Dni Twierdzy Poznań - Fort V: Powrót
Zapraszamy na pierwszą Forteczną Grę Terenową dla dzieci od 5 roku życia. Start będzie na terenie
Fortu V, a meta przy Schronie J2IVa przy ulicy Abrahama. Na wszystkie dzieci czeka wiele atrakcji.
Będzie można również coś zjeść i wypić.
Powrót do programu

ul. Lechicka, na wysokości przystanku ESTOŃSKA (Forteczna Linia Autobusowa - przystanek na
żądanie)
telefon: +48 72 306 72 72
facebook.com/projektniepokorni

organizator: Projekt Niepokorni
bilety: wstęp bezpłatny

Godzina otwarcia:
●
●

24 sierpnia, godz. 11:00-16:00
25 sierpnia, godz. 11:00-15:00

Gra terenowa: Zabawę rozpoczynamy w sobotę o godzinie 11 na wysokości przystanku ESTOŃSKA
(Forteczna Linia Autobusowa - przystanek na żądanie) w grupach po 4 osoby (minimum jeden
rodzic). Każda kolejna grupa wyrusza co kwadrans - aż do godziny 16, a w Niedzielę do 15. Na trasie
czekają nas przejażdżki motocyklami (dzieci w dołączonych koszach), strzelanie do tarcz z łuku,
rozwiązywanie zagadek, szukanie skarbów... a wszystko okraszone walorem
edukacyjno-historycznym. czyli co piszczy w trawie o Forcie V... którego już nie ma. Dla wszystkich
moc atrakcji! Kończymy w Schronie J2IVa, który jest nieopodal... tam już spokojniej. Zapraszamy na
poczęstunek przygotowany… a jakże – przez mieszkańców i gospodarzy z Naramowic!

Fort V – jeden z 18 fortów Twierdzy Poznań, wybudowany w latach 1879-1883. Znajduje się na
Naramowicach przy obecnej ulicy Lechickiej, która częściowo biegnie po śladzie dawnej drogi
rokadowej (czyli łącznik między fortami). Pierwotnie fort otrzymał nazwę Waldersee I, którą w 1931
zmieniono na Mycielskich.
Obiekt wielokrotnie modernizowany. Stosowano zmiany charakterystyczne wyłącznie dla Fortu V.
Wzmacniano mury i stropy – a dołączoną na prawym barku baterię, wydłużono do 10 stanowisk.
Wybudowano stanowisko obserwacyjne P.B.St.87, a w 1939 roku wybudowano betonowy schron
obserwacyjno-bojowy. W czasie wojny fosy zostały zadaszone, a fort wykorzystany był przez
Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, w których produkowano sprzęt zbrojeniowy na potrzeby
armii niemieckiej.
W nocy 13/14 lutego 1945 - Fort V poddał się po 10 godzinach. Ewakuowano prawie całą załogę.
W latach powojennych (1952-1960) fort został wysadzony i rozebrany a pozostałe fragmenty fosy
zasypane. W czasie budowy okolicznych osiedli mieszkaniowych - na terenie fortu znajdowała się
smolarnia. Do dzisiaj zobaczyć możemy zachowane elementy oryginalnego obiektu oraz pozostałości
po czasach późniejszych.

