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WSTĘP

POWRÓT, CZYLI RYS HISTORYCZNY Z BETONU

 No to jedziem dalej …! 

ajlepiej było by gdybyśmy w tym numerze powtórzyli tamtego wstępniaka z puszczonego wcześniej numeru pilotowego. Tylko że mogło by 
to wyglądać trochę głupio i wyszli byśmy na osoby ograniczone bez jakiejkolwiek koncepcji twórczej. Po dłuższej dyskusji redakcyjnej Ndoszliśmy do wniosku że numer 1/15 był po prostu nie udany i zostaje tym właśnie pilotowo-sondażowym. Sonda też się nie udała bo zbyt 

wielkiego oddźwięku w  bunkro-narodzie nie było. No cóż było już tak dużo różnego rodzaju fortyfikacyjnych gazetek które mimo najszczerszych chęci 
nie utrzymywały się długo na rynku. I co z tego, ano to ze skoro nie utrzymywały się długo to ludzie doszli do wniosku że nie ma co się podniecać.

Obecny numer jak widać jest czysto wrocławski tak jak i ten nieszczęsny  poprzedni, lecz tym razem sięgnęliśmy do głębszych zasobów 
dokumentacyjnych i jest on jak widać dużo bogatszy. Jakie będą następne numery, tego jeszcze nie wiadomo. W miarę przybywania dokumentacji do 
redakcji będziemy określać ich tematykę i je redagować. Są już plany co do następnych, lecz na razie zobaczymy jaki będzie oddźwięk po ukazaniu się 
tego numeru. Być może trzeba będzie interes zwijać bo się okaże że to znowu niewypał.
 

Wstępnie na zebraniu redakcji ustaliliśmy, że obecnie w dobie forów komputerowych różnych stowarzyszeń fortyfikacyjnych. Wydawanie 
podobnego czasopisma w takiej wersji jak to kiedyś miało miejsce jest bez sensu.  Kiedyś jak wiadomo były inne czasy i wydawanie naszego czasopisma 
w formie drukowanej było potrzebne dla popularyzacji tematu jak wszyscy wiemy. Po prostu będziemy jednak trzymali się wersji elektronicznej, czyli 
„Beton” będzie się ukazywał na pliku „PDF”. Każdy kto będzie chciał go mieć w formie drukowanej po prostu go sobie wydrukuje. Od tego oczywiście 
przewidujemy jeden wyjątek. Mianowicie z okazji jakichś świat lub większych uroczystości w których nasza redakcja będzie chciała mieć jakiś udział, 
pokaże się „Beton” drukowany jako folder.
   

Oddajemy w takim razie do rąk naszych czytelników ( a może najpierw oczu oby sobie obejrzeli czy warto sobie tymi wypocinami ręce i drukarki 
brudzić ) następny numer tego czasopisma. I jedynie co powtórzymy z poprzedniego to tylko te kilka zdań. „….A jak obecnie wygląda? Tak jak widać po 
aktualnym numerze. Myślimy że będzie się wam podobał….”.

REDAKTORY

                                                         

 Było to w 1989 roku. W pewnym jednorodzinnym domku we Wrocławiu usidła sobie trójka pasjonatów „ łażenia po bunkrach”. Na świeżo analizowali 
aktualnie przeżyty wyjazd na Międzyrzecki Rejon Umocniony. Nasza trójka postanowiła po dłuższej dyskusji zacząć wydawać jakieś czasopismo  bunkrowe. I ostatecznie nazwała je Fanzinem Niezrzeszonych Bunkrowców pod tytułem „Beton”. Niezrzeszonych- bo co prawda słyszało się coś tam 

( ktoś coś usłyszał i powiedział ) o kole „Architektura Militaris” w Krakowie, czy „Komisji Zamojskiej”. Lecz było to wszystkim niezrzeszonym mało znane.

   W Polsce nie znajduje się tylko MRU, nasz kraj w fortyfikacje jest bogaty. To właśnie należy tym wszystkim niezrzeszonym z całego kraju 
zaprezentować, niech jadą tam, oglądają, fotografują, opisują itd. Warto się zająć sprawą fortyfikacji  z innej niż imprezowo - rekreacyjna strony. 

   Jak on wyglądał, z początku były to dwie złożone na pół kartki formatu A4,  potem ze względu na większa ilość informacji objętość każdego kolejnego 
nr-u się zwiększała. Ze względu na różne wiadomości, plany ,zdjęcia czy informacje o ciekawych zagranicznych zespołach fortyfikacyjnych. Stałe rubryki 
typu komentarz własny redakcji a nawet humor bunkrowy na ostatniej stronie. Ciekawym egzemplarzem był nr 3, czyli kartka formatu A3 złożona na 
cztery jako nr rozkładany. Wewnątrz był plan centralnego odcinka MRU czyli powierzchnia z nałożonym układem korytarzy. Ten właśnie nr redakcja 
musiała bardzo często dodrukowywać. 

   Nakład Betonu też był różny, pierwsze nr-y rozchodziły się w ilościach 20 egzemplarzy z ewentualnym dodrukiem. Kolejne mniej-więcej  podobnie 
jeżeli chodzi o nakład. Najciekawsza sytuacja była z nr-em 5. Właściciel punktu ksero ( bo tak Betony były wydawane) odmówił wykonania 30 egz. Dopóki 
nie dostanie papierka z Urzędu kontroli Publikacji i Widowisk (oficjalna nazwa cenzury). Urzędnik przejrzał dokładnie cały egzemplarz matrycowy, na 
każdej stronie postawił „ ptaszka”, zignorował biały prostokąt na okładce gdzie miał postawić pieczątkę, „objechał” redaktora który mu ten wytwór do 
oceny przyniósł ( co mi głupotami głowę zawracacie ). Wystawił sam od siebie pozwolenie na 50 egz. ( bo to lepiej wygląda) i dał dobra rade jak robić 
dalsze nr-y aby nie latać do cenzury po pozwolenie. 

    Pomijając już stały skład redakcji składający się z trzech osób czyli „Gogo” i „Klausowie” ( „Klaus” i „Iza” ) w zasadzie ten skład potrafił różnie 
ewaluować w zależności od sytuacji, miał też współpracowników w terenie . Dzięki św. pamięci kol. „Gonzowi” ze Słupska zaprezentowano artykuł o 
Nadarzycach. Innymi współpracownikami byli np: kol. „Ovoc” z Krakowa , lub „Skoczek” z Warszawy i wielu jeszcze innych z całego kraju a nawet 
niektórzy z zagranicy np. Martin Raboń ( wtedy jeszcze z Czechosłowacji). 

