Dni Twierdzy Poznań - Fort IVa
Na odwiedzających czekają pozostałości XIX-wiecznego 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 pośredniego starego wzoru, poddanego modernizacji
przez wzmocnienie stropów koszar i przebudowę kaponier skarpowych na przeciwskarpowe kojce.
Po II Wojnie Światowej obiekt został częściowo wysadzony i poddany rozbiórce. Mimo to jest w
najlepszym stanie technicznym spośród fortów uszkodzonych po wojnie i jako jedyny z nich posiada
współczesną funkcję i dozór. Od blisko 17 lat Fortem 4a opiekują się miłośnicy fortyfikacji, to dzięki
ich pracy warownia na Wilczym Młynie jako pierwszy z obiektów zewnętrznego pierścienia fortów,
już w 1998 udostępniona została dla turystów roku jako historyczny obiekt forteczny. Dzięki
zaangażowaniu grupy miłośników fortyfikacji powstał w warowni "Skansen Forteczny – Fort 4a" na
terenie, którego możemy zapoznać się ze zmianami fortecznej sztuce inżynieryjnej, które zachodziły
w latach 1878-1945.
To, że obiekt został wysadzony ma pewien pozytywny aspekt. Zwiedzający może zobaczyć to co na
innych obiektach jest niedostępne, mianowicie przekroje i strukturę murów fortecznych w naturze,
a nie tylko na rysunkowych schematach.

Wzorem poprzednich edycji Dni Twierdzy Poznań do zwiedzenia
zostaną udostępnione:
• sień bramna z izbą pamięci i lapidarium kamieni granicznych,
• zespół prawobarkowej kaponiery z prowadzącym do niej przejściem
podziemnym, które jest najgłębszym przejściem podziemnym dostępnym
dla ruchu turystycznego w Twierdzy Poznań,
• polski schron bojowy wybudowany na przedstoku fortu w ramach
przygotowań do obrony w 1939 r. oraz obwałowania forteczne ze śladami
walk z 1945 roku.
Przed bramą główną fortu będzie punkt informacyjny z folderami,
gadżetami i dużą tablicą z rzutem fortu i z naniesionymi trasami
zwiedzania i punktami lokalizującymi poszczególne elementy założenia
fortecznego. W sieni bramnej o pełnych godzinach począwszy od godziny
11:00 do 17:00 w obecności pamiątek z fortu, plansz i planów, można
będzie wysłuchać prelekcji o dziejach Twierdzy Poznań i Forcie 4a.
W oparciu o foldery dotyczące Fortu 4a będzie można samodzielnie
poruszać się po obiekcie wzdłuż wyznaczonych tras zwiedzania.
Zwiedzający będzie sam mógł decydować co i w jakiej kolejności chce
zobaczyć.
Przez cały czas trwania imprezy, na forcie będą dostępni przedstawiciele
Porozumienia Dla Twierdzy Poznań z którymi będzie można
podyskutować na temat związane z fortyfikacjami i militariami nie tylko
poznańskimi oraz spotkać osoby od przeszło 20 lat zajmujące się
fortyfikacjami. W sobotę odbędzie się pokaz budowy kuchni polowej z
której w oba dni będzie można skosztować fortecznej kuchni.

Organizatorzy proponują zmotoryzowanym pozostawienie samochodów na parkingu przed marketem
Tesco (dogodny dojazd od ul. Serbskiej) i dojście do Fortu kładką nad ul. Lechicką.

ul. Lechicka (przy Os. Wilczy Młyn)
telefon: +48 508 977 083
www.fort4a.harc.pl • www.twierdza.poznan.pl
godziny zwiedzania: 11-17
wstęp wolny

