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Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
Miasto Poznań
Grupa Poznańczycy (schron piechoty)
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (Rezerwat Archeologiczny Genius Loci)
Palmiarnia Poznańska (schron przeciwlotniczy w ParkuWilsona)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji (Fort III)
Porozumienie dla Twierdzy Poznań (Fort IVa)
Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji Kernwerk (Fort Va)
Wielkopolskie MuzeumWalk Niepodległościowych
(Fort VII, Muzeum Uzbrojenia, Muzeum„Armii Poznań”)
Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia (Śluza Katedralna)
Centrum Turystyki Kulturowej Trakt (Śluza Katedralna)
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Rozkład Jazdy
Fortecznej Linii Autobusowej
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W czasie obu dni imprezy będzie kursować specjalna linia autobusowa. Bilety w cenie: normalne 6 zł jednodniowy, 3 zł jednoprzejazdowy; ulgowe 3 zł jednodniowy, 1,5 zł jednoprzejazdowy; rodzinne (2+3) 15 zł jednodniowy, 7,50 zł jednoprzejazdowy do nabycia w autobusie i w punktach IT. Dzieci do 3 lat przejazd za darmo.
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Fort III
Fort IVa (ul. Lechicka, Os. Wilczy Młyn)
Fort Va (Poznań Plaza / Os. B. Chrobrego)
Fort VII (aleja Polska)
Makieta Dawnego Poznania
Rezerwat Archeologiczny Genius loci
Muzeum Uzbrojenia
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Muzeum Armii „Poznań”
Schron przeciwlotniczy w Parku Wilsona
Schron piechoty przy ul. Babimojskiej
Śluza Katedralna (Ostrów Tumski)
Wycieczka szlakiem fortyfikacji
Przystań w Starym Porcie Poznań
Miejsce startu Fortecznego Spływu Kajakowego
Przystanki fortecznej linii autobusowej
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Dodatkowe atrakcje
W latach 1828-1869 zbudowano
w Poznaniu rozległą twierdzę poligonalną mającą ogromny wpływ
na rozwój miasta. Składała się ona
z dużego fortu na Wzgórzu Winiarskim (Cytadeli), umocnień na prawym brzegu Warty (Ostrów Tumski,
rejon Miasteczka, Piotrowa, Malty,
Komandorii i Śródki) oraz rdzenia
na jej lewym brzegu (obecne ulice
Kościuszki i Kazimierza Wielkiego biegły od strony miasta wzdłuż umocnień).
Od lat siedemdziesiątych XIX wieku znaczenie militarne umocnień poligonalnych coraz bardziej malało, gdyż główna linia obronna została przeniesiona na
zewnętrzne forty. W 1902 roku podjęto decyzję o zniesieniu rdzenia na lewym
brzegu Warty. Dalsze prace rozbiórkowe były prowadzone po odzyskaniu niepodległości, kolejne po zakończeniu drugiej wojny światowej.
Przemysław Maćkowiak
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Fotografie: okładka Wojciech Mania, archiwum organizatorów i partnerów
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Nowe Zoo
RONDO ŚRÓDKA
Katedra
Małe Garbary
Cytadela
Wilczy Młyn
Fort Va
Fort VII
Grunwaldzka/ Węgorka
Palmiarnia
Rondo Śródka
Nowe Zoo

Powstanie projektu standardowego fortu artyleryjskiego było
efektem opracowania nowej koncepcji fortyfikacji – systemu fortowego ześrodkowanego, opartego na pierścieniu samodzielnych
dzieł przystosowanych do obrony
okrężnej. Innowacje te wymusiło
wynalezienie nowych materiałów
wybuchowych oraz gwałtowny
rozwój artylerii w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Umocnienia takiego typu,
jak poznańska twierdza poligonalna były już przestarzałe. Z tego też względu,
doceniając strategiczne znaczeniemiasta, zakwalifikowano je 24 czerwca 1872
roku do grupy 17 twierdz I kategorii, przewidzianych do daleko posuniętej
rozbudowy. Modernizacja miała polegać na realizacji pierścienia samodzielnych fortów.W rezultacie w pierwszym etapie w latach 1876-1883 zbudowano
dziewięć standardowych artyleryjskich fortów głównych (I-IX) oraz trzy dzieła
pośrednie (IVa, VIa, IXa)wraz z siecią dróg fortecznych oraz systemem zieleni
maskującej.
Przemysław Maćkowiak

