górze, niezbyt bogatej gminie
Stoszowice, nie zdecydowano si´ na jednostk´ fi-
nansowanà z bud˝etu gminy, lecz na spó∏k´ samo-
rzàdowà z o.o., która bezpoÊrednio dzia∏a na w∏as-
noÊci gminy. Gmina natomiast koordynuje dzia∏a-
nia innych w∏aÊcicieli na terenie parku. 

Nowo powo∏ana spó∏ka zajmuje si´: 
q przywróceniem twierdzy w krajobrazie (g∏ównie 

poprzez wycink´ dzikiej zieleni),
q wykonywaniem bie˝àcych prac konserwator-

skich i restauratorskich – likwidacjà zagro˝eƒ, 
q uczytelnieniem wartoÊci kulturowych, w tym rów-

nie˝ informacjà, promocjà, organizacjà imprez, 
q prowadzeniem us∏ug turystycznych i towarzy-

szàcych. 
Fort, oczyszczony z dzikiej zieleni, nocà pod-

Êwietlony, jest widoczny z odleg∏oÊci 20. km.
Trwajà te˝ prace konserwatorskie finansowane z do-
chodów w∏asnych spó∏ki i bud˝etu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – konserwacja
elewacji wewn´trznych Don˝onu, konserwacja Bra-
my Or∏a Don˝onu, remont bramy Bastionu Niskie-
go. W celu naprawy i zabezpieczenia przed wilgo-
cià sklepienia poterny zdj´to nasyp ziemny i odkry-
to przypuszczalne zadaszenie poterny. Prowadzone
sà badania znaleziska i ustalane jest dalsze post´-
powanie. W Srebrnej Górze post´p w porównaniu
do stanu sprzed kilku lat jest naprawd´ ogromny.

W K∏odzku, po zorganizowaniu i okrzepni´ciu
nowej w∏adzy, temat parku powróci∏. Dodatkowym
bodêcem by∏o przekazanie miastu przez wojewod´
poprzemys∏owej cz´Êci Twierdzy G∏ównej. Obszar ten
oddano w tymczasowy zarzàd OÊrodkowi Sportu 
i Rekreacji, który prowadzi przyleg∏à cz´Êç turystycz-
nà. Rada Miejska przeznaczy∏a z bud˝etu gminy
na 2007 r. 300 000 z∏ na Forteczny Park Kul-
turowy (poza wczeÊniej zaplanowanymi Êrodkami
na plan ochrony i zamówienie planów archiwalnych
w Berlinie). Z cz´Êci tych funduszy tymczasowy za-
rzàdca finansuje prace porzàdkowe cz´Êci poprze-
mys∏owej. Zwo∏ana Rada Konsultacyjno-Naukowa
zaopiniowa∏a dzia∏ania zarzàdcy i zaproponowa∏a
zakres najpilniejszych prac porzàdkowych, konser-
watorskich i dokumentacyjnych. JednoczeÊnie – 
w ramach realizacji uchwa∏y o utworzeniu parku –
rozpocz´∏y si´ prace nad utworzeniem jednostki
organizacyjnej. Zespó∏ pod kierownictwem zast´p-
cy przewodniczàcego Rady Miejskiej przygotowuje
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statut i regulamin organizacyjny jednostki, które
majà byç poddane pod dyskusj´. Wst´pne analizy
sk∏aniajà do utworzenia samorzàdowej instytucji
kultury, finansowej z dochodów w∏asnych i bud˝e-
tu gminy. Niestety, jak zawsze nie jest ∏atwo. Opinie
co do rodzaju jednostki sà podzielone. Przygotowana
przez zespó∏ propozycja musi uzyskaç ocen´ ko-
misji Rady Miejskiej. Ponadto nale˝y ustaliç bud˝et
jednostki i kryteria konkursu na dyrektora parku.

Niezale˝nie od tego, wkrótce rozpocznà si´ za-
pewne planowe prace konserwatorskie i restaura-
cyjne na du˝à skal´. Na poczàtek postawiono sobie
cel w postaci usuni´cia zagro˝eƒ, naprawy najbar-
dziej zniszczonych fragmentów, usuni´cia niepo-
˝àdanej zieleni (zw∏aszcza na terenie fortu Owcza

Góra), zgodnie ze sporzàdzonà wczeÊniej doku-
mentacjà. Nast´pnie b´dzie prowadzona stopniowa 
rewitalizacja z uwzgl´dnieniem rygorów ochrony
konserwatorskiej w zakresie zagospodarowania,
u˝ytkowania i udost´pniania tego cennego XVII- 
i XVIII-wiecznego zespo∏u obronnego.

konferencje

9. Zdj´cie szkicu przedstawiajàcego Forteczny Park Kulturowy – Twierdza K∏odzko, 2005 r. Obecnie teren zak∏adu przemys∏owego
(kolor czerwony) jest w∏asnoÊcià miasta. Oprac. E. Kielar. Fot. M. Kielar.
9. Photograph of a sketch showing Fort Culture Park – Fort K∏odzko, 2005. Today: industrial plant area (marked in red) belong-
ing to the town. Prep. E. Kielar. Photo: M. Kielar.

