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Fort w Beniaminowie –  
problematyka zagospodarowania i ochrony  

jedynego ocalałego fortu linii Zegrze – Wawer
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Jednym z ciekawych obiektów dziedzictwa militarnego 
znajdującego się na terenie powiatu legionowskiego jest 
fort położony w Beniaminowie (gmina Nieporęt). Jest 
to jedyny ocalały obiekt obronny linii Zegrze – Wawer. 
Poniżej zostanie przedstawiona problematyka obecnego 
sposobu zagospodarowania obiektu, która prowadzi do 
jego regularnego niszczenia. Autorzy, po uprzednim prze-
prowadzeniu kwerendy archiwalnej i badań powierzch-
niowych, opracowali postulaty konserwatorskie na pod-
stawie obserwacji i przedstawionej analizy SWOT.

W 1873 r. Tajna Rada Cesarstwa Rosyjskiego zdecydo-
wała o otoczeniu europejskiej części Rosji rzędem twierdz 
na linii Wisły, Narwi i Biebrzy. Ważnym elementem tego 
założenia miała stać się twierdza zaporowa w Zegrzu. Jej 
zadaniem była obrona wschodniego przedpola twierdzy 
Modlin i przeprawy przez Narew. Twierdza stanowiła 
punkt wypadowy w kierunku Prus Wschodnich. W 1895 
r. uzyskała zdolność bojową1. Trzy lata później, w 1898 r., 
powrócono do wcześniejszych planów, zakładających wy-
budowanie linii obronnej, która składać się miała z sze-
ściu dzieł. Razem z przeszkodami wodnymi Wisły i Narwi 
oraz okolicznymi mokradłami, miała zamknąć od północ-
nego wschodu teren umocniony twierdzami: Warszawa, 
Modlin i mniejszym obiektem militarnym – Zegrze. Linia 
Zegrze – Wawer była tworzona w sposób bardzo powol-
ny, głównie z uwagi na niedostateczne środki finansowe. 
Budowę rozpoczęto z opóźnieniem w 1901 r. w trzech 
miejscowościach: Beniaminowie, Kawęczynie i Wawrze. 
Pozostałych fortów ze wspomnianej linii umocnień nie 
wzniesiono (ryc. 1).

Pierwszy etap budowy fortu w Beniaminowie został 
ukończony w 1904 r. Wtedy to uzyskał on zdolność bo-
jową. Obiekt zawierał całkowicie zrealizowane elementy 
czoła i barków. Nie miał natomiast koszar i elementów 
ziemnych w szyi. Całe założenie, powstające według pro-
jektu generała Konstantego Iwanowicza Wieliczko, dosto-
sowano do kształtu powierzchni terenu2 (ryc. 2).

Prace nad fortem zostały przerwane na skutek wojny 
rosyjsko-japońskiej, która trwała w latach 1904–1905. 
Fort uzbrojony był w stanowiska artylerii różnego kalibru, 

1  Boguszewski 2000: 57–63.
2  Gruszecka 1994: 89–90.

które uzupełniały stanowiska ciężkich karabinów maszy-
nowych Maxim kalibru 7,62 mm.

W asymetrycznym załamaniu fortu znajdowała się ka-
poniera przeciwskarpowa, połączona poterną ze schro-
nem w wale czołowym. Analogiczne połączenie z wałem 
miały dwie pozostałe kaponiery. Poterna centralna bie-
gnie od koszar szyjowych, przecina dziedziniec i kończy 
się w wale prawego czoła w pobliżu schronów pogo-
towia. Znajduje się tam pozostałość studni fortecznej. 
Schrony zawierały windy do podawania pocisków. W bar-
kach umieszczono skazamatowane tradytory (obecnie 
wysadzone)3 (ryc. 3).