    Beton ukazywał się do momentu kiedy już na konkretnie zaczął działać w Polsce TPF  (Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji ) czyli do powiedzmy 
połowy lat 90-tych. Jako że swoje zadanie popularyzatorskie już wtedy spełnił. Wielu czytelników Betonu wpisało się do TPf-u i zaczęło tam działać. Był 
potem projekt reaktywacji czasopisma w ramach TPF-u jako biuletyn oddziału wrocławskiego ale nic z tego nie wyszło. Zanim powstał TPF Beton miał w 
skali krajowej spora poczytność i nie chwaląc się był pierwszym amatorsko- fortyfikacyjnym czasopismem. Obecnie  jako swój biuletyn przejmuje go 
Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne. Wychodzimy z założenia że skoro zaczęło się to we Wrocławiu i miało pozytywny oddźwięk w całe Polsce a 
nawet z nieoficjalnych danych też i za granica. W takim razie Beton będzie robiony dalej. A jak obecnie wygląda?  Tak jak widać po aktualnym numerze. 
Myślimy że będzie się wam podobał.

Gogo
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NASZE DZIAŁANIA
 

zym zajmowało się nasze Stowarzyszenie w okresie od czasu swojego założenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem daty 02.09 2012 roku aż do dzisiaj?C

Stowarzyszenie założyła grupa przyjaciół których połączyła wspólna pasja – historia miasta i umocnień 
Wrocławia.   Pierwsze plany utworzenia tego typu organizacji narodziły się już około roku 2009 natomiast 
Stowarzyszenie powstało w 2012 roku.
Naszym celem jest ratowanie przed postępującą dewastacją militarnych obiektów na terenie miasta 
Wrocławia i okolicy a w dalszym okresie czasu wyeksponowanie i odnowa tychże obiektów.
Na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia widać dokładnie, zaznaczyliśmy tylko co ważniejsze i 
ciekawsze sprawy ( bo tak jest zawsze, gdybyśmy zamieszczali wszystko po kolei co robili nasi ludzie strony 
by zabrakło a widz by usnął ). Ale nie znaczy to, że nasi ludzie nie działają w ogóle, robią to co robią, bo to 

jest ich: pasja, bzik, hopel, powołanie lub jak kto nazwie, tak będzie dobrze. 
Dlaczego we wstępie została wymieniona data 2 września 2012 roku? Po prostu tego dnia na Walnym Zgromadzeniu wybrano nowy Zarząd 

Stowarzyszenia. Czy mogło to mieć jakiś większy wpływ na samą działalność Stowarzyszenia? Fakt - 
trzeba co jakiś czas zmienić kadry kierownicze jeżeli np. się nie sprawdzają albo nie sprawdzają do 
końca. Lecz jeżeli chodzi o samych szeregowych członków to może to dla nich nie mieć większego 
znaczenia, choć jak wiadomo prężniejsze kierownictwo lepiej motywuje do działalności. Jak widać na 
naszej stronie działalność przed wyborami jak i po była tak samo owocna, po prostu dla tego że nasi 
ludzie są jak już wspomniałem zapaleńcami. 
   O tym jak Stowarzyszenie działa decydują sami ludzie i ich zaangażowanie w działalność. Na naszym 
forum dokładnie, widać czym się zajmujemy, są na terenie miasta, województwa, kraju a nawet za 
granicą . Jeżdżą, robią zdjęcia, pomiary, opisują itd. a ostateczne wyniki zamieszczają na forum. Po 
prostu robią kawał dobrej fortyfikacyjnej roboty. Którą robili od samego początku powstania 
Stowarzyszenia a miało to miejsce w kwietniu 2012 roku.  Wstępne plany i działania mające na celu 
powstanie Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego zostały podjęte jeszcze w 2009 roku. 

Wiele z tej samodzielnej działalności staje się potem działalnością całego Stowarzyszenia. 
Dzięki właśnie zaangażowaniu naszych członków oraz sympatyków udało się uruchomić tzw. Wrocławską Kronikę Forteczną czyli cykl krótkich filmów 
emitowanych w serwisie „YouTube” prezentujących wybrane obiekty w naszym mieście.  Działa też na naszym forum akcja „Zdjęcie miesiąca” mająca na 
celu  jeszcze większe propagowanie wśród członków Stowarzyszenia chęci do fotografowania wszystkiego co zobaczą i uwiecznią. Zdjęcia takie 
zbierane są na forum, oceniane, poddawane pod głosowanie i w konsekwencji tego najlepsze staje się zdjęciem miesiąca.
Praktycznie od samego początku można by powiedzieć że szukaliśmy swojej stałej bazy. Głównie ( choć nie tylko bo i w kwestiach dydaktycznych też ) z 
tego powodu były odwiedzane przez naszych członków różne schrony i forty które znajdują się we Wrocławiu np. Kowale, ul Dembowskiego i inne. W 

końcu wybór padł na fort pod nazwą  I. St. 6 na Polanowicach. 
Stan jaki tam zastaliśmy nie był stanem zachęcającym do „osiedlenia się” Stowarzyszenia. Ale że bunkro-naród jest 

uparty to postanowił ten fort przywrócić do użytku, ku chwale własnej czyli Stowarzyszenia i całego Wrocławia. Cel 
nasz jeżeli chodzi o ten właśnie fort jest jasny, przywrócić go do (prawie) dawnej świetności. I to też własnym sumptem 
robimy mając na względzie nie tylko nasze potrzeby lecz i to że przede wszystkim obiekt ten ma służyć miastu jako 
atrakcja turystyczna, dydaktyczna a może do różnych innych celów ? 
Dlatego też wszystkimi siłami przygotowujemy ten fort do użytku, jak na razie udało się go w dużym stopniu 

posprzątać oraz ogrodzić siatką. Niestety sprawa pozyskania dodatkowych funduszy budżetu miejskiego w ramach 
projektu „Budżet Obywatelski” nie powiodła się ze względu na niewystarczające poparcie dla tego projektu. Na forcie 
na bieżąco wykonywane są różne prace np. założenie drzwi czy udrożnienie przewodów kominowych. 
Sprawę ratowania tegoż właśnie fortu oficjalnymi pismami poparły takie instytucje jak: Muzeum Oręża Polskiego w 