Dodatkowe atrakcje w ramach Dni Twierdzy Poznań
12
Wycieczka szlakiem średniowiecznych fortyfikacji
W sobotę i niedzielę o godz. 12, 14 i 16 zapraszamy na spacer z przewodnikiem
po średniowiecznych fortyfikacjach miejskich. Start przy dawnej Bramie Wronieckiej (przy synagodze). Czas trwania wycieczki - ok. 1 godzina.
Udział bezpłatny.
13
Forteczny Spływ Kajakowy
Niedziela w godzinach 9:00 - 11:30
Spływ odbędzie się pod opieką przewodnika - znawcy poznańskich fortyfikacji
Trasa: umocniony Most Dębiński - poligon saperów armii pruskiej - Fort Radziwiłł
- Dom Werk II - Wielka Śluza (Cytadela, Fort Roon) - Północny Ring Forteczny.
Konieczność uprzedniego zgłoszenia na adres: przystan-stary-port@o2.pl;
opłatność 20 zł/osoba - Facebook.pl/mariniarze
14
Tramwaj wodny
W sobotę i niedzielę kursować będzie tramwaj wodny na trasie: Przystań
w Starym Porcie Poznań - Wielka Śluza (Cytadela, Fort Roon) - Północny Ring
Forteczny. Podczas rejsu opowieść o fortyfikacjach i ich reliktach napotkanych
na brzegach rzeki Warty.
Orientacyjne godziny startu z Przystani: sobota: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30; niedziela: 13.30, 14.30, 15.30, 16.30.
Konieczność wcześniejszego zgłoszenia na adres: przystan-stary-port@o2.pl
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Trasa zwiedzania prowadzi zarówno
przez cześć podziemną, jak i naziemną fortu. Część podziemna obejmuje koszary, wielką prochownię, która
mogła pomieścić 35 ton czarnego
prochu, kaponierę barkową, schron
pogotowia podwalni artyleryjskiej
oraz labirynt pomieszczeń kaponiery czołowej, której grubość murów
przekracza 3 metry i która strzegła
dostępu do fosy.
W ramach Dni Twierdzy Poznań fort będzie dostepny bezpłatnie. Na zwiedzających czekać będą dodatkowe atrakcje: strefa dziecięca, prezentacja makiet
obiektów fortecznych z Poznania i różnych zakątków kraju. Oprowadzać będą
przewodnicy w historycznych mundurach nawiązujących do wybuchu I Wojny Światowej i 70. rocznicy bitwy pod Falaise. Oprowadzanie o godz.11.00,
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 oraz w momencie, gdy zbierze się grupa.
Ponadto Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Green Light” zaprezentuje szpital
przyfrontowy razem ze sztabem 82. dywizji powietrzno-desantowej.
Wyjątkowo w czasie Dni Twierdzy Poznań dla grup zwiedzających fort III wstęp
na teren Nowego Zoo będzie bezpłatny - bez możliwości zwiedzania Zoo.
Przewodnik będzie czekać na grupę przed wejściem do Nowego Zoo 10 minut przed planowym rozpoczęciem trasy zwiedzania, po czym po zwiedzaniu
fortu bedzie wyprowadzać grupę poza teren Zoo.
Teren Nowego Zoo, ul. Krańcowa 81
tel. +48 507 851 843, 694 905 262
www.fort3.pl • www.ptpf.org.pl
godziny zwiedzania z przewodnikiem: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00
wstęp bezpłatny

