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IV Dni Twierdzy
Poznań

27–28.08.2016

www.dnitwierdzypoznan.pl

Makiety Dawnego Poznania
www.makieta.poznan.pl
facebook.com/makietydawnegopoznania

Marcin Nowakowski (schron przeciwlotniczy  
w Parku Sołackim)
facebook.com/marcin.nowakowski.1447

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  
Sp. z o. o. (Forteczna Linia Autobusowa)
www.mpk.poznan.pl
facebook.com/mpkpoznan

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu  
(Rezerwat Archeologiczny Genius Loci)
www.muzarp.poznan.pl/rezerwat
facebook.com/RezerwatArcheo

Palmiarnia Poznańska (schron przeciwlotniczy 
w Parku Wilsona)
www.palmiarnia.poznan.pl/pl/schron-w-parku-wilsona
facebook.com/PalmiarniaPoznanska

Porozumienie dla Twierdzy Poznań (Fort IVa)
www.fort4a.harc.pl
facebook.com/Fort4aPoznan
www.twierdza.poznan.pl
facebook.com/PorozumienieDlaTwierdzyPoznan

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Fortyfikacji (Fort III)
www.ptpf.org.pl
www.facebook.com/fort3poznan

„Projekt schron Babimojska” (schron 
zimnowojenny)
www.facebook.com/projekt schron

Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji  
Kernwerk (Fort Va)
www.kernwerk.pl/fortva.html
facebook.com/SMF.Kernwerk

Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Militarnej 
Reduta (wycieczki po Cytadeli)
www. reduta.org.pl
facebook.com/stow.REDUTA

Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia 
(Wzgórze Świętego Wojciecha)
www.tmmlsh.pl
facebook.com/tmmlsh

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości  
(Fort VII, Muzeum Uzbrojenia, Muzeum  
„Armii Poznań”,schron przeciwatomowy)
www.wmn.poznan.pl
facebook.com/muzeumuzbrojenia
facebook.com/muzeumfort7

Tekst twierdza poligonalna i fortowa: Przemysław Maćkowiak, 
opisy obiektów: organizatorzy.

Fotografie: Marek Zakrzewski, archiwum organizatorów.

Organizatorzy i partnerzy

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
www.poznan.travel
facebook.com/PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna

Miasto Poznań
www.poznan.pl
facebook.com/Poznan

Centrum Turystyki Kulturowej Trakt  
(Brama Poznania – Śluza Katedralna)
www.bramapoznania.pl
facebook.com/BramaPoznania

Fort Poznań – Event Place (Fort VI)
www.fortpoznan.pl
facebook.com/poznan.eventplace

Fundacja Wzgórze św. Józefa (podziemia 
klasztoru Karmelitów Bosych na Wzgórzu  
Św. Wojciecha)
www.karmelici.info

Galeria Werkbank (schron przeciwlotniczy  
z lat 30.)
www.werkbank.pl
facebook.com/werkbankKozlowski

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych  
w Poznaniu (Forteczna Linia Autobusowa)
www.kmps.org.pl
facebook.com/kmpspoznan

Wycieczki śladami dawnego 
Fortu Winiary 20

Wycieczki śladami dawnego Fortu Winiary odbędą się w so-
botę i  niedzielę o  godz.10:00 i  16:00. Start wycieczki przy 
Dzwonie Pokoju. Wycieczka trwa ok. 1,5 godziny. Udział 
w wycieczkach jest bezpłatny.

Gra turystyczna  
„Pięć fortów - pięć historii” 21

W czasie Dni Twierdzy Poznań swoją premierę będzie 
miała najnowsza gra turystyczna do samodzielnej za-
bawy, która poświęcona jest pięciu fortom zewnętrzne-
go pierścienia Twierdzy Poznań – II, III, IVa, Va i VI. Każdy 
z  uczestników gry będzie miał okazję odnaleźć i  roz-
poznać relikty fortyfikacji. Karty do gry będzie można 
pobierać w Centrum Informacji Turystycznej oraz w for-
tach biorących udział w Dniach Twierdzy Poznań.   

Twierdza poligonalna 

W  latach 1828-1869 zbudowano w  Poznaniu rozle-
głą 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, Pio-
trowa, 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 mili-
tarne umocnień poligonalnych coraz bardziej malało, 
gdyż główna linia obronna została przeniesiona na 
zewnętrzne forty. W 1902 roku podjęto decyzję o znie-
sieniu rdzenia na lewym brzegu Warty. Dalsze prace 
rozbiórkowe były prowadzone po odzyskaniu niepodle-
głości, kolejne po zakończeniu drugiej wojny światowej.

FORTECzNA LINIA AUTOBUSOWA

W czasie IV Dni Twierdzy Poznań Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
Sp. z o.o. uruchomi specjalną linię autobusową łączącą wszystkie obiekty bio-
rące udział w tegorocznej edycji imprezy.

Bilety do nabycia w autobusie.

Bilety jednodniowe: normalne 8 zł, ulgowe 6 zł, rodzinne 24 zł
Bilety jednoprzejazdowe: normalne 4 zł, ulgowe 3 zł, rodzinne 12 zł

(Bilety ulgowe przysługują do 16 roku życia, bilety rodzinne obejmują maks. 5 
osób, w tym 2 dorosłe.)

„PLOT” jest koordynatorem szeregu imprez w  ramach wydarzenia „Dni Twierdzy Poznań” 
w  dniach 27-28 sierpnia 2016 roku, prowadzonych przez poszczególne podmioty i  zgłoszone 
obiekty, w związku z czym funkcjonuje jedynie jako platforma wymiany informacji o wyżej wymie-
nionych imprezach i w konsekwencji nie ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie usług 
na terenie zgłoszonych obiektów.

