
Gra turystyczna, której kartę startową właśnie trzymasz w ręku, 
jest specjalną odmianą gry miejskiej. Ta nowa forma zwiedza-
nia umożliwia zabawę niemal 24 godziny na dobę przez sie-
dem dni w tygodniu. Uczestnicy ruszają na ulice i w zaułki Po-
znania, by rozwiązać przygotowane dla nich zadania. 
Bawić się można indywidualnie lub zespołowo. Każdy, kto po-
zna hasło końcowe, może wpisać się na listę zwycięzców na 
stronie www.gryturystyczne.pl i pobrać imienny certy� kat.
Niniejsza gra poświęcona jest pięciu fortom zewnętrznego 
pierścienia Twierdzy Poznań – wielkiego założenia fortecznego 
zrealizowanego w Poznaniu w XIX oraz w początkach XX wieku.

Poznań był twierdzą przez 1000 lat swojej historii. Szczytem 
rozwoju technicznego poznańskich forty� kacji był pierścień 
fortów wzniesionych po roku 1870 i wielokrotnie moderni-
zowanych ze względu na ciągły rozwój techniki wojennej.
W efekcie powstało 18 fortów, kilkaset schronów międzypola, 
systemy koszar i magazynów oraz dróg. W 1907 roku przepro-
wadzono nawet wielkie manewry – twierdza szykowała się na 
oblężenie, do którego nigdy nie doszło.
Po odzyskaniu niepodległości część fortów i niektóre schro-
ny międzypola straciły funkcję militarną – zamieniono je na 
mieszkania socjalne dla biednych rodzin i zdemobilizowanych 
żołnierzy. Jednak gdy niebezpieczeństwo wojny z Niemcami 
stawało się coraz bardziej realne, w 1939 roku obiekty Twierdzy 
Poznań – choć już przestarzałe – postanowiono wykorzystać
w  planie obrony. Zdecydowano się zmodernizować umocnie-
nia, dodając schrony obserwacyjno-bojowe i stalowe przeno-
śne stanowiska obserwacyjne. 
W czasie okupacji hitlerowskiej w fortach mieściły się niemiec-
kie obozy: śledczy (w Forcie VII) i jenieckie, a także fabryki 
zbrojeniowe (m.in. zakłady lotnicze Focke-Wulfa). W styczniu
i w lutym 1945 roku w trakcie bitwy o Poznań forty po raz ostat-
ni pełniły funkcję obronną.
Po wojnie z zabudowy dawnej twierdzy korzystało Ludowe 
Wojsko Polskie oraz inne instytucje. Jednak pozbawione nale-
żytej opieki coraz bardziej niszczeją, odchodząc w niepamięć 
mieszkańców Poznania.
Do niedawna niedostępne obiekty, zapomniane, opustosza-
łe, na nowo zapełniają się turystami, sympatykami chcącymi
poznać ich ciekawą, niekiedy straszną i tajemniczą historię.
To dla nich powstała ta gra.

• Warto wcześniej poznać godziny zwiedzania.
• Prosimy o zachowanie ostrożności. Nie należy zapusz-

czać się w miejsca, których nie opisano w grze oraz któ-
rych nie wskazał przewodnik. Każdy bierze udział w za-
bawie na własną odpowiedzialność.

• Poznańskie forty to teren chroniony prawnie; żyjące tam 
nietoperze i występująca roślinność są pod ścisłą ochroną.

• Część punktów gry dostępna jest tylko podczas zwie-
dzania z przewodnikiem. Poznaj szczegółowe informacje
na temat zwiedzania Fortu III (ptpf.org.pl), Fortu Va
(www.kernwerk.pl) i Fortu VI (www.fortpoznan.pl).
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Twoimi przewodnikami będą świadkowie 

historii związani z wszystkimi fortami w róż-

nych okresach istnienia pierścienia fortów.

W każdym z obiektów musisz odnaleźć dwie 

lokalizacje: element z fotogra� i i miejsce 

opisane we wskazówce. Jeśli Ci się powie-

dzie, poznasz kolejne litery hasła (przypisane 

wskazówkom i fotogra� om). Pomocne będą 

wypowiedzi postaci. Kieruj się nimi, a odnaj-

dziesz poszukiwane elementy.

Forty się różnią, ale w każdym z nich znajduje 

się brama główna prowadząca do jego wnę-

trza. Dlatego w każdym odwiedzanym obiek-

cie należy przeszukać właśnie rejon bramy. 