Kołobrzegu lub Uniwersytet Wrocławski. Członkowie Stowarzyszenia jak i też inne osoby zainteresowane tematem 
zostały poproszone o możliwość przekazanie na wyposażenie fortu różnych pamiątek które mogły by ten fort 
wzbogacić. Jak na razie ilość zdobyczy jest niewielka lecz powoli-powoli fort się „umuzealnienia”. Akcje sprzątania fortu 
I. St. 6 organizowane są praktycznie co sobota a informacje o nich można znaleźć zarówno na stronie Stowarzyszenia 
jak i na Facebooku.
Nie ograniczaliśmy się jeżeli chodzi o zwiedzanie tylko do tego lub podobnych fortów. Nasze miasto ma się czym 

pochwalić jeżeli chodzi o fortyfikacje, fakt że stan ich jest różny od dobrego poczynając na zdewastowanym kończąc. Lecz mimo przeciwności udało się 
zajrzeć do schronu przy Dworcu Głównym, lub być na baterii plot. w Lesie Rakowieckim albo na wysadzonych schronach w Lasku Osobowickim w 
ramach tzw. Święta Twierdzy Wrocławskiej które przypada na 14 i 15 czerwca każdego roku. 
 W 2013 ( bo akcja w Lasku Osobowickim miała miejsce rok wcześniej ) roku w tych dniach odbyła się impreza związana ze wspomnianym 
świętem. Była to jak zawsze akcja przeznaczona dla członków Stowarzyszenia oraz sympatyków tematu fortyfikacji jak i też tych którzy siedzą w 
branżach pokrewnych. W ramach święta odbył się wykład z historii twierdzy oraz zwiedzanie wybranych obiektów w południowej części miasta oraz 
porządkowanego przez nas fortu na Polanowicach. Gdzie na zakończenie święta urządziliśmy grilla.

Gdzie tylko znajdują się jakiekolwiek warte obejrzenia (lub nie koniecznie) obiekty fortyfikacyjne tam udało się być członkom naszego 
Stowarzyszenia tak w formie wyjazdów zorganizowanych np: Toruń, Chełmno, Kłodzko, Głogów. Jak i też wyjazdów pojedynczych członków 
Stowarzyszenia, których wymienić jest naprawdę nie sposób a wyszczególnienie zajęło by naprawdę dużo miejsca. Owoce zaś tych wycieczek 
zamieszczone ( bogato opatrzone zdjęciami z terenu ) widoczne są na naszym forum. 

Kolejnym przejawem działalności były cykle wykładów na temat historii twierdzy wrocławskiej, podzielone tematycznie na poszczególne okresy 
historii miasta od czasów ostatnich Piastów, przez Wrocław jako miasto pod panowaniem Czeskim czyli miasto średniowieczne, dalej Habsburskim i 
Pruskim. Te dwa ostatnie to bardzo ciekawe okresy ze względu na rozwój fortyfikacji bastionowych miasta. Fortyfikacje te zostały zniszczone przez 
wojska francuskie oraz reliktów istniejącej do dzisiaj twierdzy pruskiej jaką był Wrocław. Jeden z tych wykładów był zaprezentowany w ramach Święta 
Twierdzy.
Na początku 2013 roku nasze stowarzyszenie zorganizowało akcje zwiedzania schronu przeciwlotniczego pod pl. Solnym dla mieszkańców Wrocławia. 
Akcja zaplanowana na dwa dni przyniosła wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców, chętnych do zwiedzania było bardzo dużo. Komentarze po tej 
akcji wśród Wrocławian były różne, jedni byli zadowoleni ze zwiedzenia tej pamiątki fortyfikacyjnej. Inni a szczególnie ci którzy liczyli na to iż zobaczą 
schron z korytarzami łączącymi okolice Rynku z Dworcem Głównym lub pl. Nowy Targ  byli zawiedzeni. Było to zapewne spowodowane zasłuchaniem 
się w legendę o podziemnym Wrocławiu, która jak wiadomo jest tylko i wyłącznie legendą. Osoby te wypowiadały się potem bardzo krytycznie o całej 
akcji. Mimo tego w planach jest powtórzenie akcji związanej ze zwiedzaniem tego właśnie schronu, jednakże tym razem dla osób naprawdę 
zainteresowanych tematem (członkowie naszego Stowarzyszenia i Stowarzyszeń podobnych z innych ośrodków ).
 Jakie mamy inne plany? Jednym z nich jest dalsza prezentacja Wrocławia na tle innych ośrodków fortyfikacyjnych. Dla potrzeb prezentacji działań 
WSF pozyskaliśmy dawne Wrocławsko - bunkrowe czasopismo „Beton”, które ma nam w tym pomóc. Układamy też artykuły na temat fortyfikacyjny do 
czasopism popularnych. 

Innym takim przykładem prezentacji naszego stowarzyszenia jest impreza pod nazwą „Wrocławska Prezentacja Grup Rekonstrukcyjnych i 
Pojazdów Militarnych”. Członkowie naszego Stowarzyszenia są też i członkami różnych grup rekonstrukcyjnych które wspierają nas w naszych 
działaniach. 

Gogo
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TAJEMNICA WROCŁAWSKICH 
BUNKRÓW

ojawiły się w krajobrazie Wrocławia w latach 1942 – 1943. 
Chociaż większość mieszkańców miasta zna cztery z nich, Pw rzeczywistości jest ich pięć. Są rozlokowane w różnych 

częściach miasta; przy ul. Ołbińskiej, Ładnej, Grabiszyńskiej, 
Białodrzewnej i przy pl.Strzegomskim. Ich bryły są zróżnicowane, dwa z 
nich są betonowymi walcami o średnicy ponad 20 metrów. Trzy pozostałe 
są prostokątami. 

Przeznaczenie tych budowli nie dla każdego jest oczywiste. 
Podobnych nie spotkamy w większości Polskich miast.

To opis znanych wszystkim „bunkrów”. „Bunkrom” tym 
przypisywano różne, na ogół całkiem fantastyczne przeznaczenie. 
Autorzy teorii na temat ich funkcji wykazali się dużą kreatywnością i nie 
małą fantazją. W ramach jednej z teorii miały to być naziemne więzienia 
dla przetrzymywania jeńców drążących pod Wrocławiem równie 
legendarne co same bunkry, podziemne lochy i tunele. Według innej teorii 
budowle miały mieścić laboratoria służące eksperymentowaniu z 
pierwiastkami promieniotwórczymi. Koronnym argumentem na obronę 
tych fantastycznych tez, jest założenie że obiekty te w żadnym razie nie 
chronią przed bombardowaniem, ponieważ każda bomba rozbiłaby ich 
płaskie stropy. Budowle te rzekomo są całkowicie unikalne i znajdują się 
tylko we Wrocławiu.