Nowe ZOO  10:33 * 11:13 * 11:53 * 12:33 * 13:13 * 13:53 * 14:33 * 15:13 15:53 16:33 17:13

Św. Michała  10:38 * 11:18 * 11:58 * 12:38 * 13:18 * 13:58 * 14:38 * 15:18 15:58 16:38 17:18

Rondo Śródka 10:00 * 10:40 * 11:20 * 12:00 * 12:40 * 13:20 * 14:00 * 14:40 * 15:20 16:00 16:40 17:20

Katedra 10:01 * 10:41 * 11:21 * 12:01 * 12:41 * 13:21 * 14:01 * 14:41 * 15:21 16:01 16:41 17:21

Małe Garbary 10:03 * 10:43 * 11:23 * 12:03 * 12:43 * 13:23 * 14:03 * 14:43 * 15:23 16:03 16:43 17:23

Wzgórze Św.Wojciecha 10:05 * 10:45 * 11:25 * 12:05 * 12:45 * 13:25 * 14:05 * 14:45 * 15:25 16:05 16:45 17:25

Cytadela 10:09 * 10:49 * 11:29 * 12:09 * 12:49 * 13:29 * 14:09 * 14:49 * 15:29 16:09 16:49 17:29

Nad Wierzbakiem 10:14 * 10:54 * 11:34 * 12:14 * 12:54 * 13:34 * 14:14 * 14:54 * 15:34 16:14 16:54 17:34

Wilczy Młyn 10:29 * 11:09 * 11:49 * 12:29 * 13:09 * 13:49 * 14:29 * 15:09 * 15:49 16:29 17:09 17:49

Fort Va 10:34 * 11:14 * 11:54 * 12:34 * 13:14 * 13:54 * 14:34 * 15:14 * 15:54 16:34 17:14 17:54

Lutycka I 10:37 * 11:17 * 11:57 * 12:37 * 13:17 * 13:57 * 14:37 * 15:17 * 15:57 16:37 17:17 17:57

(Krzyżowniki) 10:49 * 11:29 * 12:09 * 12:49 * 13:29 * 14:09 * 14:49 * 15:29 *    ~    ~    ~    ~

Złota / Fort VII 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 14:57 15:37 16:07 16:47 17:27 18:07

Węgorka 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:15 16:55 17:35 18:15

Palmiarnia 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:22 17:02 17:42 18:22

Święty Marcin 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:28 17:08 17:48 18:28

Marcinkowskiego 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:31 17:11 17:51 18:31

Małe Garbary 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04 16:34 17:14 17:54 18:34

Katedra 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45 15:25 16:05 16:35 17:15 17:55 18:35

Rondo Śródka 11:27 12:07 12:47 13:27 14:07 14:47 15:27 16:07 16:37 17:17 17:57 18:37

Nowe ZOO 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 14:53 15:33 16:13 16:43 17:23 18:03 18:43

* kursy przez pętlę Krzyżowniki 

27 i 28 sierpnia 2016 r. (sobota i niedziela)

IV Dni Twierdzy Poznań - rozkład jazdy autobusów linii turystycznej nr 101

Twierdza fortowa 

Wynalezienie nowych materiałów wybuchowych 
oraz gwałtowny rozwój artylerii w  latach 60. XIX 
wieku sprawiły, że umocnienia takie jak poznańska 
twierdza poligonalna stały się przestarzałe. Z  tego 
względu, doceniając strategiczne znaczenie miasta, 
zakwalifikowano je 24 czerwca 1872 roku do grupy 
17 twierdz I kategorii, przewidzianych do daleko po-
suniętej rozbudowy. Modernizacja miała polegać na 
realizacji pierścienia samodzielnych fortów. W rezulta-
cie w pierwszym etapie w latach 1876-83 zbudowano 
dziewięć standardowych artyleryjskich fortów głów-
nych (I-IX) oraz trzy dzieła pośrednie (IVa, VIa, IXa) 
wraz z siecią dróg fortecznych oraz systemem zieleni 
maskującej.
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Fort III 1

Fort III zbudowany został w latach 1877–1881. Jest jed-
nym z 9 fortów typu głównego. Od nazwiska pruskiego 
generała otrzymał nazwę Graf Kirchbach. Operatorem 
trasy turystycznej jest Poznańskie Towarzystwo Przyja-
ciół Fortyfikacji im. Gen. Dyw. Ignacego Prądzyńskiego. 
Oprowadzanie z  przewodnikiem umożliwia zobaczenie 
najważniejszych elementów fortu w części naziemnej jak 
i w podziemiach. Stałe wystawy prezentują w przystęp-
ny sposób historię Twierdzy Poznań i wyposażenie armii 
pruskiej. W koszarach można zobaczyć jak żyli żołnierze 
na forcie, gdzie stały armaty i jakiej używano amunicji. Na 
wale artylerii znajdziemy pancerną kopułę obserwacyjną 
i  stanowisko z  dobrze zachowanymi śladami łoża nad-
brzeżnego, największego działa fortecznego Twierdzy 
Poznań, które miało zasięg aż 7700 metrów.

Fort znajduje się na terenie Nowego ZOO w Poznaniu przy 
ul. Krańcowej 81. Wyjątkowo w czasie Dni Twierdzy Poznań 
dla grup zwiedzających fort wstęp na teren Zoo będzie 
bezpłatny – bez możliwości zwiedzania Zoo. Przewodnik 
będzie czekać na grupę przed wejściem do Zoo na 10 min. 
przed planowanym terminem zwiedzania fortu, po zwie-
dzeniu obiektu będzie odprowadzać ją poza teren Zoo.

ul. Krańcowa 81 (Nowe Zoo)
telefon: +48 507 851 843
www.ptpf.org.pl
www.facebook.com/fort3poznan
Zwiedzanie z  przewodnikiem w  godzinach: 11:00, 12:30, 
14:00, 15:30, 17:00
Bilety: 5 zł, dzieci do lat 15 wstęp bezpłatny.