Zawsze znajdziesz tam jeden z dwóch poszu-

kiwanych elementów.

Drugie z poszukiwanych miejsc wskazują

bohaterowie gry. POWODZENIA!

UWAŻAJ! Nie wszystkie zdjęcia pasują

do wskazanych fortów.

Właśnie trwają wielkie manew-
ry. Być może nawet sam kaj-
zer Wilhelm raczy wizytować 
nasz fort, który dumnie nosi 
imię gen. Grafa Kirchbacha.

Jest tu wiele nowoczesnych 
rozwiązań, ale najbardziej za-
dziwiło mnie wyposażenie pra-
wobarkowej prochowni, do 
której można wejść z pra-
wego, majdanu (czyli tego
z fortowych podwórców, któ-
ry znajduje się z lewej strony, 
patrząc w kierunku centrum 
miasta).

Ponoć będzie wojna – dostaliśmy 
zadanie, by wzmocnić obronę 
fortu, któremu na początku lat 
trzydziestych nadano imię płk. Au-
gustyna Brzeżańskiego. Pierwszy 
raz widzę taki fort i jak tylko mamy 
przerwę, rozglądam się tu i ówdzie. 
Bardzo zaciekawił mnie ten obiekt. 
Wiedzie wokół niego ścieżka. Naj-
ciekawsze rzeczy znajdziesz na 
niej od strony lewego barku, czyli 
lewej strony fortu, patrząc na bra-
mę główną. Rozejrzyj się tam.



15+ 45’
ŚREDNI CZAS

W JEDNYM FORCIE
SUGEROWANY
WIEK GRACZA
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W tym dużym pomieszczeniu 
dostrzegam ze zdziwieniem coś, 
co bardziej kojarzy się z kolejami 
żelaznymi niż z forty� kacjami.

W jednym z miejsc na forcie do-
strzegam ruiny blokhauzu (czyli 
masywnej wartowni strzegącej 
tej części fortu).

We wskazanym miejscu znaj-
dziesz niewielki żelbetowy schron 
z okrągłym otworem w stropie. 
Prawdopodobnie wystrzeliwano 
przez niego race.

Ten fort ma cztery bramy
w murze otaczającym plac broni 
(otwartą przestrzeń pomiędzy 
bramą wjazdową na teren fortu 
a bramą główną).

Za skrzydłem stalowych drzwi 
dostrzeżesz czterech kamien-
nych żołnierzy.
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Pracuję w Forcie II ja-
ko robotnik przymusowy 
zakładów Focke-Wulfa. 
Niemcy zaaranżowali tu
fabrykę samolotów (od-
kąd zaczęły się naloty 
alianckie, starają się 
bezpiecznie rozlokować 
produkcję).
Najczęściej przebywam 
na placu broni (między 
bramą wjazdową na te-
ren fortu a jego bramą 
główną). Moja brygada 
zajmuje się rozładunkiem 
materiałów i załadun-
kiem gotowych części.

Trudno było zdobyć ten –
jak Niemcy nazywają – Zwi-
schenwerk Va. Pomogło 
nam dopiero bombardo-
wanie remiz (obiektów na 
czapie fortu) przez naszych 
dzielnych lotników.
Jeśli od kaponiery (strzel-
nicy w fosie) głównej pój-
dziesz fosą w lewą stronę,
a następnie skręcisz w pra-
wo – dojdziesz do lewobar-
kowej kaponiery rewerso-
wej (wbudowanej w prze-
ciwskarpę).
Można do niej dotrzeć tak-
że z wnętrza fortu tunelem
pod fosą.

Zasadniczą służbę woj-
skową odbywam w sta-
rym pruskim forcie o nu-
merze VI.
Gdy kapral nie widzi, lubię 
przysiąść na papierosa 
nad środkową – opan-
cerzoną – remizą arty-
leryjską, czyli ceglanym 
schronem na działa, do 
którego można dojść
z majdanu (wewnętrznego 
podwórza fortu). Należy 
do niego przejść od bramy 
głównej dużą poterną (tu-
nelem).

W każdym z fortów poznasz dwie litery hasła. 
Przyporządkuj je do roku, o którym wspomina 
dana postać. Litery wpisz w kolejności: wska-
zówka, zdjęcie. Hasło nie składa się ze wszyst-
kich zdobytych liter.
Hasło wpisz na stronie www.gryturystyczne.pl.
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Ja uWoZyć hSło RoEjZy sę!