Koszary szyjowe znacząco wyróżniają się swoim klasy-
cyzująco–manierystycznymi detalami architektoniczny-
mi, zbliżonymi w swym charakterze do włoskich budowli 
militarnych, rzadko spotykanymi w fortach rosyjskich. 
Zawierają one 20 półkoliście sklepionych izb, w których 
stacjonowała załoga fortu. W każdym z ogrzewanych 
i wentylowanych pomieszczeń mieszkało około dwu-
dziestu – trzydziestu żołnierzy. Prycze były odchylane od 
ścian. W izbach widoczny jest ślad po bardzo wąskim ko-
rytarzyku, który według jednej z hipotez miał służyć do 
podsłuchiwania rozmów, a co za tym idzie również spraw-
dzania morale żołnierzy i wykrywania ewentualnych an-
tyrosyjskich nastrojów. Inną prawdopodobną wersją jest 
jego wykorzystanie jako kanału wentylacyjnego. Łaźnie 
i latryny umieszczone zostały po bokach koszar. Sam fort 
posiadał elektryczność i telefon (ryc. 4–6). 

Fort obsadzały trzy kompanie z 2 Zegrzyńskiego Pułku 
Piechoty Fortecznej. Ich zakwaterowanie stanowiły znaj-
dujące się w Białobrzegach (nazywanych od pobliskiego 
fortu Beniaminowem), murowane koszary, oddalone 
o około 2 km od umocnienia. Zostały one oddane do 
użytku w 1908 r. i były jedną z ostatnich dużych inwesty-
cji budowlanych Zarządu Inżynieryjnego fortecy zegrzyń-
skiej4. Budowy fortu nigdy nie ukończono. W związku 
z decyzją o kasacji twierdz, został on rozbrojony w 1913 r.

Dnia 7 sierpnia 1915 r. fort w Zegrzu został zdobyty 
przez Niemców. Doprowadziło to do zamknięcia pierście-
nia okrążenia Twierdzy Modlin. Jednostki rosyjskie wy-

3  Boguszewski 2000: 61.
4  Szczepański 1998: 81–84.
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Ryc. 1. Fragment niemieckiej mapy H 32 Warszawa -Nord z 1919 r.; widoczna linia kolejki wąskotorowej do fortu w Beniamino-
wie (źródło: www.mapywig.org)
Fig. 1. Part of German map H 32 Warszawa -Nord of 1919 showing the narrow gauge railway to the fort at Beniaminów (sour-
ce: www.mapywig.org)

Ryc. 2. Projekt fortu w Beniaminowie we-
dług generała Konstantina Iwanowicza Wielicz-
ko (źródło: www.forty.waw.pl)
Fig. 2. Draft of the fort at Beniaminów by 
Gen. Konstantin Ivanovich Velichko (source: 
www.forty.waw.pl)

cofały się z koszar w Białobrzegach, wysadzając również 
część fortu w Beniaminowie. Ostatecznie obiekty te zosta-
ły zajęte przez Niemców prawdopodobnie 8 sierpnia 1915 
r.5 Niemcy zbudowali do Beniaminowa kolejkę wąskotoro-
wą, która łączyła się z linią kolejki Zegrze – Wawer (ryc. 7).

5  Szczepański 1998: 81–84.

22 lipca 1917 r. w białobrzeskich koszarach został 
utworzony obóz dla oficerów Legionów Polskich, którzy 
odmówili przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Au-
stro-Węgier. W obozie przebywali oni do października 
1918 r. Wśród internowanych znajdowali się między in-
nymi Stefan Rowecki, Felicjan Sławoj Składkowski i Ste-
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Ryc. 3. Fort w Beniaminowie w obrazowaniu 
LiDAR (źródło: Geoportal.gov)
Fig. 3. The fort at Beniaminów in the LiDAR 
imaging (source: Geoportal.gov)

fan Starzyński. Natomiast podoficerowie znajdowali się 
w obozie w Szczypiornie.

Fort, ze względu na swoją lokalizację bezpośrednio 
na linii walk, był wykorzystywany logistycznie i bojowo 
w 1920 r. przez walczące tu oddziały polskie. W czasie 
sierpniowych walk fort wchodził w skład drugiej linii 
obrony przedmościa warszawskiego. Był on obsadzony 
oddziałami z 48 pułku piechoty. Stałą łączność z obsa-
dą fortu zapewniał wydzielony z 3 szwadronu „Huzarów 
Śmierci” specjalny, wzmocniony pluton policyjny w sile 
35 konnych.6

W 1939 r. fort spełniał głównie funkcję schronu dla 
ludności Beniaminowa i okolic. Tutaj chronili się oni przed 
ostrzałem i bombardowaniami. Po II wojnie światowej 
należał do jednostki wojskowej w Białobrzegach. Na 
jego terenie przeprowadzano ćwiczenia z materiałami 
wybuchowymi i gazem łzawiącym, były tu też magazyny 
i pomieszczenia gospodarcze. Fosa zamieniała się powoli 
w dzikie wysypisko śmieci, ale w samą porę udało się za-
kończyć ten proceder i uprzątnąć jego teren.