Mgr in˝. Ewa Kielar, absolwentka Wydzia∏u Archi-
tektury Politechniki Wroc∏awskiej, dyplom uzyska∏a
w 1981 r. Miejski Konserwator Zabytków w K∏odzku 
w latach 1982-1985 i obecnie od 1992 r.

*Wystàpienie na konferencji naukowej „Parki kulturowe –
ochrona to˝samoÊci krajobrazu”, zorganizowanej przez Kra-
jowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków 17.04.2007 r.
w Lublinie. Konferencja stanowi∏a cz´Êç obchodów Mi´dzy-
narodowego Dnia Ochrony Zabytków.

FORT CULTURE PARK – FORT K¸ODZKO

Fort Culture Park – Fort K∏odzko was establish-
ed upon the basis of Resolution no. XLIII/

355/2005 issued by the Town Council in K∏odzko
on 27 October 2005. The Park is still being creat-
ed since the local Town Commune has made full

use of its statutory potential of protecting the nat-
ural and material heritage. 

The K∏odzko fortifications complex assumed
its present-day shape in the second half of the
eighteenth century. Castle Hill is the site of the
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10. Twierdza Srebrna Góra. Don˝on i prace konserwatorskie
przy bramie i poternie Bastionu Niskiego. Fot. P. Molski.
10. Fort Mt. Srebrna. Donjon and conservation of the gate and
Niski (Low) Bastion passage. Photo: P. Molski.

Main Fort, built after redesigning and partially
pulling down the earlier fortifications. An auxiliary
fort with the outline of a hexagonal, irregular star
was erected on Owcza Hill.

In time, the progress of war technology
adversely affected the military rank of both forts.
Already on the eve of the Second World War the
southern part of the Main Fort was open to visitors.
During the war, the same Fort was adapted for the
needs of a POW camp and an AEG armament 
factory. After the war, it was taken over by the
army and a local tourist trail was opened in the
early 1960s. The central part of the Fort became
the site of an industrial enterprise. A major part of
the Owcza Hill Fort remained unused. 

Both forts, with the exception of small frag-
ments, succumbed to gradual destruction. The
abandoned parts of the buildings became over-
grown with wild plants, which damaged the walls,
escarpments and ceilings. The ”Rosvin Wine
Cellars” enterprise, which occupied the central,
stately part of the Main Fort, adapted the defensive
buildings for its own technological purposes by

ignoring conservation restrictions. This state of
affairs went on for years. 

At a meeting with the municipal authorities,
held in 2000, representatives of the Warsaw
Polytechnic, headed by Dr. Piotr Molski, proposed
the formula of a Fort Culture Park, which entails
protecting the whole complex. The fact that the
formula in question consists not solely of passive
protection but also its active counterpart and the
appointment of the Park’s professional administra-
tor, is of particular significance. The ensuing tasks
will encompass the cultural-natural merits of the
historical complex and commercial activity. 

The idea met with favourable reception. A large,
considerably neglected defensive complex, assorted
cultural-natural assets requiring protection, and
more than 11 000 sq. metres of casemates – all
these elements constituted obvious premises for
including the K∏odzko forts into the proposed pro-
tection formula.   

In June 2005 the Town Council passed a reso-
lution on the establishment of a park. In March
2006 it set up a Consultation-Scientific Council,
which first met in April. A protection plan was
commissioned, and an archival survey was carried
out in the pertinent collections of Berlin archives.
The first in a series of K∏odzko Fort Days was held
during the last weekend in August, enhanced with
a battle waged by a regiment from K∏odzko. For
the first time the local inhabitants and visitors
enjoyed an opportunity to tour the former industri-
al area. After the bankruptcy and closure of the
enterprise, the voivode entrusted the city with the
post-industrial part of the Main Fort, which, sub-
sequently, was handed over to the Sport and
Recreation Centre, which runs the adjoining tourist
section. The temporary administrator uses the
funds provided by the Town Council for putting
the former industrial area into order. Simultaneous
discussions concern the creation of an organisation
unit, which will administer the Park. At the
moment, opinions about unit’s character and
financing remain divided.

Planned large-scale conservation and restora-
tion are to be inaugurated in the near future.  The
initial objective involves removing all threats,
repairing the most damaged fragments, and elimi-
nating unwanted plants in accordance with earlier
prepared documentation. This stage will be fol-
lowed by gradual revitalisation, with due concern
for conservation and protection directives as
regards the use and access of this valuable seven-
teenth-and eighteenth-century defensive complex. 