Fort IVa 2

Na odwiedzających czekają pozostałości XIX-wieczne-
go fortu, umocnienia z okresu przygotowania Twierdzy 
Poznań do obrony podczas I Wojny Światowej, schron 
dla karabinu maszynowego zbudowany przez Wojsko 
Polskie w  sierpniu 1939 roku – w  przededniu II Wojny 
Światowej oraz umocnienia i ślady walk z 1945 roku.
Fort jest przykładem standardowego dzieła pośred-
niego starego wzoru, poddanego modernizacji przez 
wzmocnienie stropów koszar i  przebudowę kaponier 
skarpowych na przeciwskarpowe kojce. Po II Wojnie 
Światowej obiekt został częściowo wysadzony i  pod-
dany rozbiórce. Mimo to jest w najlepszym stanie tech-
nicznym spośród fortów uszkodzonych po wojnie i jako 
jedyny z nich posiada współczesną funkcję i dozór. 

W ramach Dni Twierdzy Poznań będzie można samodzielnie 
poruszać się po obiekcie wzdłuż wyznaczonych tras zwie-
dzania. Przy bramie głównej będzie duża tablica z  rzutem 
fortu i  jego otoczeniem z naniesionymi trasami zwiedzania 
i punktami lokalizującymi poszczególne stanowiska grup re-
konstrukcyjnych oraz stały punkt informacyjny.
W sieni bramnej o pełnych godzinach, w obecności pamiątek 
z  fortu, plansz i  planów, można będzie wysłuchać prelekcji 
o Twierdzy Poznań i o forcie 4a z ukierunkowaniem na dzień 
dzisiejszy. Dla dzieci (nie tylko) będą konkursy z  nagroda-
mi. Na forcie będzie też mała gastronomia czyli tradycyjnie 
smaczna grochówka z  oryginalnej wojskowej kuchni polo-
wej, wraz z dodatkami. Przez cały czas trwania imprezy, na
forcie będą dostępni przedstawiciele Porozumienia Dla 
Twierdzy Poznań, z  którymi będzie można podyskutować 
na tematy związane z fortyfikacjami lub militariami (nie tyl-
ko poznańskimi).

ul. Lechicka (przy Os. Wilczy Młyn)
telefon: +48 508 977 083
www.fort4a.harc.pl
www.twierdza.poznan.pl

Zwiedzanie sobota, niedziela: 11:00–17:00
Wstęp bezpłatny.
Organizatorzy proponują zmotoryzowanym pozostawienie 
samochodów na parkingu przed marketem Tesco (dogod-
ny dojazd od ul. Serbskiej) i  dojście do Fortu kładką nad  
ul. Lechicką.

Międzypole i przedstok 
bojowy Fortu IVa 3

Fort VII 6

Jeden z  najlepiej zachowanych fortów Twierdzy Po-
znań, zbudowany w  latach 1876–1880. Zmodernizo-
wany w latach 1887–1888. W 1902 r. nazwany Fortem 
Colomb na cześć pruskiego generała, zaś w  1931 
r. przemianowany na Fort Floriana Dąbrowskiego, 
majora wojska polskiego. Obecnie na forcie działa 
Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, będące 
oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości 
w Poznaniu.
Po zajęciu Wielkopolski przez Niemców w  1939 r. 
w  miejscu tym utworzono pierwszy na ziemiach 
polskich obóz koncentracyjny – „Konzentrationsla-
ger Posen”. W  późniejszym czasie nazwa obozu była 
dwukrotnie zmieniana, początkowo na obóz przej-
ściowy, a  następnie na więzienie policji bezpieczeń-
stwa i obóz pracy wychowawczej. W 1939 r. w jednej 
z  remiz artyleryjskich dokonano pierwszej masowej 
egzekucji ludności cywilnej z  wykorzystaniem gazu. 
Obóz funkcjonował do 1944 r., zaś w latach 1944-1945 
działała fabryka „Telefunken” produkująca radiostacje 
na potrzeby niemieckiego wojska. 
Mieszczące się w  Forcie VII Muzeum zajmuje się do-
kumentowaniem historii obozu koncentracyjnego, 
przede wszystkim zaś jego więźniów, Wielkopolan. 
Gromadzi wszelkiego rodzaju eksponaty ukazujące 
ich historię, takie jak dokumenty, korespondencję, 
zdjęcia, rysunki i  przedmioty osobiste. Obecnie pre-
zentowanych jest pięć wystaw poświęconych marty-
rologii Wielkopolan w okresie II wojny światowej.
Z okazji Dni Twierdzy Poznań do zwiedzania udostęp-
niona zostanie kaponiera czołowa oraz po raz pierw-
szy lewa kaponiera barkowa.

Sobota 27.08 
– godz. 10:00, 12:00 i 15:00 – projekcja filmu o zdobyciu 

stacji lotniczej Ławica przez powstańców wielkopol-
skich (czas trwania: 45 minut).

– godz. 11:00, 14:00 i 16:00 – oprowadzenia zorganizowa-
nych grup wycieczkowych przez przewodników (czas 
trwania: 45 minut)

– godz. 13:00 – prelekcja z udziałem Przemysława Jurkie-
wicza: „Fort VII - przykład XIX w. niemieckiej architektury 
militarnej”(czas trwania: 30-45 minut)

Niedziela 28.08:
– godz. 12:00 i  14:00 – projekcja filmu o  zdobyciu stacji 

lotniczej Ławica przez powstańców wielkopolskich (czas 
trwania: 45 minut)

– godz. 11:00 i  13:00 – oprowadzanie zorganizowanych 
grup wycieczkowych przez przewodników (czas trwa-
nia: 45 minut).

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, ul. Polska
telefon: +48 61 848 31 38
www.mnp.poznan.pl
facebook.com/muzeumfort7
Godziny otwarcia: sobota 10:00–17:00, niedziela 10:00–16:00 
(kasy czynne do godz. 16:30)
Bilety: normalny 2 zł, ulgowy 1 zł

Muzeum Uzbrojenia 7

Muzeum Uzbrojenia mieści się w zbudowanym w 1872 
roku schronie Laboratorium Wojennego, usytuowa-
nym na terenie dawnego Fortu Winiary (Cytadeli Po-
znańskiej), wzniesionego przez Prusaków w  latach 
1828–1842.
W zachowanym wnętrzu schronu znajduje się ekspozy-
cja militariów, dokumentów, zdjęć, planów oraz reliktów 
pochodzących z zabudowy fortecznej twierdzy Poznań. 
Największą atrakcją tutejszej stałej ekspozycji stanowi 
plenerowy park sprzętu wojskowego z  kilkunastoma 
pojazdami wojskowymi, samolotami,   helikopterami, 
czołgami, licznymi armatami, działami i  moździerzami. 
Najstarsze eksponaty pochodzą z początku XIX wieku. 
Muzeum jest oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Nie-
podległości.

