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S t r e s z c z e n i e 
 

W artykule przedstawiono wyniki prac renowacyjnych mostu fortecznego w twierdzy Boyen w Giżycku. 
Przedstawiono ponadto informacje z rękopisu Józefa Naronowicza-Narońskiego z roku 1659 o mostach 
fortecznych oraz o wymaganiach jakie spełniać powinien inżynier. 
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A b s t r a c t 
 

In this work restoration results of the bascule bridge are presented. The bridge is located in the Giżycka 
Gate of the Boyen Fortress in Giżycko. Additional information from the book by Józef Naronowicz-
Naroński concerning bascule bridges are presented. In this paper is also provided the description of the 
requirements, which had to be fulfilled by the civil engineers in the XVII century. 
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1. Józef Naronowicz-Naroński herbu Gozdawa – inżynier i kartograf 
 

Józef Naronowicz-Naroński urodził się na początku XVII w. w szlacheckiej rodzinie osiadłej  
w Wielkim Księstwie Litewskim [3, 4]. Pisał o sobie, że jest inżynierem i geografem. 

W 1639 roku, jako współpracownik Wilhelma Beauplana, wykonał mapę dolnego biegu Dniepru 
oraz mapę Ukrainy. W służbie u Janusza i Bogusława Radziwiłłów birżańskich był geometrą oraz 
inspektorem radziwiłłowskich twierdz i arsenałów. Był arianinem, którego wygnanie arian  
i protestantów z Rzeczypospolitej, uchwalone przez sejm w lipcu 1658 r., zmusiło do wyjazdu na teren 
Prus Książęcych. Tam w latach 1660-78 wykonał mapy znacznej części starostw Prus Książęcych [8] 
(do 1944 r. przechowywano je w tajnym Archiwum Państwowym w Królewcu, obecnie znajdują się  
w Tajnym Państwowym Archiwum Kultury Pruskiej w Berlinie). Józef Naronowicz–Naroński zmarł na 
wygnaniu, w Szczytnie, w kwietniu 1678 r. 

Był inżynierem i to z ogromnym doświadczeniem fachowym. W latach 1655-59 Naronowicz-
Naroński napisał 3 tomowe dzieło dla inżynierów: Księgi nauk matematycznych. Tom pierwszy, który 
zaginął, nosił tytuł: Arithmetica practica, to jest rachunków wszelkich nauka (...).W tomie drugim 
Geometria albo rozmiar... opisał po raz pierwszy w języku polskim zasady trygonometrii. Rękopis tego 
tomu jest przechowywany w Bibliotece PAN w Krakowie. Trzeci tom dzieła ma tytuł: Optica lubo 
perspectiva (...) także osobliwie architectura militaris, to jest budownictwo wojenne, obwarowanie 
miast, zamków (...) dla sławy i pożytku narodu słowieńskiego na światło wydano przez Józefa 
Naronowicza-Narońskiego, którego własną ręką rysowanie i pisanie (...) wszystkich ksiąg anno Domini 
1659 junii 3 skończono. Rękopis tego tomu, znajdujący się obecnie w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego, przeleżał ponad 300 lat w archiwach i bibliotekach. W 1957 r. po raz pierwszy 
wydrukowano fragment tego dzieła dotyczący budownictwa wojennego. 

Można uznać, że Józef Naronowicz-Naroński jest autorem pierwszego podręcznika fortyfikacji 
napisanym w języku polskim. W dziele tym są zawarte informacje na temat fortyfikacji, konstrukcji 
mostów fortecznych, ale także wykład na temat cech inżyniera. 
 
 

2. Inżynier - jego powinność umiejętności i zacność 
 

W dziele Naronowicza-Narońskiego [3] jest rozdział zatytułowany Architekt militaris ingenierem 
nazwany, a ten jaki ma bydź i co jego jest powinność umiejętności i jaka zacność. Przemyślenia 
wybitnego fortyfikatora mogą być cenne także dla współczesnych inżynierów, dlatego pozwolimy sobie 
na przytoczenie niektórych opinii Naronowicza-Narońskiego. 