Wysokie naziemne schrony przeciwlotnicze (Luftschutz 
Hochbunker) pojawiły się w niemieckich miastach po nalotach z września 
1940 roku. Miały chronić mieszkańców miast przed właśnie rozpoczętą 

przez aliantów falą bombardowań. Pytanie, czy budowle te rzeczywiście 
potrafiły uchronić przed skutkami nalotu ? Odpowiedź na to pytanie dla 
fascynatów fortyfikacji jest oczywista – naturalnie, że tak! Grube na blisko

JAK JEST W RZECZYWISTOŚCI ?

półtora metra ściany i ponad dwumetrowe, żelbetowe stropy, chroniły 
przed odłamkami, podmuchem, gazami bojowymi, a nawet 
bezpośrednim trafieniem bomb których wagomiar mógł dochodzić do 
1000kg. Ochronę zapewniał nie tylko odpowiednio gruby strop schronu, 
ale także pusta kondygnacja pomiędzy dachem a wnętrzem schronu. 
Owa pusta kondygnacja pozwalała na zamortyzowanie wstrząsu 
wywołanego detonacją ładunków wybuchowych. Prostokątne schrony 
dla kamuflażu nakrywano spadzistymi dachami.

Czy są to budowle unikalne ? W skali kraju właściwie tak, podobne 
choć o niższej wartości artystycznej (w ogóle pozbawione dekoracji) 
budowle znajdują się w Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie. Oczywiście nie 
znajdziemy tam budowli w formie walca, chociaż być może w głębi
Niemiec znajdują się i takie budowle, tzw. Hochbunkrów wykonano 
bowiem setki, jeśli nie tysiące...

Za budową schronów przeciwlotniczych w tej formie przemawiały 
przede wszystkim względy ekonomiczne – taniej było budować w górę, 
niż zagłębiać się w grunt – pociągałoby to za sobą szereg trudności 
technicznych spośród których jedną z największych było usuwanie wody 
z obiektów.

Każdy ze schronów pomieścić mógł od kilkuset do ponad tysiąca 
osób. Nie była to podstawa systemu zbiorowej ochrony, tę rolę bowiem 
pełniły znacznie liczniejsze ukrycia piwniczne i szczeliny przeciwlotnicze. 
Na dodatek do schronów nie mógł wejść każdy – trzeba było posiadać 
specjalną wystawianą przez organa policji przepustkę, uprawniającą do 
zajęcia określonego miejsca w schronie. 

Innym aspektem funkcjonowania w przestrzeni miejskiej 
naziemnych, monumentalnych schronów przeciwlotniczych, była rola 
psychologiczna i propagandowa tych niezwykłych budowli. Właśnie być 
może, monumentalizm formy, powoduje że ludzie doszukują się jakiejś 
„istotniejszej” funkcji dla tych betonowych kolosów, nie przyjmując do 
wiadomości że są to tylko zwykłe, schrony
przeciwlotnicze....

Hans Amsel

Schron przy ul. Białodrzewnej 

Schron przy ul. Ołbińskiej



OBRONA PRZECIWLOTNICZA W 
KRAJOBRAZIE MIASTA

en krótki artykuł jest poświęcony opisaniu dwóch aspektów 
zmian w krajobrazie miasta, których dokonały Tprzedsięwzięcia związane z przystosowaniem Wrocławia do 

działań wojny powietrznej. Okazuje się, że do dziś są widoczne w mieście 
ślady po działaniach obrony przeciwlotniczej, będące razem z 
historycznymi budowlami, ulicami, ale też śladami po kulach i odłamkach 
świadkami historii XX wieku.

Wędrując ulicami Wrocławia, często widzimy na budynkach białe 
strzałki skierowane na otwory piwniczne. Mało kto zastanawia się, po co 

zostały namalowane, kiedy i co właściwie oznaczają. Okazuje się że są to 
związane z tematyką fortyfikacyjną pozostałości II wojny światowej. 
Strzałki te kierują bowiem do wyjść ewakuacyjnych ze schronów 
przeciwlotniczych.

Białe strzałki pojawiły się na wrocławskich ulicach w latach 30' XX 
wieku, wraz z rozpoczęciem w mieście przygotowań do prowadzenia 
działań wojny powietrznej. Pojawienie sięoznaczeń miało związek z 
rozpoczęciem programu budowy schronów przeciwlotniczych – w tym 
przypadku dostosowania piwnic do tej nowej funkcji. W czasie pokoju, w 
latach 1935 – 1939 budowano na ogół dobrze wyposażone i 
przygotowane na przyjęcie ludności tzw. Luftschutz – Keller (czyli 
piwniczne schrony przeciwlotnicze). Wyjścia ewakuacyjne z tych 
schronów oznaczano starannie naniesionymi białymi strzałkami 
skierowanymi regulaminowo pod kątem 45' w kierunku otworu wyjścia 
ewakuacyjnego. Sytuacja taka utrzymała się jeszcze w pierwszych latach 
wojny. W roku 1943 nasiliła się fala nalotów na niemieckie miasta. W 
związku z tym nabrała tempa dalsza rozbudowa urządzeń 
przeciwlotniczych. Ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na 
pomieszczenia ochronne, zaczęto budować schrony piwniczne w wersji 
uproszczonej. Dla oszczędności czasu uproszczono też system 

oznakowania schronów, pojawiały się odtąd aż do końca wojny strzałki 
malowane niezbyt wprawnymi pociągnięciami białej farby, umieszczane 
często nie regulaminowo, lub zbyt małe by stanowiły prawidłowe 
wskazania dla służb ratowniczych.
Owe ślady II wojny światowej zaczęły znikać z krajobrazu miasta 
stosunkowo niedawno. Przyczyną znikania strzałek są częste ostatnio 
remonty, ale też działalność wandali dewastujących fasady budynków 
sprzyja zacieraniu się i tych pozostałości ostatniej wojny....

Innym związanym z obroną przeciwlotniczą elementem 
krajobrazu miasta są niewielkie betonowe budowle ulokowane na wielu 
skwerach i podwórzach. Elementy te wpisały się w krajobraz miasta tak 
bardzo, że dla wielu są w jakimś sensie niewidzialne. Mowa o 
„betonowych grzybach”, czyli osłonach wyjść ewakuacyjnych ze 
schronów przeciwatomowych. Budowle te, powstawały we Wrocławiu w 
latach 1951 – 1989.

