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1. WSTĘP 

Część wstępna wraz podstawą prawną, charakterystyką Inwestycji, celem 

prac adaptacyjnych, opis terenu oraz szczegóły remontu prac wg. opisu mgr 

W. Peisert. 

 

 

1.1. Zamawiający: 

  SKS Dwór Grunwaldzki 

  ul. Starołęcka 36 

  61 – 361  Poznań 

 

1.2. Podstawa prawna: W chwili obecnej nie występuje bezpośrednia wykładnia 

prawna traktująca o lokalizacji i wyposażeniu technicznym strzelnic nie będących 

strzelnicami garnizonowymi (Rozp. Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 

października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie, ze zm.). Dlatego też 

strzelnice należy projektować w taki sposób aby pocisk wystrzelony w kierunku 

kulochwytu nie mógł opuścić terenu strzelnicy. Na powyższe wskazują 

jednoznacznie zapisy w Ustawie o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz. U. 

1999 Nr 53 poz. 549 ze zm.). Powyższy akt ustala również szczegółowe zasady 

bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy w części dot. wzorcowego 

regulaminu strzelnicy. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia 

strzeleckiego i w strzelaniu rekreacyjnym odpowiada prowadzący strzelanie, 

posiadający uprawnienia, o których mowa w Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 6 października 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., poz. 1418 ze zm.). 

Ponadto zastosowanie znajduje Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu 

strzelnic oraz Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w 

sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Klub 

SKS Dwór Grunwaldzki działa w ramach Polskiego Związku Strzelectwa 

Sportowego. Regulamin zawierający zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim 

przyjęto uchwałą Zarządu PZSS dnia 24 kwietnia 2013 r. ze zm. 

 

1.3. Charakterystyka inwestycji: Planuje się przeprowadzenie adaptacji przestrzeni 

objętej częściowym nadzorem konserwatorskim a będącym w rzeczywistości 



 

terenem fosy Fortu IX. Wartym podkreślenia jest, iż przestrzeń ta została poddana 

drastycznym zmianom w latach powojennych, kiedy to przestrzeń tą 

zagospodarowało wiele działalności gospodarczych. Zmianie uległo również 

nakrycie dachowe. Powierzchniowo jako zabezpieczenie przed wilgocią 

zastosowano maty smolisto – bitumiczne pot. nazywane „papą”. Powyższe w 

chwili obecnej wymaga pilnej interwencji – naprawy. Dodatkowo w ramach 

interesującej SKS Dwór Grunwaldzki „hali” należy zaadaptować przestrzeń 

socjalno – biurową. 

 Zatem biorąc pod uwagę współczesną historię „hali” będącej w zainteresowaniu 

SKS należy stwierdzić, iż przedmiotowe pomieszczenia już dawno utraciły w 

większości swoją wartość historyczną. 

 Niemniej jednak SKS Dwór Grunwaldzki będzie musiał podjąć kroki zmierzające 

do zabezpieczenia ww. ścian przed ew. rykoszetowaniem pocisków. Boczne 

ściany torów strzeleckich zostaną zabezpieczone materiałem częściowo 

pochłaniającym dźwięk oraz zdolnym do pochłonięcia lub częściowego odbicia 

np. rykoszetów, które w założeniu konstrukcyjnym strzelnicy nie będą miały 

miejsca. Koniec torów strzeleckich (kulochwyt) zostanie zaprojektowany w taki 

sposób, że nie będzie możliwości na opuszczenie pocisku wystrzelonego w jego 

kierunku poza obszar strzelnicy. Do tego celu zastosowane zostaną dwa rzędy 

drewnianych podkładów kolejowych dodatkowo okryte gumą grubości 1 – 3 cm. 

Na stanowiskach, na których dopuszczone będzie użycie broni przystosowanej do 

miotania pociskami kal. .223 REM oraz .308 WIN dodatkowo zostanie 

zastosowana podwojona warstwa gumy. 