Co to jest inżynier 
Ingenier, a z włoska nazwany indzienier – słowo to jest tytuł barzo wysokiego i zacnego, bo ingenium ad 
ingeniarium – od wynalazków wszelkich, inwencyj, struktur i machin generaliter jest nazwany. 

Znaczenie praktyki zawodowej 
Jako tedy matematyka (…) jakoby matką wszelkiej mądrości nazwana, z której się rodzą wszystkie nauki 
(…), tak ingienier od wynalazku wszystkich dowcipów też swój tytuł bierze. A więtszy i zacniejszy jest 
tytuł i honor bydź ingienierem niż matematykiem, bo matematyk może być theoretice tylo uczony,  
a ingenier practice umiejący nauki matematyczne w samej rzeczy odprawować, egzekwować i robić. 
Może bydź matematyk tylko matematykiem, a nie bydź ingenierem, lecz ingenier musi bydź 
matematykiem. 
Jako tedy daleko zacniejsza z nauką praktyka od samej nauki, tak też ingienier od gołego w teoretycy 
matematyka. 

Co powinien umieć inżynier 
Ma ingenier bydź biegły we wszystkich naukach matematycznych, mianowicie tych, bez których 

ingienierem nazwan bydź nie może. A są to: 

- arytmetyka i geometria, 
- optyka i perspektywa, 
- geografia, 
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- historia i polityka (by znać siłę i zwyczaje monarchów oraz dawać przestrogę), 
- filozofia (by znać naturę żywiołów i materii), 
- artyleria (by znać się na działach i właściwie budować szańce i reduty obronne), 
- pirotechnika (tj. znajomość na ognistych rzeczach i na puszkarstwie), 
- astronomia, 
- mechanika (by znać się na: budowie machin np. wind i dźwigów, budowie mostów oraz przypraw do 

palenia twierdz nieprzyjacielskich), 
- chemia (by znać się na ziołach, wódkach, olejkach do różnych inwencyj, tak do ognistych, 

puszkarskich, jak i mechanicznych), 
- gnomonika (by znać się na budowie i wykorzystaniu kompasu), 
- retoryka (do wymowy lub opisania tego, co ma czynić albo stanowić informując innych), 
- ekonomia, 
a na ostatek ma się znać, jeśli nie perfecta umieć i na wszystkich nie tylko regułach matematycznych, ale 
i innych fizycznych. 

Do tego ma mieć też instrumenta matematyczne wszelkie (…). 

Jaki powinien być inżynier 
Przyrodzenia zaś mężnego i pobożnego. (…) czerstwym też i zdrowym ma bydź (…). Ma też bydź mój 

inżynier pobożny, cnotliwy, szczery, Ojczyznę i Rzeczpospolitą swoję gorliwie miłujący. 
Ma być bywalszy, tym w doskonałości i wiadomości rzeczy będzie doświadczeńszy, bo łacniej przy nauce 
radzić temu o tem (…), niż owemu, który choć umie z nauki, lecz iż tego w samej rzeczy nie doznał, 
mniej o tym godnie radzić będzie. 
Ma być tubylcem, Ziemkiem, a nie cudzoziemcem, któremu by Rzeczpospolita i całe wojsko bardziej ufać 
i na nim polegać mogło.  
Ma być trzeźwy, nie wszeteczny, skryty i sekreta umiejący zachować, speculatius zawsze pracujący 
 i żadnych narowów złych i afektów nikczemnych nie mający. 
(…) inżynier ma mieć głowę żelazną, aby do prac i myślenia była trwała, krzyż ołowiany w siedzeniu 
(…) oczy strusie (…), nogi sarnie, aby nie leniwo około stanowienia fortec, obozów, okopów, gdy 
zakłada biegał, mieszek fortunatów na wydatki, na instrumenta i na materyje, na papiery i na księgi, 
dlatego też drogo ingienierom płacą, aby im stawało dostatku na wydatki potrzebne.  
To wszystko gdy ingienier mój nie tylko umie, ale i doskonały będzie, tytułem ingieniera dobrego ma 
bydź nazwany. 