Same schrony były budowane wedle precyzyjnych norm 
technicznych. Podobnie było z osłonami wyjść ewakuacyjnych. Tunel 
łączący „grzyb” ze schronem musiał mieć długość przekraczającą 
szerokość strefy zagruzowania. Długość tę z natury różną dla różnych 
budynków, określano według wzoru 1/2 h + 3m, gdzie jako 1/2 h przyjęto 
połowę wysokości budynku pod którym znajdował się schron, dla 
pewności że tunel przekroczy szerokość strefy zagruzowania należało 
dodać 3 metry. Przewidywana strefa zagruzowania miała też wpływ na 
wygląd „grzyba”. Z reguły osłonę wyjścia ewakuacyjnego ze schronu 
przyjmowała kształt betonowej płyty wspartej na czterech kolumnach. 
Niekiedy jednak wyjście ze schronu można było osłonić tylko stalową 
płytą. Tunel wyjścia ewakuacyjnego z reguły nie należy do zbyt 
wygodnych – wymiary rzadko przekraczają 190 x 80 cm a często są 
nawet mniejsze.

Hans Amsel
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Wielkie sprzątanie
Fortu Piechoty nr 6 „Polanowice”

Sobota - ul. Polanowicka 
START GODZINA 10:00

SZUKAJ NASZEJ AKCJI NA FACEBOOKU!
https://www.facebook.com/fortwroclaw

ul. Trzebnicka 

Nieregulaminowa strzałka przy ul. Jedności Narodowej    

Wyjście ewakuacyjne ze schronu
 przeciwatomowego w Rynku
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FORT PIECHOTY NR 6 
„POLANOWICE”

ierwszy raz Fort Piechoty nr 6 na Polanowicach zwiedzałem 
w roku 2005. Wszystko to wyglądało zdecydowanie inaczej Pniż dziś. Przede wszystkim plątanina opadłych gałęzi, 

chwastów, krzaków i śmieci, była wręcz niewiarygodna. Przez teren fortu 
prowadziła gruntowa droga która służyła okolicznym mieszkańcom do 
wywozu śmieci. W tym wszystkim w dość dobrym stanie zachowały się 
schrony – dwa schrony pogotowia, schron straży i schron główny 
(piechoty). Po wcześniejszym zwiedzeniu Lisiej Góry, fort na 
Polanowicach wydawał się gigantyczny (Lisia Góra jest mniejsza, i nie 
posiada stawów). Choć bardzo duży, fort robił smutne wrażenie, 
stanowiska obserwacyjne jeszcze były, a w zasadzie to ich pozostałości, 
które wkrótce miały zniknąć, wrażenie było tym smutniejsze że pozycja 
strzelecka była w niektórych miejscach po brzegi zasypana śmieciami. 
Oczywiście w czasie tego pierwszego zwiedzania, ani kilku kolejnych nie 
przyszło mi na myśl że kiedyś będę się tym obiektem zajmował....

Jak wyglądała historia fortu na Polanowicach ? W 1889 roku na 
szczeblu Sztabu Generalnego cesarskich Niemiec zapadła decyzja o 
budowie we Wrocławiu umocnień w razie wybuchu wojny. Wkrótce 
wytyczono przebieg linii obronnej w terenie, i opracowano projekty do 
wdrożenia w przyszłości budowy. Krótko po tym zadecydowano że 
budowa wszystkich obiektów będzie zbyt pracochłonna na wojenne 
możliwości władz wojskowych. W związku z tym postanowieniem 24 
kwietnia 1890 roku zarządzono budowę stałych schronów piechoty, które 
utworzyć miały szkielet planowanej do rozbudowy w chwili wojennego 
zagrożenia twierdzy. Do roku 1901 wybudowano 19 takich schronów, 
tworząc dookoła Wrocławia dość regularny pierścień. W roku 1891 
ukończono Werk 6 „Pohlanowitz” - czyli dzieło 6 „Polanowice”. Powstał 
charakterystyczny dla umocnień wrocławskich schron piechoty z 6 
kazamatami, studnią, i latryną – słowem najbardziej rozwinięta wersja 
tego, co oferowały rozwiązania teoretyczne dla schronów piechoty, 
opracowane jeszcze przed rozpoczęciem „budowy Wrocławia” w latach 
1887 – 1888. 

Na tym etapie schron posiadał 6 dużych bram prowadzących 
wprost do kazamat, mniejsze drzwi prowadzące do korytarza, i 
oddzielonej od kazamat latryny. Pomieszczenia budowli pomieścić mogły 
250 żołnierzy i oficerów. Całość dzięki swojej konstrukcji mogła się oprzeć 
ostrzałowi pocisków 210mm włącznie. W latach 1908 – 1910 utworzono 
pierwsze dwa punkty oporu, zamykające drogę w kierunku granicy 
Rzeszy – Infanterie Stutzpunkt 7 i 8. Zdobyte doświadczenia 
wykorzystano tworząc na bazie schronu piechoty, fort – punkt oporu, na 
Polanowicach. Dla zwiększenia bezpieczeństwa załogi dzieła, 
dobudowano nową betonową fasadę schronu piechoty, w fasadzie 
znalazły się dwa przedsionki i trzy komory wentylatorów. Schron otoczono 
ziemnym szańcem, wybudowano dwa schrony pogotowia, schron straży 
oraz betonową pozycję strzelecką z dwoma punktami obserwacyjnymi. 
Wybudowany fort posiadał łączność telefoniczną, oświetlenie 

elektryczne, wewnętrzny system alarmowania i stanowić miał filar w 
obronie Twierdzy, przygotowującej się do wojennej konfrontacji z 
Imperium Rosyjskim, wówczas po modernizacji wyposażenia w forcie 
stacjonowało już tylko nieco ponad 150 żołnierzy.

Nic takiego nie miało jednak miejsca, chociaż w roku 
1914 dookoła fortu pojawiły się przewidziane zawczasu 
okopy i baterie artyleryjskie, dokonano także wojskowej 
regulacji pobliskiej Widawy. Fort wojennego chrztu nie 
przeszedł. W roku 1924 fort został pozbawiony, rzekomo 
przez zbuntowaną ludność miejską, instalacji łączności i 
części wyposażenia. W czasie pokoju pomieszczenia 
forteczne wykorzystywano jako lokale magazynowe, 
zdziczała też roślinność maskująca obiekt. Przełomem nie 
było włączenie fortu w Pozycję Widawską (Weidestellung) 
funkcjonującą od końca lat 20' w ramach Pozycji 
Odrzańskiej (Oderstellung).

