Fort Anioła w Świnoujściu
Świnoujście
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Od przystani promu miejskiego iść na północ ulicą
Wybrzeże Władysława IV przejść wzdłuż nabrzeża
portowego około 300 m w kierunku Basenu
Północnego (port jachtowy). Przed Basenem należy
skręcić w lewo w ulicę Rogozińskiego i po przejściu
ok. 50 m skręcić w prawo w brukowaną ulicę
Jachtową. Po przejściu około 300 m po lewej stronie
zobaczymy Fort Anioła.
Fort Anioła zbudowany został w latach 1854-1858,
za czasów panowania pruskiego króla Frederyka
Wilhelma IV, jako punkt artyleryjsko-obserwacyjny
Twierdzy Świnoujście. Wówczas parter obsadzała
piechota z bronią ręczną, a dwa piętra
wykorzystywane były dla lekkiej artylerii polowej.
Armaty i amunicję transportowano do góry za
pomocą lin przez owalne otwory w stropach. W
czasach II wojny światowej fort został
przebudowany i wyposażony we wszystkie
dostępne zdobycze techniki (elektryczność,
centralne ogrzewanie, radiostacje, telegraf) i pełnił
rolę posterunku obserwacji powietrznej dla sił
niemieckich. Po wojnie został przejęty przez Rosjan.
Obecnie obiekt jest remontowany i spełnia rolę nie
tylko muzealną ale i kulturalną miasta Świnoujście.
W forcie odbywają się koncerty muzyczne i
poetyckie, ale i obejrzeć można pokazy tradycyjnych
walk rycerstwa średniowiecznego. Ponadto można
zmierzyć własne siły strzelając z łuku, procy, czy
karabinu pneumatycznego, podczas zajęć na
strzelnicy. W Forcie znajduje się także nietypowa
muzealna Sala Wikingów, w której wszystkie
eksponaty można przymierzać, podnosić i pozować
z nimi do zdjęć. Fort kształtem (wybudowany na
planie regularnego pięcioboku) przypomina Zamek
Świętego Anioła w Rzymie, stąd jego nazwa.
Ekspozycje stałe:
- wystawa sprzętu nawigacyjnego
- wystawa porcelany
- wystawa biżuterii z bursztynu
- wystawa szkła artystycznego
- wystawy malarstwa i rzeźby różnych autorów
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