Fortyfikacje średniowieczne
Makiety Dawnego Poznania
Pierwsza makieta pokazuje Poznań znany
z ryciny Brauna-Hogenberga z 1618 r., w skali
1:150. Centralną jej część zajmuje miasto na
lewym brzegu Warty, w obrębie średniowiecznych murów. Całość obejmuje ponad 50 m2.
Druga makieta przedstawia wygląd Poznania
z czasów Pierwszych Piastów. Makieta obrazuje jak dobrze chronionym grodem był XI
wieczny Poznań. Miniaturowy gród zajmujący 27 m2 został wykonany w skali
1:60. W odkrywaniu historii pomaga pokaz laserowy z urządzenia wyświetlającego 16,8 mln kolorów. Do makiet stworzone zostały 27 minutowe widowiska
światła, dźwięku, efektów specjalnych i komentarz opowiadający historię miasta.
W trakcie Dni Twierdzy Poznań na pokazy obowiązywać będą bilety ulgowe.
ul. Franciszkańska 2 (wejście od ul. Ludgardy);
tel. +48 61 855 14 35
www.makieta.poznan.pl
godziny pokazów: 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00,
17.45 18.30 19.15; bilety: 10 zł
Rezerwat Archeologiczny Genius loci
Rezerwat Archeologiczny Genius loci na
Ostrowie Tumskim w Poznaniu jest miejscem,
w którym prezentowane są relikty umocnień
grodu z okresu pierwszych Piastów. W obiekcie można również obejrzeć pozostałości inwestycji fortyfikacyjnej z XVI w. - murów zbudowanych z inicjatywy wielkiego mecenasa
kultury – biskupa Jana Lubrańskiego.
W ramach Dni Twierdzy Poznań w sobotę 2.08
można będzie skorzystać z oprowadzania z przewodnikiem o godz. 12, 14
i 16. W niedzielę 3.08 Rezerwat można będzie zwiedzać indywidualnie przy
pomocy bezpłatnych audioprzewodników.
ul. ks. I. Posadzego 3;
tel. +48 61 852 21 67
www.muzarp.poznan.pl/rezerwat • www.facebook.com/RezerwatArcheo
godziny otwarcia: sobota 11.00-19.00, niedziela 10.00-15.00
bilety: sobota normalny 6 zł, ulgowy 4 zł, niedziela wstęp bezpłatny

„Skansen Forteczny - Fort 4a” - jest
pierwszą w Poznaniu forteczną trasą
turystyczną obejmującą kazamaty
i obwałowania fortu zewnętrznego
pierścienia fortów - obiekt został udostępniony dla turystów już 1997 roku.
Odwiedzając warownię na Wilczym
Młynie możemy zapoznać się z okresem jej militarnego funkcjonowania
w latach 1878 - 1945.
Zwiedzanie obejmuje:
- sień bramną fortu, w której urządzona została izba pamięci zawierająca
pamiątki z terenu całej Twierdzy Poznań - wystawę cegieł z sygnaturami
XIX-wiecznych cegielni produkujących materiały budowlane na potrzeby
twierdzy, lapidarium kamieni granicznych oraz elementów wyposażenia fortyfikacji oraz liczne plany i mapy;
- zespół prawobarkowej kaponiery rewersowej z najgłębszym przejściem
podziemnym dostępnym dla ruchu turystycznego w Twierdzy Poznań;
- fortyfikacje polowe z okresu I i II Wojny Swiatowej oraz schron zbudowany
przez Wojsko Polskie w sierpniu 1939 roku.
- ślady walk o Twierdzę Poznań z 1945 roku - leje po bombach i ślady uderzeń
pocisków z broni palnej.

ul. Lechicka (przy Os. Wilczy Młyn)
tel. +48 508 977 083
www.fort4a.harc.pl • www.twierdza.poznan.pl
godziny zwiedzania z przewodnikiem: sobota: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30; niedziela: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
wstęp bezpłatny

Muzea na Cytadeli
Muzea usytuowano na terenie dawnego Fortu
Winiary, wzniesionego przez Prusaków w latach 1828-1842.
Muzeum Uzbrojenia 7
Muzeum zajmuje zbudowany w 1872 roku
schron dawnego Laboratorium Wojennego.
W zachowanym wnętrzu znajduje się ekspozycja militariów, dokumentów, zdjęć, planów
oraz reliktów pochodzących z zabudowy fortecznej twierdzy Poznań. Największą atrakcję tutejszej stałej ekspozycji stanowi plenerowy park sprzętu wojskowego. Najstarsze eksponaty pochodzą z początku XIX wieku.
W ramach Dni Twierdzy Poznań w sobotę i niedzielę o godz. 10.30, 12
i 14.15 po muzeum będzie oprowadzać przewodnik. Dodatkową atrakcję stanowić będą członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 7 Dywizjon Artylerii
Konnej z repliką armaty wz. 02/26 tzw. „prawosławna”.
Muzeum Armii „Poznań” 8
Muzeum zajmuje ocalały po 1945 roku korytarz kazamatowy, zwany obecnie Małą Śluza,
a będący faktycznie Estakadą Zachodnią Fortu
Winiary.
Muzeum gromadzi pamiątki historyczne i militaria
związane z udziałem Armii „Poznań” w kampanii
wrześniowej 1939 r. Ekspozycja stała placówki pt.
„Wierni przysiędze” przypomina szlak bojowy tej armii ze szczególnym uwzględnieniem bitwy nad Bzurą (9-16 IX 1939) i postaci jej dowódcy gen. dyw. Tadeusza
Kutrzeby.
Cytadela Poznańska
tel. (+48) 61 820 45 03
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl
www.facebook.com/muzeumuzbrojenia
godziny otwarcia: sobota: 9.00-16.00, niedziela: 10.00-16.00
bilety: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł (upoważnia do wejścia do obu muzeów)