W 1990 r. pojawił się inwestor, który chciał w izbach 
koszar szyjowych prowadzić pieczarkarnię. Do sfinalizo-
wana tych zamierzeń nie doszło, jednak biznesmen zdą-
żył zamurować pustakami część przejść między izbami 
oraz wiele otworów okiennych.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych XX w., fortem zainteresował się prof. dr hab. inż. 
Andrzej Gruszecki.7 Spopularyzował on informacje o tym 
obiekcie wśród władz lokalnych i mieszkańców. Dzięki 
jego staraniom fort został wpisany do rejestru zabytków 
w 1991 r. jako obiekt zabytkowy w granicach wału for-
tecznego ze strefą ochronną wokół wału o szerokości 

6  Dąbrowski i Topolewski 2000.
7   Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, któremu przewodniczył prof. 

A. Gruszecki, w latach 1997–1999 prowadziło rejestrację karto-
graficzną i opisową obiektów militarnych; por. Molski 2003: 15.

50 metrów.8 Budowla została oznaczona odpowiednimi 
tablicami informacyjnymi. Niestety, były one regularnie 
niszczone.

Obecnie teren jest własnością prywatnego właścicie-
la. Organizowane są tu rajdy off-road. Osoby szukające 
ekstremalnych wrażeń, poruszają się po terenie fortu sa-
mochodami terenowymi, motocyklami i quadami. Nie-
stety często nie mają świadomości historycznych warto-
ści obiektu. W ten sposób przyczyniają się do degradacji 
nasypów osłonowych oraz wałów, drążąc w nich koleiny, 
które stopniowo tworzą ubytki dochodzące nawet do 
4 m szerokości i 2 m głębokości. Niszcząc zieleń porasta-
jącą budowle oraz obsypując nasypy i wały, odsłaniają jej 
konstrukcje, tym samym narażając je na szkodliwe dzia-
łanie czynników atmosferycznych. Liczne trasy dla wyżej 
wymienionych pojazdów pokryły cały teren zabytku. 
Obecnie przypomina on bardziej poligon doświadczalny, 
niż militarny obiekt chroniony prawem (ryc. 8–11). Osob-
ną kwestią są organizowane tu spotkania miłośników pa-
intballu. Ślady po tego rodzaju aktywności widoczne są 
na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych w postaci licz-
nych kolorowych plam po farbie. Występuje tu również 
znaczna ilość graffiti i napisów wydrapanych na murach, 
które w znacznym stopniu wpływają negatywnie na wra-
żenie wizualne. W wyniku tych działań ten nieruchomy 
obiekt zabytkowy popada w ruinę (ryc. 12).

W celu lepszego zaprezentowania postulatów kon-
serwatorskich, w tym również odpowiedniej adaptacji 
obiektu zabytkowego, przeprowadzono dla fortu ana-
lizę SWOT. Analiza ta pozwala na rozpoznanie zarówno 
słabych stron, jak i atutów obiektu oraz przedstawienie 
zagrożeń i potencjalnych szans dalszego rozwoju obiek-
tu. Dzięki temu możliwe jest utworzenie strategii działań 
właściciela poprzez dokładne planowanie dalszego roz-

8   Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków 
1991.
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Ryc. 4. Fort w Beniaminowie Koszary szyjo-
we zniszczone przez wojska carskie (S. Skład-
kowski, Beniaminów) 
Fig. 4. The Fort at Beniaminów. Barracks 
destroyed by the tsarist troops (S. Składkow-
ski, Beniaminów) 

Ryc. 5. Fort w Beniaminowie. Koszary szyjo-
we obecnie (fot. K. Zdeb i K. Szostek)
Fig. 5. The Fort of Beniaminów. The bar-
racks today (photo by K. Zdeb and K. Szostek)