W ramach Dni Twierdzy Poznań zwiedzanie muzeum z prze-
wodnikiem w sobotę i niedzielę o godz. 10.30, 12:00 i 14:15.

Cytadela Poznańska, al. Armii Poznań
telefon: +48 61 820 45 03
www.wmn.poznan.pl
www.facebook.com/muzeumuzbrojenia
Godziny otwarcia: sobota 10:00-17:00, niedziela 10:00-16:00
Bilety: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł (ważny także w Muzeum 
Armii „Poznań”)

Zrealizowana w  zasadniczej części w  latach 1834–1838 
służyła do spiętrzenia wód Cybiny i  stworzenia obszaru 
zalewowego wzdłuż wschodniego boku Cytadeli Tumskiej, 
pomiędzy Ostrowem Tumskim a Ostrówkiem i Śródką. Za-
pewniała także komunikację między Tumem oraz Śródką. 
Sam jaz został rozebrany w latach dwudziestych XX wieku.
Zachowany przyczółek zachodni śluzy jest jedyną zna-
czącą pozostałością twierdzy poligonalnej w Poznaniu. 
Obecnie jest połączony kładką z Bramą Poznania – Inte-
raktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Wyko-
rzystuje się go jako przestrzeń dla wystaw czasowych.

W ramach Dni Twierdzy Poznań zapraszamy na specjalną wy-
cieczkę po Bramie Poznania i Ostrowie Tumskim pt. „Twierdza 
Ostrów Tumski”. Zwiedzając multimedialną ekspozycje oraz 
chodząc po śladach średniowiecznych i dziewiętnastowiecz-
nych umocnień, poznasz militarną stronę wyspy katedralnej.
Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymają model Śluzy Kate-
dralnej do samodzielnego złożenia.
Obowiązują bezpłatne wejściówki. Liczba miejsc jest ograni-
czona, dlatego prosimy o zapisy telefoniczne pod numerem 
61 647 7634 lub osobiście w Bramie Poznania w Punkcie In-
formacji.
TERMINY: 27.08, godz. 12:00 i 16:00, 28.08, godz. 12:00
START: Hol Główny Bramy Poznania (Poznań, ul. Gdańska 2)

Brama Poznania – Śluza Katedralna
Ostrów Tumski, ul. Dziekańska 2, 
telefon: +48 61 647 7634, 
www.bramapoznania.pl 
Godziny otwarcia: 10:00–19:00
Wstęp bezpłatny

Makiety Dawnego Poznania 11

Makietę dawnego Poznania, makietę Grodu Pierwszych 
Piastów i makietę Starego Rynku można zobaczyć w pod-
ziemiach kościoła Franciszkanów, blisko Starego Rynku.
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 śre-
dniowiecznych murów. Całość obejmuje ponad 50 m kw. 
Nagrany 27-minutowy komentarz opowiada o dawnym 
Poznaniu, o  życiu, jakie prowadzili w  nim poznaniacy 
i o tym, jak miasto zmieniło się przez wieki. 
Druga makieta przedstawia wygląd Poznania z  czasów 
Pierwszych Piastów.   Makieta obrazuje jak dobrze chro-
nionym grodem był XI wieczny Poznań. Miniaturowy gród 
zajmujący 27 m.kw. został wykonany w skali 1:60. W od-
krywaniu historii pomaga pokaz laserowy z  urządzenia 
wyświetlającego 16,8 mln kolorów.
Makieta Starego Rynku przedstawiona w  skali i  1:100 
przeznaczona jest dla osób niewidomych. Modele wyko-
nano metodą wypukłą i opisano Braillem.

podziemia klasztoru franciszkanów, ul. Franciszkańska 2, 
wejscie od ul. Ludgardy
telefon: +48 61 855 14 35
www.makieta.poznan.pl
Pokazy o: 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 w specjalnej cenie: 11 zł

zimnowojenny schron 
przy ul. Babimojskiej 12

Schron przy ulicy Babimojskiej w Poznaniu wybudowany 
został w trakcie modernizacji południowo-wschodniego 
odcinka Twierdzy Poznań w latach 1903–1907. Wykonano 
go z betonu jako kompanijny schron piechoty.
Podczas I  wojny światowej schron (jak cała poznańska 
twierdza) został postawiony w  stan gotowości bojowej, 
jednak nie otrzymał szansy sprawdzenia się w boju. Pod-
czas walk o  miasto w  1945 roku, będąc już całkowicie 
przestarzałym, nie odegrał żadnej roli, leżąc na uboczu 
głównych walk.
Rosnące na przełomie lat 40. i 50. XX wieku napięcie po-
między dawnymi sojusznikami oraz rozwój broni maso-
wego rażenia spowodowały poszukiwania skutecznego 
sposobu przeciwdziałania skutkom jej użycia, które mo-
gły być poważne także w stosunku do ludności cywilnej. 
Za jej zabezpieczenie w czasie zimnej wojny na terytorium 
Polski odpowiadały najpierw formacje Terenowej Obrony 
Przeciwlotniczej (TOPL), następnie Powszechnej Samo-
obrony (PS) i  w  ostatnim okresie Obrony Cywilnej  (OC), 
której działania na terenie tak dużego miasta jak Poznań 
musiały być koordynowane z  bezpiecznego miejsca.
W poszukiwaniu optymalnej lokalizacji zwrócono uwagę 
na obiekty zewnętrznego pierścienia fortecznego dawnej 
Twierdzy Poznań. Wybrano schron piechoty przy ulicy 
Babimojskiej, który przerobiono na obiekt przeciwatomo-
wy i  przystosowano do nowych funkcji. Teren ogrodzo-
no i obsypano ziemią, która w pełni zakryła obiekt. Pod

Na terenie Parku Wilsona znajdują się trzy schrony prze-
ciwlotnicze wybudowane w  1944 roku dla Niemców 
zamieszkujących wówczas luksusowe kamienice przy 
ulicy Matejki. Schron udostępniony dla zwiedzających 
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. Obiekt został odkryty dopiero 
w roku 1998 podczas remontu Parku Wilsona i Palmiarni.
Bilety wstępu można będzie nabyć w  kasie Palmiarni. 
Opłatę za oprowadzanie należy uiścić u przewodnika.
Uwaga: w przypadku obfitych opadów deszczu w trak-
cie lub w dniu poprzedzającym imprezę, organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo odwołania zwiedzania schronu.

