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Przed wiekami Szańce były objektami do 
ochrony Przełęczy Jabłonkowskiej i najazda-
mi wgłąb kraju. Obecnie jest wręcz przeciwnie, 
szańce wabią turystów. Przenieśmy się więc 
do XlX wieku i udajmy razem do zwiedzania 
obwarowań Wielkiego Szańca.

Wielki Szaniec
w 1809 roku

KRÓTKA HISTORIA

Fortyfikacja Wielki Szaniec 
położona jest na strategicznym 
wzniesieniu. Dzięki swemu 
położeniu można strzec granic 
i drogi wiodącej przez Przełęcz 
Jabłonkowską. Fortyfikacja 
stanowi centralną część 
systemu obronnego, zwanego 
Szańcami Jabłonkowskimi. 
System obronny budowano 
w tej południowo – wschodniej 
części Śląska na granicy 
z Węgrami a później Polską już 

 od XVl wieku aż do początków 
 XlX wieku.

Na przestrzeni wieków obwarowania chroniły 
ziemie Śląska przed atakami Imperium
Osmańskiego, antyhabsburskich powstańców 
węgierskich, ale też przed najazdami jednostek 
szwedzkich czy duńskich.
Łącznie na granicy Śląska zbudowano 21 takich 
fortyfikacji.
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Do fortyfikacji wchodzimy przez południową 
bramę, inaczej też węgierską.

1. BRAMA WĘGIERSKA

Wejście do Wielkiego Szańca umożliwiały dwie 
bramy nazwane według kraju, z którego pro- 
wadziły drogi. Od strony południowej była to 
brama węgierska a od północnej brama śląska. 
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Wygląd bram zmieniał się w na przestrzeni czasu. 
Chodziło o murowane budowle z drewnianymi 
wątkami. Bramy były zadaszone. Wstępu broniła 
drewniana brama a pokonanie fosy umożliwiały 
mosty zwodzone.
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Tuż za bramą skręcimy w prawo udając 
się ścieżką po wewnętrznym obwodzie for-
tyfikacji do budynku, który zbudowano 
podczas przebudowy z lat 1724–1729.

2. DOM DOWÓDZTWA

Był to jednopiętrowy murowany budynek, 
posiadający trzy wejścia. Na parterze były pokoje 
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z trzema piecami i drewnianymi podłogami. 
Następnie wielka i mała kuchnia i 2 małe piwnice. 
Na piętrze znajdowało się osiem pokoi, a tylko 
w jednym z nich był piec. Na pierwsze piętro i na 
strych prowadziły drewniane schody. Na 
pierwszym piętrze była też kaplica wojskowa.

7



3. PROCHOWNIA

Artylerzyści byli dość ważnymi osobami. Oprócz 
dokładnego celowania musieli wykonywać szereg 
innych zadań. A już samo celowanie świadczyło 
o tym, że musieli oni być biegli w matematyce. 
Tor kuli armatniej nie jest bowiem linią prostą, 
ale kula porusza się torem w kształcie krzywej 
balistycznej. Musieli więc dobrze obliczyć 
miejsce, do którego kula armatnia uderzy.

4. KOSZARY ARTYLERII

Spacer kontynuujemy wzdłuż linii obron-
nej. Jeżeli spojrzymy w kierunku fortyfi-
kacji i domu dowództwa to pokaże nam 
się widok na dawne koszary artylerii.
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Udając się dalej po 
obwodzie fortyfikacji 
dojdziemy do prochowni, 
która znajdowała się na pół-
nocnym wschodzie. Dokładniej 
chodzi o magazyn aminucji, czyli 
miejsce, w którym przechowywano 
materiały wybuchowe.



5. BRAMA
ŚLĄSKA

Woda stanowiła wielki problem. Tutejsza 
studnia była co prawda głęboka, ale woda nie była 
jakościowo dobra. Problem rozwiązano jak na 
dawne czasy oryginalnie! Od 1724 roku wodę 
doprowadzano wodociągiem.

6. STUDNIA I WODA
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Dotrzemy do niedalekiej 
drogi wybrukowanej 
kamieniem, która przecina 
cały obszar fortyfikacji. 
Znajdujemy się teraz przy 
drugiej, czyli śląskiej bramie.

Przekrój poprzeczny 
rur wodociąguTrasa wodociągu

W FORTYFIKACJI
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Blockhausy – detal budynku

Podążamy dalej wzdłuż linii zachodniej  
części fortyfikacji, która ma kształt gwiazdy.

7. BLOCKHAUSY

Budynek koszar załogi zbudowano podczas 
przebudowy, w latach trzydziestych XVlll wieku. 
Był to jednopiętrowy budynek o mniejszych 
rozmiarach niż dom dowództwa.

8. KOSZARY ZAŁOGI

Podążamy dalej po obwodzie fortyfikacji.

Za czasów wojen napoleońskich 
przeprowadzono ostatnią przebu-
dowę Wielkiego Szańca. Szczątki 
szańca po ostatniej przebudowie 
możemy ujrzeć i dziś.
Podczas przebudowy zasadniczo zmieniło się 
rozmieszczenie koszar szeregowych żołnierzy, 
czyli „blockhausów”, które znajdowały się po 
lewej stronie.
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ZAŁOGA SZAŃCA
W skład załogi Wielkiego Szańca z reguły 
wchodziły oddziały piechoty austro-węgierskiej, 
lecz w obronie granicy brały udział i oddziały 
pańszczyźniane… WYBRAŃCY.
Wybrańców zwano w myśl dekretu Elżbiety 
Lukrecji, księżny cieszyńskiej z lat 40. XVll wieku 
o rekrutacji – wybraniu co szóstego poddanego 
ze wsi z okolic Jabłonkowa. Chodziło o niere-
gularne oddziały zbrojne, które miały zapobiec 

przekraczaniu granic przez mniejsze grupy 
wrogów. Wybrańcy brali też udział w pracach 
budowlannych przy obwarowaniach.
Wielkość załogi zależna była od powagi zagroże-
nia i wahała się od najmniejszej liczby czterech 
żołnierzy do siedmiuset żołnierzy! Najczęściej 
jednak załogę tworzyły jednostki piechoty 
austro-węgierskiej {kompania} liczące średnio 
sto żołnierzy.

Załoga Wybraniec

Koszary załogi

15



OPIS PRZYSTANKÓW

KONTAKT:
Centrum zwiedzania
fortyfikacji Szańca

Mosty u Jablunkova 1165
Tel.: +420 596 412 068

www.opevneni-sance.cz
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Brama Węgierska

Dom Dowództwa

Prochownia

Koszary artylerii

Brama śląska

Studnia i woda 
w fortyfikacji

Blockhausy

Koszary załogi
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