Zwiedzanie obiektu z profesjonalnym
przewodnikiem, wąskie przejścia, zyhające zjawy, przelatujące nietoperze
– to jedynie przedsmak atrakcji czekających na odważnych zwiedzających
fortyfikacje w ramach Dni Twierdzy
Poznań. Innowacyjne podejście do
oprowadzania, połączone z demonstracją zachowanych na forcie urządzeń gwarantuje niezapomniane
wrażenia dla całej grupy.
Zwiedzanie fortu obejmuje zarówno cześć podziemną, jak i naziemną obiektu.
Stałe wystawy prezentują w przystępny sposób historię Twierdzy Poznań, rozwój fortyfikacji oraz walki o Poznań w 1945 roku. W koszarach można zobaczyć
jak żyli żołnierze na forcie, gdzie stały armaty i jakiej używano amunicji. W podziemiach zobaczymy między innymi długi korytarz biegnący pod fosą („próba
ciemności”) oraz kaponierę czołowo-barkową.

W dwudziestoleciu międzywojennym
fort pełnił funkcję obiektu magazynowego. W czasie okupacji hitlerowskiej
Fort VII stał się pierwszym na ziemiach
polskich obozem koncentracyjnym.
Oficjalnie był więzieniem i obozem
przejściowym dla ludności cywilnej, w rzeczywistości jednak przede
wszystkim obozem zagłady.
Muzeum dokumentuje martyrologię
Wielkopolan w czasie okupacji hitlerowskiej. Gromadzi wszelkiego rodzaju
eksponaty z tego zakresu. Kolekcja obejmuje bogate zbiory korespondencji
obozowej, rysunki, fotografie, dokumenty osobiste więźniów, dokumenty wystawiane przez niemieckie władze okupacyjne oraz przedmioty codziennego
użytku: medaliony z chleba, portfele, słowniczki i różańce.
Specjalnie na Dni Twierdzy będzie dodatkowo udostępniona do zwiedzania
kaponiera czołowa fortu.

Dodatkowe atrakcje to grupa rekonstrukcji historycznej Grolman z dioramą
stanowiska bojowego wraz z radiostacją, przewodnicy w umundurowaniu żołnierzy pruskich, krótkie szkolenie wojskowe w ramach zwiedzania obiektu, gry
i zabawy na terenie fortu.
Na terenie obiektu bedzie działała mała gastronomia (napoje, grochówka wojskowa).

ul. Lechicka (naprzeciwko Centrum Handlowego Poznań Plaza)
tel. +48 506 737 222
www.kernwerk.pl/fortva.html
godziny zwiedzania z przewodnikiem: 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
bilety w cenie promocyjnej: 5 zł

Schrony
Schron przeciwlotniczy w Parku Wilsona 9

Schron wybudowano w 1944 roku dla Niemców zamieszkujących wówczas luksusowe kamienice przy
ulicy Matejki. Schron znajduje się przy bramie od strony ul. Matejki i posiada dwa duże wejścia oraz jedno
wyjście awaryjne. Składa się z szeregu wąskich i krętych
pomieszczeń o łącznej długości 110 metrów.
W czasie Dni Twierdzy Poznań schron będzie można zwiedzać z przewodnikiem w godz. 11-15. Bilety
wstępu można będzie nabyć w kasie Palmiarni. Opłata dla oprowadzanie płatna u przewodnika.
Uwaga; w przypadku obfitych opadów deszczu w trakcie imprezy lub w dniu poprzedzającym imprezę, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zwiedzania schronu.
Park Wilsona, ul. Matejki 18; tel. +48 61 865 89 07
www.palmiarnia.poznan.pl/pl/schron-w-parku-wilsona
godziny otwarcia: 11:00-15:00
bilety: normalny 2 zł, ulgowy 1 zł + 1 zł od osoby płatne u przewodnika