Tak fort dotrwał do końca II wojny światowej, kiedy 
został w ramach przygotowań do nieuniknionego oblężenia 
obsadzony przez jednostki Volkssturmu. Stało się tak, że w 
marcu 1944 forty północnej części obwodu pierścienia 
fortecznego Festung Breslau zostały ochrzczone ogniem. 
Próbując zająć Wrocław od północy pas forteczny 
szturmowali w marcu Sowieci. Mimo wsparcia lotnictwa i 
broni pancernej fortów nie udało się zdobyć, natomiast fort 
6 ogniem karabinów maszynowych wspierał w obronie 
sąsiadujący z nim fort 7.

Po wojnie fort początkowo stał niewykorzystywany. 
W raporcie z rozpoznania saperskiego stwierdzono że 
obiekt pozbawiony był drzwi oraz instalacji oświetleniowej. 

Żyjący jeszcze świadkowie wspominają o porozrzucanych tu i ówdzie w 
okolicach fortu żołnierskich mogiłach.

W latach 50' fortem zainteresowało się Ludowe Wojsko Polskie. 
Zainstalowały się tutaj pododdziały pułku artylerii rakietowej OTK 
związane z radiolokacją i namierzaniem. W związku z tym nastąpiły 
kolejne w dziejach obiektu modyfikacje. Zmiany te dotknęły głównie 
schronu piechoty, w którym zainstalowano urządzenia elektroniczne, 
nową wentylację (odporną w pełni na atak chemiczny i biologiczny) w 
przedsionkach zainstalowano drzwi gazoszczelne tworząc śluzy, 
wykonano także wyjście ewakuacyjne w formie szybu. Zmieniło się także 
ogrzewanie, dotąd kazamaty ogrzewano bowiem wolno stojącymi 
piecykami. Teraz zapanowała jednak pełna wygoda – ogrzewanie 
ciepłym powietrzem, dodatkowo zainstalowano na ścianach 
wiórbetonowe ocieplenie. Czy wykryto z fortu imperialistyczne samoloty 
? Tego jeszcze nie wiemy...

Fort przestał pełnić funkcje bojowe w roku 1987, czyli prawie sto lat 
po wybudowaniu. Od tego momentu obiekt popadał w ruinę. Pojawiły się 
śmieci. Najpierw pewnie pojedyncze, później coraz więcej i więcej. 
Rozebrano postawioną jeszcze w okresie funkcjonowania stacji 

radiolokacyjnej stołówkę. Teren dzieła zaczął stopniowo zarastać. 
Niedługo potem zaczęły znikać elementy wyposażenia. Podobno schron 
główny, jeszcze przez jakiś czas był użytkowany. Ale i to nie potrwało 
długo. Kazamaty fortu szybko pokryły się grubą warstwą sadzy. 
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Śmieci przybywało. W roku 1997 skradziono wspaniałą ciężką kratę 
forteczną. W roku 2004 zniknęły płyty stalowe chroniące czerpnie 
powietrza, wówczas też zaczęto rozbierać stanowiska obserwacyjne. 

Dewastacja postępowała, na ścianach betonowej pozycji 
strzeleckiej pojawiły się nabazgrane sprejem gryzmoły....

11 listopada 2010 roku odbyła się pierwsza zbiórka śmiałków do 
porządkowania terenu fortu. Coś drgnęło, ale jeszcze daleko było do 
pozyskania terenu – ha!, pozyskania terenu, a co dopiero mówić o 
utworzeniu Stowarzyszenia ! Do końca 2010 roku odbyło się kilka zbiórek 
ale nie udało się zrobić nic wielkiego dla ratowania fortu. W końcu we 
wrześniu 2011 roku powołaliśmy do życia Wrocławskie Stowarzyszenie 
Fortyfikacyjne, które w marcu 2012 roku uzyskało osobowość prawną. W 
sezonie letnim 2012 nie udało nam się przejąć jeszcze opieki nad fortem, 
ale nie był to czas stracony, i udało się coś dla tego dzieła warownego 
zrobić. Zima była okresem oczekiwania podobnie jak wiosna. W końcu 1 
mają 2013 roku fort znalazł się pod naszą opieką. Bardzo szybko udało 
się jako tako uporządkować schron główny, w zasadzie po miesiącu, na 
103 lecie twierdzy teren był już ogrodzony – zatrzymaliśmy przyrost 
warstwy śmieci, i zatrzymaliśmy dewastację. Do końca roku mieliśmy już 
zamknięty jeden schron pogotowia, wysprzątaną większość betonowej 
pozycji strzeleckiej, oczyszczone ze śmieci wszystkie schrony, oraz 
uruchomione ogrzewanie i odmalowaną jedną z kazamat. Do połowy roku 
2014 mieliśmy już wysprzątany cały dziedziniec przed schronem 
głównym, ogrzewane dwie kazamaty, oraz co najważniejsze, 
pozbyśliśmy się gigantycznej hałdy zebranych na terenie fortu śmieci.

W dniach 14 – 15 czerwca miały miejsce na forcie obchody 104 – 
lecia Twierdzy Wrocław, fort powoli wraca do życia, a co będzie dalej, czas 
pokarze....

Hans Amsel

OBWIESZCZENIE

Obwieszcza się wszem i wobec, iż komendant Fortu 6 ogłasza Powszechną Mobilizację 
do prac porządkowych na terenie Fortu Piechoty nr 6 na Polanowicach.

Komenda Fortyfikacji Wrocław, ogłasza pełną Powszechną Mobilizację 
mieszkańców królewskiego pruskiego miasta stołecznego Wrocławia. Zmobilizowana 
ludność stawi się w każdą sobotę, o godzinie 10:00 przed bramą fortu, przy ul. 
Polanowickiej, z rękawiczkami, dobrym humorem oraz chęcią do pracy przy zabytku 
sztuki fortyfikacyjnej przełomu wieków.

Obwieszcza się, że na zmobilizowaną ludność czeka ciężka, ale chwalebna 
praca, przy doprowadzaniu Fortu Piechoty nr 6, do gotowości bojowej – przyjęcia 
zwiedzających.

Zostanie stoczona zacięta walka z gruzem, śmieciami i starą farbą. Walka będzie 
toczona na śmierć i życie, na świeżym powietrzu i w mrocznych wnętrzach kazamat.