Park Wilsona, ul. Matejki 18
telefon: +48 61 865 89 07
www.palmiarnia.poznan.pl/pl/schron-w-parku-wilsona
Godziny zwiedzania z przewodnikiem: 11:00-15:00
Bilety: normalny 2 zł, ulgowy 1 zł + 1 zł od osoby za prze-
wodnika

Galeria Werkbank schron 
przeciwlotniczy z lat 30.) 16

Galeria Werkbank to propozycja dla ceniących niebanalne 
doświadczenia. Mieści się ona w dawnym schronie prze-
ciwlotniczym z 1939 r. Ten zabytkowy obiekt, po general-
nym remoncie, z zachowanymi historycznymi detalami to 
jedyne takie miejsce w Poznaniu, łączące sztukę z historią.
Na początku lat 40. niemiecka administracja zorga-
nizowała w  pomieszczeniach pod południową i  pół-
nocną częścią budynku schrony przeciwlotnicze dla 
mieszkańców nazywane LSR (niem. Luftschutzräume). 
Schron zaczął pełnić swoją praktyczną funkcję od 
kwietnia 1944 r., czyli od momentu, gdy Poznań stał 
się celem bombardowań alianckich. W  styczniu 1945 
r. w  pomieszczeniach schronu zorganizowano punkt 
opatrunkowy dla żołnierzy niemieckich rannych pod-
czas walk z Armią Czerwoną.
Po wojnie schron zachował swoją funkcję ochronną. 
Administrowanie obiektem przejęła Obrona Cywilna, 
adaptując go i modernizując na potrzeby schronu prze-
ciwatomowego. W roku 2014 schron przeszedł gruntow-
ny remont i dziś można oglądać oryginalnie zachowany 
układ pomieszczeń, wentylację, odrestaurowany tunel 
ucieczkowy oraz śluzę główną.

W dniach 27-28 sierpnia w Galerii Werkbank będzie można 
zobaczyć wystawę Festung Posen. Czerwona cegła i kluchy 
na łachu. Będzie ona opowiadać o  twierdzy w  aspekcie 
tkanki miejskiej i mieszkańców Poznania.

ul. Małachowskiego 2/1a
telefon: +48 603 803 079
www.werkbank.pl    
Godziny otwarcia: 10:00-18:00
Wstęp bezpłatny

Podziemia klasztoru Karmelitów 
Bosych i umocnienia 
Wzgórza św. Wojciecha 17

Po raz pierwszy od czasu zakończenia II wojny świa-
towej z  okazji Dni Twierdzy Poznań będą otwarte 
podziemia klasztoru, które w  czasie wojny słuzyły 
jako schron przeciwlotniczy. Ponadto obok klasztoru 
rozłoży się obóz wojskowy różnych formacji z pojaz-
dami i sprzętem wojskowym. Głównym obiektem po-
kazywanym po raz pierwszy publicznie będzie schron 
przeciwlotniczy urządzony podczas drugiej wojny 
światowej przez wojsko niemieckie w  podziemiach 
kościoła i  klasztoru Karmelitów Bosych. Z  okresu za-
borów po południowo-zachodniej stronie wzniesie-
nia zachowały się pochodzące z  drugiej połowy XIX 
wieku „czerwone koszary” artylerii polowej, magazy-
ny artyleryjskie, czy oficyna Dowództwa V Korpusu 
Armii. Natomiast po jego przeciwległej stronie czy-
telne są umocnienia poligonalne z  lat trzydziestych 
i  czterdziestych z  reliktami Fortu św. Wojciecha oraz 
Kawaliera Magazynowego. Wyjątkowym miejscem 
jest Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan.
Program Dni Twierdzy Poznań w  Klasztorze Karme-
litów Bosych: Wystawa plenerowa „Wojna w  Bożym 
Ogrodzie.” Opowieść o  dwóch zaskakujących i  prze-
ciwstawnych obliczach Wzgórza św. Wojciecha: miejsca 
konteplacji religijnej karmelitów oraz demonstracji po-
tęgi militarnej wojska. Okazjonalna wystawa pokazu-
jąca przekrojowo uniformy stron walczących w dru-
giej wojnie światowej - dzięki współpracy z  Fabryką 
Umundurowania Braci Kłoskowskich „Hero Collection”.

Naczelnym tematem będzie Wojsko Polskie w przeded-
niu wybuchu II wojny światowej. Będzie można zapo-
znać się z  umundurowaniem, uzbrojeniem i  wypo-
sażeniem żołnierzy Wojska Polskiego z  tego okresu. 
O wszystko zapytać, wszystkiego (prawie) dotknąć.
Będzie można podpatrzeć, a także wziąć udział w szko-
leniu pojedynczego żołnierza różnych rodzajów wojsk 
i służb (piechota, kawaleria, artyleria, łączność), a także 
spróbować swoich sił w  szermierce (pieszo i  konno). 
Nadwątlone siły pomoże zregenerować prawdziwa 
grochówka z kotła.
Zbudowane zostaną stanowiska obrony stałej i  polo-
wej jakie budowano również na terenie Poznania latem 
1939 roku. Swoje umiejętności zaprezentuje majster 
wojskowy.