 Zastosowane rozwiązania będą przekraczały niezbędne względy bezpieczeństwa 

związane z niedopuszczeniem do przedostania się pocisku wystrzelonego w 

kierunku kulochwytu zgodnie z regulaminem strzelnicy. Powyższe tyczy się 

również ew. rykoszetów czy odprysków powstałych na skutek zderzenia pocisku z 

kulochwytem a mogących zaszkodzić niosącym wartość historyczną ceglanym 

ścianom Fortu IX. Dlatego też (jak już wspomniano) ściany zostaną zabezpieczone 

materiałem (murem) posiadającym zdolności pochłaniające. Sufit hali zostanie 

natomiast zabezpieczony przesłonami sufitowymi. Całość zabezpieczeń nie będzie 

posiadała jakiegokolwiek kontaktu z konstrukcją muru oporowego czy ścian fortu, 

a tylko w sposób nietrwały z podłogą „hali”. Podłoga zostanie zabezpieczona 



 

przed uszkodzeniem przez zastosowanie kilkucentymetrowej warstwy kruszywa 

naturalnego. 

 

1.4. Cel prac adaptacyjnych: Stworzenia miejsca pozwalającego na kontynuację 

wieloletnich dokonań sportowych SKS Dwór Grunwaldzki, co związane jest z 

potrzebą opuszczenia obecnie zajmowanych terenów i obiektów przy ul. 

Grunwaldzkiej 3 – wypowiedzenie umowy dzierżawy. 

 Należy podkreślić, iż SKS Dwór Grunwaldzki w sposób szczególny reprezentuje 

Poznań na arenie strzeleckiej zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Nasza 

wychowanka w 2018 r. zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski, natomiast na 

początku 2019 r. drużynowo wywalczyła 6 miejsce na Mistrzostwach Europy w 

Osijeku (Chorwacja). W chwili obecnej klub zamierza w sposób znaczący 

zwiększyć kadrę trenerską. W ostatnich dwóch latach obserwujemy duże 

zainteresowanie rodziców i ich pociech sportem strzeleckim, który pozwala na 

prawidłowy rozwój fizyko – psychiczny oraz motoryczny dzieci i młodzieży. 

Zajęcia realizowane są niskokosztowo (dla rodziców), co związane jest m.in. z 

pomocą Miasta Poznania oraz w zamian za osiągane wyniki sportowe, Polskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego. 

 Jak zatem widać SKS Dwór Grunwaldzki prowadzi działalność sportową 

ukierunkowaną na rozwój pasji sportowych dzieci i młodzieży, przy okazji 

prowadząc działalność dla osób dorosłych i seniorów, którzy poprzez swoją 

obecność i rokroczne składki wspierają możliwości finansowania rozwoju dzieci i 

młodzieży ich przejazdów na zawody organizowane na terenie Polski, zakup 

nowych jednostek broni stosowanej przez zawodników odnoszących najwyższe 

sukcesy. 

 Dodatkowo należy stwierdzić, iż w obecnej lokalizacji SKS Dwór Grunwaldzki 

jest zablokowany w możliwości dalszego rozwoju sportowego. Stworzenie osi 

strzeleckich o długości  50 m pozwoli na realizację nowych założeń sportowych 

oraz realizację treningów na dystansie olimpijskim. Zatem celem prac 

adaptacyjnych będzie stworzenie osi strzeleckich umożliwiających rozwój sportu 

strzeleckiego i całego przekroju pokoleniowego mieszkańców Poznania i okolic. 

 

 

 



 

2. OPIS TERENU PRAC 

 

Teren prac zlokalizowany jest na terenie Fortu IX. Fort ten był pierwszym z poznańskich 

fortów zewnętrznego pierścienia. Powstał w latach 1876 – 1880, przez co otrzymał 

bardzo staranne wykończenie architektoniczne. Budowę prowadziła firma G. Stammer, 

natomiast nadzór sprawowali Hauptmann Grols oraz mistrz budowlany Sixti. Można do 

niego dotrzeć ul. Skalną, która jest pierwotną drogą forteczną. Fort ma narys 

sześciokątny, otoczony fosą, która została zadaszona w okresie międzywojennym. 

