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"Z równym powodzeniem moglibyście bombardować Góry Skaliste" 
General Totten 

Główny Inżynier U.S. 

Ukończony w 1847 roku, Fort Pulaski, zbudowany z 25 milionów cegieł 
i ścian o grubości 7,5 stóp był najlepszym systemem obronnym tam
tych czasów. Jako części szeregu fortów, które broniły główne porty 

morskie, twierdzy tej nie można było poddać próbie aż do czasu Wojny 
Domowej. Przejęty przez wojska stanu Georgia na początku wojny, fort został 
oblężony przez siły federalne. Tu w dniu 11 kwietnia 1862 r. światowa strate
gia obronna uległa zmianie, gdy armaty z lufami gwintowanymi Unii, strzela
jące z położonej w odległości ponad mili wyspy Tybes, po raz pierwszy 
zrobiły wyłom w fortyfikacji zbudowanej z cegły. 

Skuteczność dział artylerii, które wystrzeliwały pociski w kształcie kuli 
karabinowej z wielką dokładnością i z dużej odległości, została w sposób jasny 
zademonstrowana. Zaledwie po 30 godzinach bombardowania, ściany 
twierdzy zostały wyłamane i Konfederaci poddali się. Upadek Fortu Pułaski 
spowodował zaciśnięcie blodaky Unii portów południowych i powstrzymał 
eksport bawełny i import materiałów wojskowych i dóbr cywilnych, tak istot
nych dla Konfederacji. Ale najważniejsze było to, że nowa broń przyniosła 
koniec ery fortyfikacji murowanych. 

Komendant sił Unii w takich słowach ujął zdumienie światowych sił zbroj
nych: 

"Wynik tego bombardowania musi spowodować... zmianę sposobu 
budowania fortyfikacji tak radykalną jak zpowiedziana w architek
turze okrętowej przez konflikt pomiędzy statkami Monitor i Merrimac. 
Żadna budowla z kamienia lub cegły nie może oprzeć się uderzeniom 
artylerii z lufami gwintowanymi ciężkiego kalibru." 

Maj. Generał David Hunter 
Armia U.S. 



W JAKI SPOSÓB DOJECHAĆ DO FORTU PUŁASKEGO: 
Dla zwiedzenia Fortu Pułaskego trzeba jechać szosą U.S. 80 na wschód w 
kierunku wyspy Tybee. Wejście do Monumentu znajduje się w przybliżeniu 
15 mil na wschód od Savannah. 

OSOBLIWOŚCI 
MOrJUMENTU: 
Monument oferuje 
wideo wprowadzające, 
wystawy i księgarnię. 
Osoby oprowadzające 
po parku udzielają 
odpowiedzi na zapy
tania. 

Fort jest szczególnie 
dobrze zachownym 
pzy kładem 19-wiecznej 
architektury wojskowej. 
Zbudowany na ujściu 
rzeki Savannah Fort 
Pulaski prezentuje 
widoki na ocean 
Atlantycki oraz widoki 
złóż solnych, które po
krywają znaczną część 
powierzchni Monumen
tu 5.600 akrów. 

Głośniki rozmieszczone 
na terenie fortu nadają 
krótkie objaśnienia 
historii i znaczenia 
danego obszaru. W 
określonych terminach 
w ciągu roku nadawane 
są programy specjalne. 

Monument zapewnia również inne okazje wypoczynkowe. Dostępne są szla
ki wędrówek wśród natury, plac piknikowy i rampa do spuszczania łodzi na 
wodę. Przeważająca część urządzeń fortu otwarta jest dla publiczności. Prosi
my zwrócić się o informacje w ośrodku dla zwiedzających. 

GODZINY OTWARCIA: 
Ośrodek dla zwiedzających, codziennie od 8:30 do 17:00 

Fort, codziennie od 8:30 do 17:15 
Wstęp płatny 

W sprawie sezonowych zmian godzin otwarcia parku i informacji o 
imprezach specjalnych prosimy kontaktować się z: 

Superintendent 
Fort Pulaski National Monument 

P.O. Box 30757 
Savannah, Georgia 31410-0757 

(912)786-5787 