Dojście do międzypola przez Fort IVa 
telefon: +48 508 977 083
www.fort4a.harc.pl
www.twierdza.poznan.pl
Atrakcje dostępne w sobotę i niedzielę od godziny 10:30 
do 17:30. Wstęp bezpłatny.

Fort Va 4

Zwiedź fort z  profesjonalnym przewodnikiem! Wąskie 
przejścia, czyhające zjawy, przelatujące nietoperze to 
tylko przedsmak przeżyć, jakie czekają na odważnych. 
Innowacyjne podejście do oprowadzania połączone 
z  demonstracją zachowanych na forcie urządzeń gwa-
rantuje niezapomniane wrażenia dla całej grupy, zaś 
krótka musztra wojskowa wzbogacona o naukę obsługi 
i  podnoszenia ponad 5-tonowej konstrukcji oryginal-
nego pruskiego mostu zwodzonego umożliwi w  pełni 
wcielenie się w rolę świeżego rekruta wojskowego. 
Zwiedzanie fortu obejmuje zarówno część podziem-
ną, jak i  naziemną obiektu. Stałe wystawy prezentują 
w przystępny sposób historię Twierdzy Poznań, rozwój 
fortyfikacji oraz walki o Poznań w 1945 roku. W kosza-
rach można zobaczyć, jak żyli żołnierze na forcie, a  na 
wewnętrznym dziedzińcu, gdzie stały armaty i  jakiej 
używano amunicji.
W podziemiach można przejść „próbę ciemności” i zwie-
dzić korytarze pod fosą fortu oraz jego kaponierę barko-
wą (wraz z działającymi elementami wyposażenia!).
Fort Va został zbudowany w latach 1887–1890 przez ar-
mię pruską. Jest jednym z 18 fortów artyleryjskich wcho-
dzących w  skład Twierdzy Poznań i  zarazem jednym  
z 6 fortów pośrednich nowego typu. W trakcie budowy 
otrzymał nazwę Bonin.
Operatorem trasy turystycznej jest Stowarzyszenie Miło-
śników Fortyfikacji Kernwerk.

ul. Lechicka, (naprzeciwko CH Poznań Plaza)
telefon: +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: 5 zł

Fort VI 5

Dni Twierdzy to niepowtarzalna okazja do samodziel-
nego zwiedzania Fortu VI. Obiekt został zbudowany 
zaledwie w  4 lata i  oddany do użytku pruskiej armii 
w roku 1883. Jest jednym z 9 fortów typu głównego. Od 
nazwiska pruskiego generała, otrzymał nazwę Tietzen. 
W dzisiejszym stanie, Fort jest jednym z najlepiej zacho-
wanych obiektów tego typu w Europie.

Podczas Dni Twierdzy Poznań na Forcie VI odbędzie się Piknik 
rodzinny. Wśród licznych atrakcji przygotowanych na tę oka-
zję będą: wystawa zdjęć pokazująca fortyfikacje poznańskie 
i z całego świata. Forty, twierdze i zamki z różnych okresów 
i szkół fortyfikacji z Europy, Afryki i Azji, zwiedzanie Fortu
z przewodnikiem, w tym miejsca na co dzień niedostępne, 
gabinet strachu zaaranżowany w „Prosektorium” – plan fil-
mowy po kręceniu amerykańsko-polskiego filmu „Chrono-
logy”, schron przeciwatomowy i przeciwchemiczny z czasów 
zimnej wojny, profesjonalna strzelnica wiatrówkowa, rekon-
strukcje historyczne – kilka grup prezentujących różne for-
macje wojskowe, gastronomia z kuchni polowej: bigos, gro-
chówka, kiełbasy, ryba i mięsa prosto z wędzarni, forteczne 
piwo rzemieślnicze w kilku gatunkach, lody i gofry, oprowa-
dzanie po Forcie dla dzieci, zabawa w budowanie czołgów 
dla dzieci, przejazdy zabytkowym sprzętem wojskowym po 
fosie, wystawa historycznej broni palnej, warsztaty z udziela-
nia pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych

ul. Lutycka 115
telefon +48 501 44 55 66
www.fortpoznan.pl
Godziny otwarcia: 10:00–18:00
Bilety: 5 zł, dzieci do lat 15 wstęp bezpłatny.

Muzeum Armii „Poznań”  8

Muzeum zajmuje ocalały po 1945 roku korytarz kazama-
towy, zwany obecnie Małą Śluzą, faktycznie zaś będący 
Estakadą Zachodnią Fortu Winiary. Estakada Zachod-
nia służyła do komunikacji pomiędzy Fortem Winiary, 
a zbudowanym na końcu Małej Śluzy Fortem Wojciecha 
(Hake). Tworzył ją stromy podjazd oskarpowany od za-
chodu murem oporowym. Przejście w poprzek estakady 
umożliwiała Brama Cmentarna, usytuowana u podnóża 
Wzgórza Winiarskiego.
Znajdujące się w  kazamatach muzeum gromadzi pa-
miątki historyczne i militaria związane z udziałem Armii 
„Poznań” w  kampanii wrześniowej 1939 r. Ekspozycja 
stała placówki nosi tytuł „Wierni przysiędze” i  przypo-
mina szlak bojowy tej armii ze szczególnym uwzględ-
nieniem bitwy nad Bzurą (9–16 IX 1939) oraz postaci jej 
dowódcy gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby.
Muzeum jest oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Nie-
podległości.