Poprzez zastosowanie zadaszenia powstały „hale”, w ramach których prowadzone były w 

okresie powojennym różne działalności, w tym mechanika pojazdowa etc. Jedna z 

przedmiotowych „hal” znajduje się w zainteresowaniu SKS Dwór Grunwaldzki. 

Głównym elementem warowni jest wał artyleryjski, otaczający dwa dziedzińce, na nim 

znajdowało się miejsce dla około 20 dział artyleryjskich, które miały za zadanie razić 

przedpole. Ważnym elementem są również koszary w tylnej części fortu, obecnie 

użytkowane przez firmy, do których wiedzie most nad fosą. Przy dziedzińcach znajdują 

się także dwie duże prochownie oraz korytarze, prowadzące do kaponier (z których 

ostrzeliwano fosę). Do czasu wybuchu I wojny światowej obiekt był kilkukrotnie 

modernizowany (np. pogrubiano stropy).  

Fort posiada bogatą historię. W okresie Powstania Wielkopolskiego był kilkukrotnie 

zdobywany przez Powstańców (w tym oddział Arkadego Fiedlera) i ostatecznie przejęty 

na początku stycznie 1919 roku, później użytkowany przez różne formacje wojskowe, jak 

np. Ochotnicza Legia Kobiet czy też 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej. Od 1931 

roku Fort nosił imię Edmunda Taczanowskiego. W okresie międzywojennym 

zainstalowano tutaj również działo przeciwlotnicze, a w roku 1939 zbudowano dwa 

żelbetowe schrony na ciężkie karabiny maszynowe. Podczas Kampanii Wrześniowej fort 

(jak i cała twierdza) nie był broniony, z kolei w czasie okupacji budowla spełniała 

najprawdopodobniej funkcje magazynowe. Wtedy też zadaszono fosy, tworząc hale na 

potrzeby produkcji zbrojeniowej III Rzeszy. Podobnie dostosowano resztę pomieszczeń. 

Dnia 27 stycznia 1945, Fort IX zdobyły jednostki 27 Dywizji Piechoty Armii Czerwonej. 

Krótko po wojnie był użytkowany przez Wojsko Polskie, a potem zaadaptowany na 

magazyny różnego rodzaju przedsiębiorstw (np. Zakłady Mięsne) oraz instytucji (jak np. 

policja). 



 

3. SZCZEGÓŁY REMONTU / WNIOSKI 

 

Adaptacja „hali” znajdującej się w fosie Fortu IX zlokalizowanego będzie wymagała 

przeprowadzenia następujących prac: 

 

1. Ocena stanu technicznego zabytkowej substancji murów, 

2. Weryfikacja ciągów odwodnieniowych oraz przybliżonych lokalizacji studni 

zbiorczych umożliwiających grawitacyjny odpływ wód z terenu Fortu IX, 

3. Udrożnienie grawitacyjnego systemu odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych z terenu „hali”, 

4. Wydzielenie / adaptacja przestrzeni socjalno – biurowej. Prace konserwacyjno 

– murarskie w części socjalno – biurowej celem adaptacji dla potrzeb 

strzelnicy. Ściany w części socjalnej wykonane będą w lekkiej konstrukcji, 

przy użyciu płyt typu: OSB. Ściany magazynu broni wykonane zostaną w 

technologii murowanej z bloczków typu: SILKA gr. 24 cm. Wszystkie 

ściany będą oddelegowane od istniejącego historycznego muru.  

5. Budowa osi strzeleckiej podzielonej na kilka torów przystosowanych do 

strzelań z broni palnej. 

6. Zabezpieczenie ścian fortu przed różnego rodzaju uszkodzeniami 

balistycznymi. Celem będzie stworzenie murów zabezpieczających, które 

powstaną wzdłuż muru obiektu fortecznego. Ściany zaprojektowano w 

technologii murowanej (SILKA gr. 24 cm) oraz prefabrykowanej 

(stalowo- drewnianej). Prefabrykacja polegać będzie na zastosowaniu 

profili stalowych 60 x 80 mm podłużnych, usztywnionych słupami w 

formie zastrzałów. Całość wypełniona zostanie deskami drewnianymi 40 x 

180 mm, ustawionych pod kątem 45 stopni. Pozostały osłony historycznego 

muru stanowić będzie warstwa z drewnianych podkładów kolejowych. 