Z fortecznym pozdrowieniem
Komendant

ZAPRASZAMY DO 
OBEJRZENIA...

zyli słów kilka o Wrocławskiej Kronice Fortecznej. 
Inicjatywa kręcenia filmów o Wrocławskiej Twierdzy Cpowstała pod koniec listopada 2012 roku, kiedy  

stwierdziliśmy, że przydałoby się coś co przybliżyłoby wrocławianom 
czym są fortyfikacje, które znajdują się zaraz obok nich. Wtedy właśnie 
doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem będzie zrobienie serii 
filmów na temat poszczególnych obiektów militarnych, które znajdują się 
tutaj we Wrocławiu.  

Nie było to jednak takie proste ze względu na kilka niedogodności 
technicznych, które spotkały nas podczas pierwszych prób kręcenia. Nie 
była to jednak bariera nie do przejścia, więc z kolejnymi częściami 
zaczęliśmy radzić sobie coraz lepiej. 

Pierwszym odcinkiem jaki wtedy nagraliśmy był film o Forcie piechoty nr 6 
na Polanowicach (obiekt aktualnie znajduje się pod opieką 
Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego). Autor i 
pomysłodawca kroniki Stanisław Kolouszek oprowadził widzów po forcie 
opowiadając  co się na nim znajduje i  jaką funkcję pełniły poszczególne 
jego elementy. 

W kolejnych częściach przewodnik oprowadził swoich gości po fortach i 
schronach piechoty 8A, 20, ale również powiedzieliśmy co nieco o 
blockhausie na Osobowicach, bastionie ceglanym, luftschutzu oraz 
schronach jakie zostały nam po czasach PRL. 

W ostatnim najnowszym odcinku jaki wyemitowaliśmy całkiem niedawno 
była mowa o Szwedzkim Szańcu, który znajduje się na Osobowicach, a 
jedynym dowodem na to, że istniał są pozostałe po nim gruzy. 

Wrocławską Kronikę Forteczną w całości można znaleźć na naszym 
kanale internetowym w serwisie YouTube:

SERIA 1:
Odcinek 1 - Fort nr 6

Odcinek 2 - Fort nr 8a

Odcinek 3 - Schron piechoty 20 

Odcinek 4 - Blockhaus

Odcinek 5 - Bastion ceglany

Odcinek 6 - Fort nr 9

Odcinek 7 - Luftschutz 

Odcinek 8 - Schrony PRL-u

Odcinek 9 - Odcinek specjalny 2013

SERIA 2:
Odcinek 10 - Szwedzki Szaniec

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz 
profilu na facebooku, gdzie będziecie mogli się dowiedzieć o kolejnych 
odcinkach drugiej serii Wrocławskiej Kroniki Fortecznej. A nowe odcinki 
już niebawem. Serdecznie zapraszamy!

Ramius

https://www.youtube.com/watch?v=zYAc5IgGqG4

https://www.youtube.com/watch?v=0ADUY6w8M3Q

https://www.youtube.com/watch?v=FWS-9gHKO5Q

https://www.youtube.com/watch?v=5yGrDvKB3Jc

https://www.youtube.com/watch?v=KI875Sq8R3c

https://www.youtube.com/watch?v=USojCWZI_B4

https://www.youtube.com/watch?v=b1pm8i-GaBo

https://www.youtube.com/watch?v=1q-ibVgTF18

https://www.youtube.com/watch?v=U6FYRqwcRq0 

https://www.youtube.com/watch?v=Mi13IK0JTrc
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PAT ROSENTAL
(fotorelacja)



- 9 -

 TROPEM FORTÓW W 104-LECIE 
TWIERDZY WROCŁAW

iedawno stowarzyszenie obchodziło 104-lecie 
powstania twierdzy Wrocław. W związku z tym Nzorganizowaliśmy wycieczkę szlakiem Wrocławskich 

fortyfikacji. Jedną z uczestniczek była Pat Rosental ze strony 

Z okazji przypadającego na 14 czerwca 104 rocznicy ogłoszenia 
Wrocławia twierdzą, Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne 
przygotowało dla chętnych dwie atrakcje. Pierwszą z nich była wycieczka 
piesza po wybranych umocnieniach twierdzy oraz zwiedzanie fortu 
piechoty nr 6, w tym ekspozycji w schronie głównym. Jako, że jestem 
żywo zainteresowana stanem współczesnym tych militarnych obiektów, 
wzięłam udział w obu wydarzeniach. To już moja druga wycieczka ze 
stowarzyszeniem. W tym roku organizatorzy wybrali zwiedzanie trzech 
fortów z wycinka północnej części pierścienia obronnego, usytuowanego 
w linii rzeki Widawy. 

Warto dodać, że łącznie fortów piechoty we Wrocławiu było sześć. Pełniły 
funkcję stałych punktów oporu piechoty w przypadku mobilizacji. Na 
zespół forteczny składał się główny schron, dwa schrony - wartownie, ciąg 
stanowisk strzeleckich ze ślimakowymi stanowiskami obserwacyjnymi 
oraz 1-2 bierne schrony obsługi ckm-u. Schrony przeznaczone były na 
250 żołnierzy. Dodatkową osłonę fortu stanowił szeroki nasyp ziemny, 
czasem fosa na tyłach. Wokół nich sadzono skupiska drzew maskujące 

lokalizację tych budowli. 

W p ie rwszy  dz ień  
obchodów Twierdzy 
spotkaliśmy się przy 
budynku stacji PKP 
Sołtysowice i po krótkim 
wstępie przewodnika 
ruszyliśmy w kierunku 
pierwszego celu - fortu 
piechoty nr 4 - Lisia 
Góra.

Po drodze minęliśmy 
miejsce dawnego obozu 
j e n i e c k i e g o .  D z i ś  

upamiętnia je pomnik ku czci pomordowanych więźniów.

Drogą wzdłuż ogrodów działkowych docieramy do fortu Lisia Góra. 
Obiekty fortu leżą w bardzo zarośniętym i zaśmieconym skupisku zieleni. 
Dookoła rozciągają się rozległe tereny działek. Fort nr 4 jest najmniejszym 
z zachowanych tego typu obiektów, otoczony był nieregularnym wałem 
ziemnym. Główny schron wybudowany w 1891 r., rozbudowano w 1910 r 
o dodanie betonowego płaszcza chroniącego korytarz. Po wojnie 
zmieniono w nim układ wejść i dobudowano komin. 