Ryc. 6. Fort w Beniaminowie. Rysunek przedstawiający fragment elewacji koszar szyjowych (rys. L. Dalecki)
Fig. 6. The Fort at Beniaminów. Figure showing the detail of the facade of the barracks (drawing by L. Dalecki)
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Ryc. 7. Beniaminów. Pociąg towarowy na 
wybudowanej przez Niemców linii kolejki wą-
skotorowej (ryc. S. Składkowski) 
Fig. 7. Beniaminów. Freight train built by 
the Germans on the narrow-gauge railway line 
(S. Składkowski, Beniaminów) 

Ryc. 8. Fort w Beniaminowie. Samochód 
terenowy na schronie pogotowia  
(fot. M. Melanowicz)
Fig. 8. Th Fort at Beniaminów. Off-road car 
on the emergency shelter  
(photo by M. Melanowicz)
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Ryc. 9. Fort w Beniaminowie. Koszary szy-
jowe – uszkodzenia nasypu ziemnego i świeże 
ślady opon (fot. K. Zdeb i K. Szostek)
Fig. 9. The Fort at Beniaminów. Damaged 
embankment of the barrack – fresh tire tracks 
(photo by K. Zdeb and K. Szostek)

Ryc. 10. Fort w Beniaminowie. Koszary 
szyjowe, uszkodzenia nasypu ziemnego, świe-
że ślady opon (fot. K. Zdeb i K. Szostek)
Fig. 10. The Fort at Beniaminów. Damaged 
embankment of the barrack – fresh tire tracks 
(photo by K. Zdeb and K. Szostek)

Ryc. 11. Fort w Beniaminowie. Koszary 
szyjowe, uszkodzenia nasypu ziemnego, świe-
że ślady opon (fot. K. Zdeb i K. Szostek)
Fig. 11. The Fort at Beniaminów. Damaged 
embankment of the barrack – fresh tire tracks 
(photo by K. Zdeb and K. Szostek)
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woju obiektu, które jednocześnie nie będzie negatywnie 
oddziaływać na substancję zabytkową.9

Do mocnych stron obiektu należą jego położenie 
w malowniczym krajobrazie, a dostęp do obiektu jest 
ułatwiony ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo dro-
gi. Fort wyróżnia ciekawa architektura z detalami klasy-
cyzująco-manierystycznymi na koszarach szyjowych. Ma 
on również bogatą historię. Warto również nadmienić, 
że ocalała znaczna część zabudowań tego założenia mi-
litarnego.

Słabymi stronami obiektu są: złe zabezpieczenie te-
renu i brak ochrony przed wandalami. Fort jest również 
źle zagospodarowany turystycznie. Ponadto obiekt jest 
zagrożony wandalizmem takim, jak graffiti i paintball oraz 
nieustanne niszczenie obiektu poprzez rajdy off-road.

Szansami dla poprawy stanu obiektu i jego lepszego 
zagospodarowania są jego różnorodne walory: historycz-
ne, naukowe, informacyjne, sentymentalne oraz wartości 
przyrodnicze otoczenia. Kolejną możliwością jest wyko-
rzystanie potencjału edukacyjnego, który może stanowić 

9  Więcej na ten temat: Zajadacz i Śniadek 2008: 50–52.

ciekawy element wycieczek dla uczniów szkół i miłośni-
ków fortyfikacji.

Ciekawą alternatywą dla wykorzystania fortu do celów 
turystycznych jest rozwiązanie zaprojektowane w 2015 
roku na Politechnice Śląskiej. Przy wsparciu Biura Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków, powstała praca inżynierska 
Pauliny Marchlik Adaptacja i rozbudowa fortu Beniami-
nów na centrum hotelowo-konferencyjne10. Przed rozpo-
częciem prac nad projektem wzięto pod uwagę inne przy-
kłady adaptacji podobnych budowli na cele użyteczności 
publicznej. W projekcie rozważono także zagospodaro-
wanie terenu wraz z wytyczeniem szlaków komunikacyj-
nych. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej fasady 
jako najlepszego nawiązania do pierwotnego wyglądu 
obiektu, z poszanowaniem tradycji i historii. Cały projekt 
obejmuje powierzchnie 6786 m2. Całość założenia funk-
cjonalnego została podzielona na sześć stref. Pierwsza 
z nich to pokoje hotelowe. Kolejna to sale konferencyj-
ne i biznesowe. Z nimi łączy się strefa gastronomiczna, 
w tym restauracja i bar. Dwie ostatnie strefy to pomiesz-
czenia techniczno-administracyjne (ryc. 13).