Schron piechoty przy ul. Babimojskiej 10
Schron przy ulicy Babimojskiej w Poznaniu wybudowany został w trakcie modernizacji południowo-wschodniego odcinka Twierdzy Poznań w latach 1903-1907.
Jest to wykonany z betonu kompanijny schron piechoty, składający się z 6 izb żołnierskich, pomieszczenia
oficerskiego i magazynowego oraz latryny. Podczas
Dni Twierdzy Poznań obiekt będzie zaprezentowany w
oprawie mundurowej z dwóch okresów jego funkcjonowania: pierwszy to czas jego budowy, a następnie mobilizacji w czasie I wojny światowej,
drugi to lata zimnej wojny, w których przeprowadzono modernizację schronu. Ponadto samochody wojskowe z okresu „zimnej wojny” (GAZ 66, GAZ 69, UAZ 452), militarne zabawy
sprawnościowe dla dzieci z cyklu „Sprawni jak żołnierze”, strzelnica pneumatyczna, stoisko z
grochówką. Przewodnik w języku polskim, angielskim i niemieckim.
ul. Babimojska (naprzeciwko Noclegów „Agrykola”)
tel. +48 503 092 659
www.poznanczycy.dobroni.pl • www.facebook.com/grupapoznanczycy
godziny otwarcia: 11:00-17:00, zwiedzanie o każdej pełnej godzinie
wstęp bezpłatny, mile widziane własne latarki

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, Al. Polska
tel. +48 61 848 31 38
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl
godziny otwarcia: sobota 9.00-17.00, niedziela 10.00-16.00 (kasy zamykane
są 45 minut przed zamknięciem)
bilety: normalny 2 zł, ulgowy 1 zł
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Śluza Katedralna, będąca jedną
z pierwszych budowli hydrotechnicznych twierdzy, wchodziła w skład
umocnień Ostrowa Tumskiego.
Zrealizowana w zasadniczej części
w latach 1834-1838 pełniła przede
wszystkim funkcję jazu spiętrzającego wody Cybiny w przypadku zagrożenia. Zapewniała także komunikację
między Tumem oraz Śródką.
Śluza Katedralna obecnie stanowi
część Bramy Poznania - Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego
i stanowi przestrzeń wystawienniczą i warsztatową. Do września można oglądać wystawę fotografii pt. „Poznań inaczej. Gdak, Witsoe, Wysmyk”.
W ramach Dni Twierdzy Poznań Śluzę w sobotę i niedzielę będzie można zwiedzać indywidualnie w godzinach otwarcia Bramy Poznania.
Ponadto w sobotę w godz. 11-15 będzie można zapoznać się z umocnieniami północnego odcinka Cytadeli Tumskiej i obejrzeć relikty Wielkiej Śluzy
na Warcie.
W niedzielę w godz. 10-16 na ulicy Dziekańskiej rozgości się obóz wojskowy różnych formacji z zabytkowymi pojazdami, kuchnia polowa, strzelnica
wiatrówkowa oraz stoisko księgarskie. Niewątpliwą atrakcją będą przejażdżki
jedyną w Polsce drugowojenną ciężarówką Chevrolet Canada C60-S. Imprezie towarzyszy okazjonalna wystawa pokazująca przekrojowo uniformy stron
walczących w Wielkiej Wojnie oraz wystawa zdjęć Kazimierza Gregera z okresu
powstania wielkopolskiego.
Ostrów Tumski, ul. Dziekańska 2
tel. +48 61 647 7634, +48 604 869 102
www.bramapoznania.pl • www.tmmlsh.pl • www.facebook.com/tmmlsh
www.facebook.com/BramaPoznania
godziny otwarcia: 10.00-19.00
wstęp bezpłatny