Cytadela Poznańska, Mała Śluza
telefon: +48 61 820 45 03
www.wmn.poznan.pl
Godziny otwarcia: sobota 10:00–17:00, niedziela 10:00–16:00
Bilety: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł (ważny także w Muzeum 
Uzbrojenia) 

Rezerwat Archeologiczny 
„Genius loci” 9

W Rezerwacie prezentowane są relikty umocnień wcze-
snopiastowskiego ośrodka grodowego z X w. oraz pozo-
stałości renesansowego muru otaczającego wyspę. Hi-
storię grodu na Ostrowie Tumskim sięgającą X w. można 
również prześledzić w nowoczesnej sali audiowizualnej.
Rezerwat Archeologiczny „Genius loci” (łac. duch opiekuń-
czy miejsca) na Ostrowie Tumskim w Poznaniu jest miej-
scem, w którym prezentowane są relikty umocnień wcze-
snopiastowskiego ośrodka grodowego. Prezentowany 
w Rezerwacie przekrój zbudowanych pod koniec X wieku 
fortyfikacji grodowych, pozwala doświadczyć ich wielko-
ści i poznać myśl inżynieryjną towarzyszącą twórcom śre-
dniowiecznej architektury obronnej. W  obiekcie można 
również obejrzeć pozostałości inwestycji fortyfikacyjnej 
z  XVI w. - murów zbudowanych z  inicjatywy wielkiego 
mecenasa kultury – biskupa Jana Lubrańskiego.
Wystawa Pokolenie 966, związana z  jubileuszem 1050 
rocznicy chrztu Polski, poświęcona jest ludności zamiesz-
kującej i wznoszącej Ostrów Tumski w okresie kształtowa-
nia się początków państwa i chrześcijaństwa.

Sobota 27.08. 
10.00-18.00  zwiedzanie indywidualne wszystkich ekspozy-
cji z audioprzewodnikiem
12.00  zwiedzanie z przewodnikiem nowej wystawy w re-
zerwacie „Pokolenie 966” oraz wczesnośredniowiecznych 
i  renesansowych fortyfikacji (wstęp dla pierwszych 40 
osób)
10.00-18.00 Konkurs rodzinny – W  POSZUKIWANIU BU-
DOWNICZYCH NAJSTARSZYCH POZNAŃSKICH FORTYFIKA-
CJI, w konkursie przewidziano NAGRODY KSIĄŻKOWE
Niedziela 28.08.  
10.00-15.00  zwiedzanie indywidualne wszystkich ekspozy-
cji z audioprzewodnikiem
12.00   zwiedzanie z przewodnikiem nowej wystawy w re-
zerwacie „Pokolenie 966” oraz wczesnośredniowiecznych 
i renesansowych fortyfikacji (wstęp dla pierwszych 40 osób)

ul. ks. I. Posadzego 3 (Ostrów Tumski)
telefon: +48 61 852 21 67
www.muzarp.poznan.pl/rezerwat*
www.facebook.com/RezerwatArcheo
Godziny otwarcia: sobota 11-19, niedziela 10-15
Bilety: wstęp bezpłatny

Śluza Katedralna 10

Umocnienia Ostrowa Tumskiego umożliwiające obronę 
okrężną stanowiły dodatkową cytadelę wewnętrzną po-
znańskiej twierdzy poligonalnej zrealizowaną do 1862 
roku. W jej skład wchodziła Śluza Katedralna będąca jed-
ną z pierwszych budowli hydrotechnicznych twierdzy.

ziemią dobudowano kotłownię, postawiono silnik Diesla 
z prądnicą, zmodernizowano urządzenia filtrowentylacyj-
ne, zmodyfikowano wejścia. Atrakcją schronu są relikty 
oryginalnego wyposażenia z czasów użytkowania obiek-
tu przez Obronę Cywilną okresu PRLu.

W  czasie Dni Twierdzy Poznań zaprezentowane będzie  przy-
pomnienie wielkich manewrów Układu Warszawskiego Tarcza 
76’ (wystawa czasowa i rekonstruktorzy), nowa ekspozycja stała 
– pamiątki militarne z I i II Wojny Światowej z Twierdzy Poznań. 

ul. Babimojska (naprzeciwko Noclegów „Agrykola”)
telefon: +48 503 092 659
www.facebook.com/projektschron
Godziny otwarcia: 11:00 do 17:00. Wprowadzenie historycz-
ne o każdej pełnej godzinie.
Bilety: 8 zł (normalny), 4 zł (ulgowy - do 16 lat), 20 zł rodzinny

Przeciwatomowy schron 
władz miasta Poznania 13

Schron prezydencki zaprojektowany został w  1957 roku 
jako obiekt Obrony Cywilnej. Do użytku oddany został 
prawdopodobnie w  roku 1960. Przez długie lata „zimnej 
wojny”, w  razie groźby ataku nuklearnego, był miejscem 
schronienia dla dowództwa Obrony Cywilnej, dla władz po-
litycznych, administracyjnych i gospodarczych Poznania.
Obiekt zapewniał pełną ochronę przed skutkami ataku ją-
drowego i umożliwiał kierowanie, za pomocą telefonów, 
newralgicznymi instytucjami miejskimi oraz najważniej-
szymi zakładami przemysłowymi. 
Schron mógł pomieścić do 60 osób. Miały one do dyspo-
zycji niezależne ujęcie wody, oddzielne zasilanie w prąd 
elektryczny (wytwarzany za pomocą agregatów prądo-
twórczych) oraz specjalne linie telefoniczne. Urządzenia 
te czyniły obiekt całkowicie autonomicznym, a więc nie-
zależnym od sieci miejskiej. Ze schronu można też było 
kierować obroną przeciwlotniczą Poznania i  okolic oraz 
kierować akcjami ratowniczymi w przypadku ataku jądro-
wego, chemicznego lub biologicznego.
Schron został odtajniony dopiero w 2006 roku i przekaza-
ny Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości. Poddany 
został gruntownemu remontowi i od roku 2012 udostęp-
niany zwiedzającym.

ul. Słupska 62
telefon: +48 61 852 9464
www.wmn.poznan.pl
Zwiedzanie w sobotę od godz. 10:00-15:00. 
Bilety: normalny 6 zł, ulgowy 3 zł

Schron przeciwlotniczy 
w Parku Sołackim 14

Schron przeciwlotniczy znajduje się w  Parku Sołackim, 
w  pobliżu skrzyżowania ulicy Litewskiej z  ulicą Nad 
Wierzbakiem. Został wybudowany w latach 1942-43.
W czasie minionej wojny budowla miała służyć niemiec-
kim mieszkańcom okolicznych budynków za bezpiecz-
ne ukrycie w czasie spodziewanych nalotów alianckich 
bombowców.