7. Zabezpieczenie stropowe (dachu) zostanie zrealizowane przez lokalizację 

przysłon sufitowych wysokości 0,50 m rozmieszczonych co 5 m. Przysłony 

zostaną przytwierdzone do poziomych belek ułożonych na ścianach bocznych 

osi strzeleckich. Powyższe będzie wymagało lokalizacji pośrednich (słupków 

pomocniczych), które zostaną zlokalizowane w ¾ szerokości pomiędzy 

ścianami zabezpieczającymi ściany fortu. 



 

8. Podłoga osi strzeleckiej(ich) zostanie zabezpieczona przynajmniej 10-cio 

centymetrową warstwą kruszywa piaszczystego (piaski drobnoziarniste). 

Przedmiotowe w sposób wystarczający zapewni ochronę podłogi obiektu przed 

jej uszkodzeniem. 

9. Kulochwyt główny zostanie zbudowany z kruszywa piaszczystego o kącie 

usypania 45 stopni. Dodatkowo ścianę tylną będą stanowić grubościenne zręby 

drewna zabezpieczonego ciśnieniowo (mostowy podkład kolejowy). Powyższe 

będzie stanowiło ponadprzeciętne zabezpieczenie dla potrzeb związanych z 

uniemożliwieniem opuszczenia terenu strzelnicy przez pocisk. Jednocześnie 

dla potrzeb SKS wystarczające będzie zastosowanie podkładów wraz z 

warstwą rozwieszonego łańcucha – zabezpieczenie rykoszetowe. 

10. Wszystkie zastosowane rozwiązania związane z lokalizacją osi strzeleckich są 

w 100% demontowalne. Cała infrastruktura i zabezpieczenia niezbędne do 

przeprowadzenia bezpiecznego procesu prowadzenia strzelania przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje, tj. Kierującego Strzelaniem oraz 

Instruktora Sportu Strzeleckiego, jest w 100% demontowalna i niezwiązana w 

sposób trwały z konstrukcją „hali”. Powyższe pozwala na przywrócenie 100% 

stanu pierwotnego, tj. stanu sprzed najmu powierzchni. 

11. Ponadto niezbędnym będzie wdrożenie monitoringu CCTV celem weryfikacji 

ruchu oraz działań na strzelnicy w godzinach pracy obiektu oraz poza ww. 

godzinami. Zabezpieczenie będzie obejmowało wnętrze „hali” oraz teren 

sąsiadujący. Obiekt zostanie zabezpieczony przez odpowiednią agencję 

ochrony i wyposażony w alarm interwencyjny. 

12. Obiekt oraz jego otoczenie MUSI ZOSTAĆ WYPOSAŻONE w oświetlenie 

energooszczędne. Obecnie stosowane oświetlenie za pomocą żarników 

sodowych jest wysoce nieefektywne i  kapitałochłonne 

 

Niniejsze opracowanie ma za zadanie nakreślenie przyjętej drogi przystosowania „hali” 

Fortu IX (koncepcja, stosowane materiały) dla potrzeb lokalizacji strzelnicy SKS „Dwór 

Grunwaldzki” co jest czynnością niezbędną dla kontynuowania długoletniej tradycji i 

osiągnięć sportowych zawodników SKS. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  WIZUALIZACJE 
 

 

 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY STRZELNICY 

SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” 

dla przedstawienia sposobu zagospodarowania powierzchni 

„hali” w fosie Fortu nr IX „Brünneck” zlokalizowanego 

 przy ul. Głazowej w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1 Układ strzelnicy- widok z góry 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ryc. 2 Układ strzelnicy- widok na stanowiska strzeleckie 

 

Ryc. 3 Układ strzelnicy- widok ścianę prefabrykowaną 



 

 

 

Ryc. 4 Układ strzelnicy- widok na ścianę z podkładów kolejowych 

 

 

Ryc. 5 Układ strzelnicy- widok na ścianę z podkładów kolejowych i ścianę prefabrykowaną 
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