Fort nie ucierpiał w czasie działań wojennych. Jak wiele obiektów 
niemieckich został zajęty przez Ludowe Wojsko Polskie. Obecnie stoi 

http://tropemzapomnianychmiejsc.blogspot.com/, która na swoim  
blogu opublikowała jaki  przebieg miały te obchody.:

opuszczony i niszczeje, 
g ł ó w n y  s c h r o n  j e s t  
niedostępny (zamurowane 
wejścia).

 Kolejny obiekt na naszej 
trasie to fort nr 5 przy ul. 
Redyckiej. Wracamy z 
powrotem na szlak i ul. 
Przejazdową, idąc przez 
c e n t r u m  S o ł t y s o w i c ,  
docieramy do miejsca, gdzie 
usytuowany jest fort. Ten 
zespół forteczny powstał  w 
1910 r. na bazie schronu piechoty z 1897 r.  

Od 2001 r. znajduje się on na terenie prywatnym firmy Fonbud, która 
wkrótce po zakupie terenu od wojska, rozpoczęła nielegalną rozbiórkę 
schronu. Dalsze prace wstrzymał dopiero protest mieszkańców 
Sołtysowic. Podobno firma tłumaczyła się, że... testuje pracę młota 
pneumatycznego, potem, że rozebrała jedynie grożący zawaleniem 
kawałek "magazynu". Niestety, schron główny został poważnie 

uszkodzony i do dzisiaj nie 
odbudowany.  Obecn ie  
można go zobaczyć przez 
ogrodzenie w stanie, na 
jakim zatrzymały się prace 
rozbiórkowe.

Idziemy dalej ul. Redycką w 
kierunku Polanowic, gdzie 
leży ostatni obiekt na liście 
wycieczki, czyli fort piechoty 
nr 6. Od 1 maja 2013 r. fort 
znajduje się pod formalnym 
zarządem Wrocławskiego 
S t o w a r z y s z e n i a  

Fortyfikacyjnego, które planuje odtworzyć jego historyczny wygląd, a 
także udostępnić zwiedzającym główny schron na cele wystawiennicze.

Chodząc po terenie fortu, widać ogrom pracy włożonej w uprzątnięcie 
terenu i renowację tego zabytkowego obiektu. Trzeba pamiętać, że 
miejsce to, praktycznie od końca lat 90. było dewastowane i sukcesywnie 
zaśmiecane zwożonymi tutaj odpadami. Schrony straży i główny schron 
były częściowo zasypane śmieciami. Wiele elementów z wyposażenia 
fortu zostało zniszczonych lub zrabowanych. Schron główny był w 
poważnym stopniu zdewastowany, w środku zasypany mocno 
odpadami, które zrzucano szybem w ziemnym pokryciu do wnętrza 
schronu. 

Stowarzyszenie udostępniło dla zwiedzających wszystkie obiekty na 
terenie fortecznym. Można 
było zajrzeć do środka 
wartowni czy schronów 
pogotowia, przejść się 
c i ą g i e m  s t a n o w i s k  
strzeleckich. Jednak dla 
mnie największą atrakcją 
było zwiedzenie po raz 
pierwszy wnętrza schronu 
głównego. W jednej z 
sześciu sal urządzono 
nawet małą wystawę 
u m u n d u r o w a n i a  
niemieckich i polskich 
żołnierzy. Nie wszystkie pomieszczenia były udostępnione z powodu 
trwających prac porządkowych. Ciekawostką w schronie głównym było 
m.in.... pomieszczenie z toaletami dla żołnierzy, gdzie dowódca miał 
własny, odgrodzony od pozostałych ustęp. 

 Działania stowarzyszenia mają na celu przywrócenie jego stanu z 1914-
45, czyli z okresu, kiedy nie był poddawany modernizacjom. 
Jednocześnie ten przedział czasowy pozwala na wprowadzenie dość 
dużej gamy wyposażenia. Obecnie wciąż trwają prace porządkowe na 
terenie fortu. Jak zapewniają członkowie stowarzyszenia, w przyszłości 
fort byłby miejscem ekspozycji  grup rekonstrukcji historycznych i innych 
wydarzeń kulturalnych. W schronie głównym piechoty planuje się 
otwarcie sal wystawowych ze stałą wystawą prezentującą dzieje 
wrocławskich umocnień. Więcej o planach i postępach prac przy 
rewaloryzacji fortu przeczytacie na stronie Wrocławskiego 
Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego.

tekst i fotografie ze str. 8-9: Pat Rosental 
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SPOTKANIE Z AUTOREM KSIĄŻKI „FORTYFIKACJE FESTUNG 
BRESLAU”

Szanowni Państwo,

Stało się! Wrocław doczekał się w końcu publikacji opisującej znajdujące się w mieście fortyfikację. Dnia 11 lipca tego roku, o godzinie 18, w 
kawiarni ARomaTy przy pl. S. Staszica 12 odbędzie się spotkanie autorskie, związane z wydaniem książki "Fortyfikacje Festung Breslau". Książka 
ta opisuje dzieje wrocławskich umocnień od końca XV wieku po rok 1990, jest owocem kilku lat studiów nad wrocławską tematyką fortyfikacyjną, i 
pierwszą tego typu publikacją od czasów wydanej w Hamburgu w 1961 książki Gunthera Gierathsa, "Breslau als Garnison und Festung 1241 - 1941". 
Publikacja którą autor będzie mieć zaszczyt Państwu przedstawić, zawiera opis umocnień bastejowych, miejskiej twierdzy bastionowej, jej staropruskiej 
rozbudowy, obronnych mostów kolejowych, niemieckiej twierdzy fortowej doby pierwszej wojny światowej, schronów i ukryć przeciwlotniczych 
wznoszonych w latach 1935-1945, improwizowanej twierdzy hitlerowskiej ostatnich dni Drugiej Wojny Światowej, schronów i ukryć przeciwatomowych 
wznoszonych w latach 1951-1990. Autor nie pominął także legend związanych z fortyfikacjami.

Dla miłośników Wrocławia ciekawa pozycja uzupełniająca.
Dla pasjonatów militariów i fortyfikacji pozycja ukazująca Wrocław w nowym świetle.
Zapraszamy.



Fasada fortu Fasada fortu (od strony wejścia głównego) 

Prawy bark - betonowe okopy Wartownia i schrony pogotowia

Kazamata w której znajduje się ekspozycja
na 104-lecie dni Twierdzy.

Ekspozycja zewnętrzna na 104-lecie dni Twierdzy.

FORT PIECHOTY NR 6 „POLANOWICE”
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