




OKOLICE FORTU II
Proponuje się zaprojektowanie, jako 
współczesne uzupełnienie - scho-
dów w rejonie drogi w stronę Wizny 
celem udostępnienia korony wału do 
zwiedzania, jako początku jednej ze 
ścieżek dydaktycznych. Drogi w 
fosie oraz przecinające przeciwskar-
pę powinno się przeznaczyć do likwi-
dacji. 
Podwójną kaponierę w przełamaniu 
przeciwskarpy, wraz z poterną do 
niej prowadzącą należy zinwentary-
zować, odrestaurować i udostępnić 
dla turystów. Przejście poterną 
powinno być zamykane i udostępnia-
ne jedynie dla zwiedzających z prze-
wodnikiem. 

OKOLICE FORTU I
Relikty fundamentów i piwnic nieza-
chowanych budynków drewnianych 
zbadać oraz wykorzystać do wznie-
sienia współczesnych budynków. 
Nowa funkcja - użyteczność publicz-
na powiązana z turystyką.  

Teren wału międzyfortecznego 
pomiędzy fortem I a fortem II prze-
znaczony został na stajnie forteczne. 
Konie mogą być użytkowane rekre-
acyjnie przez lokalną młodzież, ale 
także jako środek komunikacji tury-
stów po twierdzy. Wzdłuż wału łączą-
cego forty przewidziano organizację 
konnego szlaku turystycznego. 
Coraz większą popularność zyskują 
także końskie rajdy trenowe, które 
mogą być organizowane w dolinie 
Narwi. Budynki stajenne zaprojekto-
wano w formie drewnianych prostych 
konstrukcji ustawionych szeregowo i 
nawiązujących do drewnianej zabu-
dowy zaplecza carskiej twierdzy.

Na terenach obejmujących wały mię-
dzyfortowe należy usunąć krzewy i 
zieleń inwazyjną w celu ich uczytel-
nienia. Wały, w szczególności korona 
z drogą wałową i bateriami artyleryj-
skimi na całej długości odcinka, 
powinny zostać odrestaurowane. Do-
puszcza się uzupełnienia ahistorycz-
ne małej architektury w celu przysto-
sowania korony wałów i dróg wało-
wych na potrzeby funkcji związanych 
z obsługą ruchu turystycznego. Kryte 
żelbetowe stanowiska ogniowe KM z 
czasów II Wojny Światowej przezna-
cza się do udostępnienia. Historycz-
ny przebieg dróg fortecznych zosta-
nie wykorzystany na potrzeby ście-
żek rekreacyjno-dydaktycznych. 



Centrum Edukacji Historycznej 
Fort III w Piątnicy

Projekt przewiduje odsłonięcie i wy-
eksponowanie fundamentów wysa-
dzonych koszar, utworzenie w ich 
miejscu dziedzińca. Budynek muze-
alny został ukryty pod ziemią. Po obu 
stronach współczesnej podziemnej 
budowli zaprojektowano rampy na 
osi bram wjazdowych koszar. W 
muzeum przewiduje się wprowadze-
nie ekspozycji dotyczącej historii 
umocnień Twierdzy Łomża i związa-
nych z nią działań wojennych oraz 
innych bitew związanych z regionem 
np. obrona Wizny. Główną atrakcją 
budynku jest kopuła mieszcząca 
ekran 360˚ do prezentacji warunków 
bojowych. Dzięki panoramicznemu 
ekranowi i efektom akustycznym 
widz będzie mógł znaleźć się w cen-
trum bitwy. Zamknięta ekspozycja 
połączona będzie z terenowymi 
instalacjami zlokalizowanymi na 
terenie fortu uzupełniającymi pro-
gram dydaktyczny CEH

W ramach projektu na terenie fortu 
przewiduje się:

- restaurację zachowanych na tere-
nie fortu betonowych schronów z 
wprowadzeniem multimedialnych 
instalacji edukacyjnych w warunkach 
zewnętrznych (bez podnoszenia wa-
runków termicznych),
- umocnienie i częściową reprofilację 
nasypów,
- uporządkowanie zieleni,
- wprowadzenie utwardzonych (per-
forowanych) ścieżek pieszych i 
rowerowych,
- wyznaczenie szlaków dydaktycz-
nych i rekreacyjnych,
- wyposażenie fortu w małą architek-
turę, tablice informacyjne oraz 
oświetlenie,
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Betonowe koszary szyjowe 
wraz kaponierą zostały wysa-
dzone a fosa zasypana. 
Projekt przewiduje wyekspono-
wanie ruin betonowych budowli 
poprzez wybranie narzuconej w 
fosie i na reliktach koszar ziemi 
oraz wprowadzenie na zapolu 
fortu ukrytej pod ziemią kubatu-
ry nowego muzeum w poziomie 
historycznej fosy.