W  czasie Dni Twierdzy Poznań w  schronie i  przy schronie 
będą zaprezentowane wystawy: Sołacz w fotografiach, do-
kumentacja prac przy udostępnianiu schronu oraz pokaz 
pamiątek ze schronu, które zostały znalezione w  trakcie 
prac porządkowych.
O 11 odbędzie się inscenizacja nalotu na Sołacz
Ponadto gry i zabawy dla najmłodszych, grochówka i napoje.

Park Sołacki, od strony ul. Nad Wierzbakiem
telefon: +48 536 779 688
Godziny otwarcia: 11:00-18:00, wejście z przewodnikiem co 
pół godziny.
Wstęp bezpłatny. Organizatorzy sugerują zabranie latarek.

Schron przeciwlotniczy 
w Parku Wilsona 15

Na kolejnej ekspozycji będzie można zapoznać się z hi-
storią pochowanego na Cmentarzu Zasłużonych Wiel-
kopolan jednego z najlepszych pilotów Kampanii Wrze-
śniowej. Podporucznik Włodzimierz Gedymin zestrzelił 
2 września 1939 roku nad Poznaniem dwa niemieckie 
samoloty: obserwacyjnego Do-17F oraz meteorologicz-
nego He-111J.

Sobota 27.08:
– godz. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 - Zwiedzanie 

schronu przeciwlotniczego. Grupy (ze względów bezpie-
czeństwa) max. 25 osobowe, zgłoszenia na miejscu.

– godz. 17:00 - Spacer szlakiem umocnień i zespołów ko-
szarowych wokół wzgórza św. Wojciecha.

 Obejrzymy między innymi „czerwone koszary” artylerii 
polowej, oficynę Dowództwa V Korpusu Armii, a  także 
relikty umocnień poligonalnych z Kawalierem Magazy-
nowym oraz Fortem Świętego Wojciecha.

Niedziela 28.08
– godz. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 - Zwiedzanie schronu 

przeciwlotniczego. Grupy (ze względów bezpieczeń-
stwa) max. 25 osobowe, zgłoszenia na miejscu.

– godz. 11:00-15:00 - Obóz wojskowy różnych formacji 
z pojazdami i sprzętem wojskowym. 

 Główny nacisk zostanie położony w nim na obronę prze-
ciwlotniczą w trakcie drugiej wojny światowej. W prze-
strzeni wzgórza pojawią się rekonstruktorzy przybliżając 
klimat dawnych lat. Będzie można przejechać się po uro-
kliwych pobliskich uliczkach jedyną w Polsce w tym wa-
riancie ciężarówką Chevrolet Canada C60-S. Nie zabrak-
nie też stoiska księgarskiego oraz wojskowej grochówki, 
będzie można obejrzeć wystawy plenerowe.

– godz. 12:00-14:00 - Spotkanie z  Leszkiem Adamczew-
skim i jego najnowszą książką „Klęska Gauleitera.Sensa-
cje z Kraju Warty”.

 Będzie można też porozmawiać z dr Markiem Rezlerem, 
a spotkanie odbędzie się pod intrygującym hasłem „Dla-
czego Wielkopolanie byli skuteczni?”. Dr Marek Rezler 
jest między innymi autorem publikacji o  ruchach nie-
podległościowych w Wielkopolsce.

– godz. 15:00 - Spacer z dr Markiem Rezlerem po Cmenta-
rzu Zasłużonych Wielkopolan.

 W  nawiązaniu do tradycji miejsca i  funkcjonowania 
w tym miejscu koszarów, karmelici serwują grochówkę 
garnizonową ( w sobotę od godziny 13:00, w niedzielę 
od godz. 12:00).

ul. Działowa 25, kościół i klasztor św. Józefa, ogród zakonny 
(wejście na prawo od fasady kościoła)
www.karmelici.info, www.tmmlsh.pl
www.facebook.com/tmmlsh
Godziny otwarcia: 11-17
Wstęp bezpłatny

Schron łączności 18

Schron wzniesiony został w 1944 r. jako zapasowa 
siedziba kolejowej centrali łączności. Posiadał własny 
agregat prądotwórczy (główny węzeł łączności mieścił 
się w budynku z czerwonej cegły stojącym opodal).

Sobota, 27 sierpnia 2016 r. 
10:00, 14:00, 17:00 – oprowadzanie po schronie (grupy 
maksymalnie 50 osobowe)
10:30-11:30 – prelekcja na temat Wojska Ludowego (Zwią-
zek weteranów i rezerwistów Wojska
Polskiego im. Generała Gongora)
14:30-15:15 – prelekcja na temat Twierdzy Poznań (Stowa-
rzyszenie Reduta)
17:30-18:15 – prelekcja i wystawa zdjęć na temat wyprawy 
do Czarnobyla
Niedziela, 28 sierpnia 2016 r. 
10:00, 14:00, 17:00 – oprowadzanie po schronie (grupy 
maksymalnie 50 osobowe)
10:30-11:15 – prelekcja i wystawa zdjęć na temat wyprawy 
do Czarnobyla
14:30-15:15 – prelekcja na temat Twierdzy Poznań (Stowa-
rzyszenie Reduta)
17:30-18:30 – prelekcja na temat Wojska Ludowego (Zwią-
zek weteranów i rezerwistów Wojska
Polskiego im. Generała Gongora)

ul. Kościuszki (przy Collegium Altum Uniwersytetu Ekono-
micznego)
www.thebunkier.pl
Bilety na oprowadzanie po schronie w cenie 5 zł/osobę, 
dzieci (pod opieką dorosłych) bezpłatnie. Rezerwacje ma-
ilowe pod adresem kontakt@thebunkier.pl

Wycieczki śladami średnio-
wiecznych fortyfikacji 19

Wycieczki z przewodnikiem śladami murów miejskich od-
będą się w niedzielę o godzinie 12:00, 14:00 i 17:00. Począ-
tek przy dawnej Bramie Wronieckiej nieopodal synagogi 
(Skwer Rabina Egera).
Udział w wycieczkach jest bezpłatny.