 
 

3. Opis mostów fortecznych wg rękopisu Narońskiego z roku 1659 [5] 
 

3.1. Uwagi ogólne 
 

Józef Naronowicz-Naroński w swoim dziele opisał konstrukcję mostów zwodzonych (most 
zwodzony to obiekt, w którym co najmniej jedno przęsło jest przęsłem ruchomym). 

Z uwagi na sposób umieszczenia przeciwwagi można wyróżnić dwa typy przęseł zwodzonych: 
- z przeciwwagą umieszczoną pod pomostem (na dole) - rys. 1-H, 
- z przeciwwagą umieszczoną nad pomostem (na górze) - rys. 1-G. 
 

Przęsła z przeciwwagą usytuowaną na górze znajdują się z zasady pomiędzy przęsłami o stałym 
charakterze (nie ruchomymi). Przęsła te również umożliwiają przepuszczenie jednostek pływających 
pod mostem. Przęsła z przeciwwagą usytuowana na dole z zasady uniemożliwiają w wybranych 
momentach przejście przez bramę (zamykają światło bramy). Ten typ przęsła stosowany był zazwyczaj, 
gdy most prowadził do bramy fortecznej. W niej to umieszczano elementy związane z podnoszeniem 
przęsła. 
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Rys. 1. Przęsło mostu zwodzonego: 

H - z przeciwwagą umieszczoną na dole,  G - z przeciwwagą umieszczoną na górze [3] 
Fig. 1. Drawbridge 

H – with the counterweight at the bottom,  G - with the counterweight at the top 
 

3.2. Fosa i brama forteczna 
 

Fosa przy bramie powinna być murowana na głębokość co najmniej 10 stóp (2,88 m). Według 
Stamma [7], Naronowicz-Naroński podawał wymiary w stopach chełmińskich - l stopa chełmińska jest 
równa 28,8 cm. Murowanie może sięgać aż od poziomu dna fosy. Po przeciwnej stronie, przy rawelinie 
(jest to wysunięta przed linie umocnień powierzchnia, w kształcie trójkąta lub półksiężyca - dopisek 
autorów), fosa powinna być również murowana - po tej stronie fosy należy oprzeć przęsło zwodzone lub 
wybudować kolejną bramę. Murować należy stosując najgrubszą i najmocniejszą odmianę muru. 

Brama powinna być murowana (ceglana lub kamienna), ewentualnie, z dębowego drewna - brama 
murowana jest trwalsza i mocniejsza. Z jednej lub po obu stronach bramy należy wykonać furty dla 
ruchu pieszych. Wysokość bramy powinna być równa wysokości wału i wynosić 22 stopy (6,34 m), gdy 
forteca jest pięcioboczna lub 16 stóp (4,61 m), gdy jest ona kwadratowa. Całkowita wysokość 
murowania bramy powinna wynosić odpowiednio 32 lub 26 stóp (9,22 lub 7,49 m). Światło bramy 
powinno mieć wysokość 12 lub 14 stóp (3,46 lub 4,03m) i szerokość odpowiednio 6 lub 7 stóp (1,73 lub 
2,02 m). 

W bramie powinna być umieszczona żelazna lub dębowa żelazem okuta, krata opuszczana z góry. 
Podwójne wrota bramy powinny być obite żelazną blachą i osadzone na trzech albo czterech żelaznych 
hakach. Dach bramy powinien być płaski albo wyokrąglony, obity blachą: ołowianą, miedzianą lub 
mosiężną. Można stosować również blachę żelazną, ale jest ona mniej trwała. W wypadku braku blachy 
lub odpowiednich funduszy, dach można obić dębową tarcicą. 

 
3.3. Konstrukcja przęseł zwodzonych 

 
Przed bramą forteczną należy wybudować przęsło zwodzone o długości 10 stóp (2,88 m). Most 

powinien być szeroki na 10 stóp (2,88 m), aby najszerszy wóz mógł przejechać pomiędzy dwoma 
szeregami żołnierzy. Szerokość przęsła zwodzonego powinna umożliwić przejazd najszerszego wozu 
wojskowego. Przęsła przy furtach dla pieszych należy budować jako podnoszone na jednym łańcuchu,  
o szerokości odpowiedniej dla ruchu pieszych (rys. 2). 