10  Więcej na ten temat: Marchlik 2015.

Ryc. 12. Fort w Beniaminowie. Graffiti na 
ścianie schronu pogotowia (fot. K. Szostek)
Fig. 12. The Fort at Beniaminów. Graffiti on 
the wall of the emergency shelter (photo  
by K. Szostek)

Ryc. 13. Projekt Adaptacja i rozbudowa 
fortu Beniaminów na centrum hotelowo-konfe-
rencyjne (oprac. inż. arch. Paulina Marchlik)
Fig. 13. The project Adaptation and deve-
lopment of the fort at Beniaminów as a hotel 
and conference center (elaborated by archi-
tect Paulina Marchlik) conference center (desi-
gned by architect Paulina Marchlik)
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Fort może zostać zagospodarowany jako siedziba 
organizacji i instytucji kultury oraz oświaty. Na jego te-
renie mogą być organizowane imprezy plenerowe i ka-
meralne, a także może stać się miejscem wypoczynku 
mieszkańców okolicy i turystów.  Sam fort odpowiednio 
odnowiony i oddany do użytku  publicznego może stać 
się elementem promocji mikroregionu, zwłaszcza w po-
łączeniu z pozostałymi umocnieniami znajdującymi się 
dookoła Warszawy.11 Inną możliwością byłoby wykorzy-
stanie fortu jako miejsca rekonstrukcji historycznych. Fort 
zajmuje duży, przestronny obszar dający wiele możliwości 
wykorzystania obiektu bez jego degradacji tak, aby długo 
służył społeczeństwu, świadcząc o historii okolicy.12 Ko-

11  Por. także Musiak 2013: 175; Łach 2003: 109–110.
12  Por. Wysocki 2003: 173.

nieczna jest natychmiastowa reakcja organów konserwa-
torskich i zaniechanie negatywnych praktyk szkodzących 
zabytkowi.

Epilog

Autorzy artykułu zainteresowali sprawą dewastacji fortu 
w Beniaminowie Stowarzyszenie Naukowe Archeologów 
Polskich – Oddział w Warszawie. Wspólnie z lokalną or-
ganizacją – Nieporęckim Stowarzyszeniem Historycznym, 
została przeprowadzona wizja lokalna. Jej efektem było 
złożenie u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków zawiadomienia o niszczeniu i uszkodzeniu za-
bytku. W momencie przygotowywania tego artykułu do 
druku, prowadzone są czynności w tej sprawie.
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Konrad Szostek and Katarzyna Zdeb

Fort at Beniaminów – problems of maintenance and protection  
of the last survived fortification of the Zegrze – Wawer line

Summary

The paper presents the history of the tsarist Russian fort at Be-
niaminów (community of Nieporęt), which is a last survivor of 
the fortification line Zegrze –Wawer. This text presents the cur-
rent state of maintenance and degradation of the site observed 
by the authors during the fieldwork. The authors pointed out 
conservation requirements on the base of observation and 
a SWOT analysis.

The first phase of construction of the fort at Benjaminów 
was completed in 1904. The building was designed by General 
Konstantin Ivanovich Velichko, adapted to the shape of the 
ground surface. Fort was of  modern construction. Barracks in-
side are significantly distinguished by classic details, similar in 
character to the Italian military structures. 

Now, the area of the fort belongs to a private owner. Off-
road rallies are being organised there. People seeking extreme 
sensations driving there off-road vehicles, motorcycles and 
quads. Unfortunately, they are not often aware of the historical 
value of the object. In this way, they contribute to the degrada-
tion of the defense ramparts, making ruts, reaching up to 2 m 
wide and 1.5 m deep. Another issue are activities of paintball 
enthusiasts. They have made also a considerable amount of 
graffiti and inscriptions on the walls significantly degrading 
a general appearance of the fort.

Translated by Konrad Szostek
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