Przęsła zwodzone i podpory mostu należy budować z drewna dębowego lub, przy jego braku,  
z innego rodzaju drewna. Podpory mostu mogą też być murowane. 

Na moście mogą występować dwa lub trzy przęsła zwodzone, w zależności od szerokości fosy. 
Przejazd wozów konnych po moście powinien odbywać się w taki sposób, że przęsła są opuszczane 
kolejno - najpierw to przęsło po którym ma przejechać wóz, i dopiero po przejeździe i jego podniesieniu 
może być opuszczone przęsło następne. 

Aby uniemożliwić nieprzyjacielowi ucieczkę z mostu, należy przed przęsłami zwodzonymi 
zastosować kraty lub wrota kratowe (rys. 3) - zanim zostanie podniesione przęsło mostu, wrota kratowe 
należy zamknąć i ostrzeliwać do momentu podniesienia przęsła. Można wykonywać również lekkie 
przęsła (z samych krat). 
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Rys. 2. Brama forteczna [3] 

Fig. 2. Fortress gate 
Rys. 3. Wrota kratowe [3] 

Fig. 3. Grid gate 
 

Potrzeba studiowania i wykorzystania dzieła Naronowicza-Narońskiego pojawiła się przy okazji 
restauracji fortecznego mostu zwodzonego w Twierdzy Boyen. 

 
 

4. Twierdza Boyen 
 

Twierdza Boyen w Giżycku [1, 2] została wzniesiona na zachód od miasta, na wąskim przesmyku 
pomiędzy dużymi jeziorami Niegocin i Kisajno, stanowiła główne ogniwo w łańcuchu umocnień 
zamykających od wschodu dostęp na teren państwa pruskiego. Do dnia dzisiejszego jest przykładem 
pruskiej szkoły fortyfikacyjnej. 

We wrześniu 1844 r. generał von Boyen położył kamień węgielny, a w niecałe trzy lata później król 
nadał nazwę - Twierdza Boyen (Feste Boyen). 

Obwarowania wzniesiono jako budowlę ziemno-ceglaną na planie nieregularnego sześcioboku  
(rys. 4). Twierdzę otaczała sucha fosa, z wyjątkiem nawodnionego odcinka, pełniącego funkcję basenu 
portowego. Na dnie fosy wzniesiono kamienno-ceglany mur ze strzelnicami, tzw. mur Carnota,  
o obwodzie 2303 m, z urządzeniami obronnymi oraz prowadzącymi do wnętrza twierdzy czterema 
bramami: Giżycką, Prochową, Wodną i Kętrzyńską. 
 

 
 

Brama Giżycka 
 
 

 
 

 
ciągi pieszo jezdne 

 
 

ciągi piesze 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 4. Twierdza Boyen. Lokalizacja Bramy Giżyckiej [2] 
Fig. 4. Boyen Fortress – Giżycka Gate location 
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Wewnątrz obwałowań wybudowano koszary z całym zapleczem gospodarczym. Budowle murowe 

wznoszono i modernizowano aż do II wojny światowej. Ukształtowany w połowie XIX wieku zespół 
Twierdzy Boyen przetrwał do naszych czasów zachowując pełną czytelność ziemnych obwałowań  
z budowlami podziemnymi oraz układu komunikacyjnego. Zachowała się również większość 
naziemnych obiektów murowych. 

W 1973 r. Twierdza Boyen została wpisana do Rejestru Zabytków MKiS. Rozpoczęły się prace 
konserwatorskie i adaptacyjne, wśród nich także restauracja mostu zwodzonego. 

 
 

5. Projekt mostu zwodzonego w Bramie Giżyckiej w Twierdzy Boyen w Giżycku [6] 
 

5.1. Wprowadzenie 
 

Restauracja mostu w Bramie Giżyckiej w Twierdzy Boyen w Giżycku polegała na wykonaniu 
przęsła zwodzonego z wykorzystaniem dotychczasowej konstrukcji stalowej. Widok ogólny mostu 
pokazano na rys. 5. Most na charakter niewielkiej kładki dla pieszych, z możliwością przejazdu 
pojazdu o masie całkowitej do 2,5 t. Sposób podnoszenia kładki jest zbliżony do opisanego przez 
Naronowicza-Narońskiego i pokazanego wyżej na rys. 1-H. 
Całkowita długość przęsła wynosi 3,23 m, a szerokość pomostu - 3,42 m. Do podnoszenia konstrukcji 
przęsła mostu, zamiast przeciwwagi umieszczonej na dole ułatwiającej obsługę mostu zwodzonego, 
zastosowano dwie wciągarki ręczne o udźwigu po 5 kN. 

 

 
 

Rys. 5. Most zwodzony i Brama Giżycka – przekroje 
Fig. 5. Drawbridge and Giżycka Gate – cross-section 

 
Z uwagi na to, że most nie jest położony w ciągu drogi publicznej, lecz w ciągu drogi 

wewnętrznej na terenie twierdzy oraz stanowi odwzorowanie mostu zabytkowego, w obiekcie 
dopuszczono odstępstwa od wymagań w zakresie konstrukcji balustrad. 

Przebudowa mostu wymagała przełożenia urządzeń obcych (rurociągu i kabli), które 
uniemożliwiały montaż konstrukcji przęsła. 
 

5.2. Adaptacja przyczółków 
 

Adaptowano istniejące przyczółki. 
Adaptacja przyczółka południowego polegała na wykonaniu czterech żelbetowych bloków 

podłożyskowych (o wymiarach 30x30 cm i wysokości ok. 23 cm) i zespoleniu ich z przyczółkiem za 
pomocą użebrowanych prętów i warstwy szczepnej na bazie żywicy epoksydowej. 
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Adaptacja przyczółka północnego polegała na wykuciu w kamiennych blokach przyczółka niszy  
o głębokości 4 cm, w kształcie wycinka koła o promieniu R = 5,38 m (max strzałka wycięcia - 27 cm).  
W celu uzyskania równomiernego oparcia wspornikowo wystających desek pomostu, na całej powierzchni 
styku z kamiennym podłożem zastosowano warstwę wyrównawczą o średniej grubości równej l,5 cm. 

Ponadto uzupełniono brakujące w przyczółkach bloki kamienne. 
 

5.3. Przęsło zwodzone 
 

Na konstrukcję niosąca przęsła wykorzystano istniejącą konstrukcję stalową, którą poddano 
renowacji. Konstrukcję tworzy 5 belek I 220 w rozstawie co 800 mm, połączonych tężnikami 
poprzecznymi w postaci płaskowników 160x11 mm. Półki dolne belek są stężone ukośnie dwoma 
płaskownikami 105 x 10 mm. Przęsło jest podnoszone za pomocą łańcuchów połączonych z wciągarkami 
mechanicznymi zamocowanymi w filarach bramy. Przęsło obraca się na wale obrotowym przymocowanym 
do dwuteowych belek konstrukcji niosącej. Wał wykonano ze stali St3S w formie pręta o średnicy 32 mm 
i długości 3380 mm i oparto na czterech łożyskach. 

Na rysunkach 6÷9 zaprezentowano most podwieszony w Bramie Giżyckiej podczas uroczystości 
oddania go do eksploatacji 

 

  
Rys. 6. Autor projektu mostu zwodzonego podczas uroczystości oddania mostu do eksploatacji 

Fig. 6. Author of project below the bridge during ceremony of putting the object into exploitation 
 

 
 

Rys. 7. Most i Brama Giżycka od strony północnej 
Fig. 7. Bridge and Gizycka Gate from the north side 
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Rys. 8. Most i Brama Giżycka od strony południowej oraz twórcy rekonstrukcji 
Fig. 8. Bridge and Gizycka Gate from the south side 

 

  
Rys. 9. Most zwodzony w Bramie Giżyckiej od str. płn. Wciągarka do podnoszenia mostu 

Fig. 9. Drawbridge in Gizycka Gate from the north side. Hoisting winch for lifting the bridge 
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