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Rok 2009 był przełomowy 
w historii rewitalizacji schronów
na Dąbrowieckiej Górze. 
Dzięki uprzejmości  Nadleśnictwa
Celestynów,  mogliśmy po 
raz pierwszy w historii remontu
użyć ciężkiego sprzętu-koparki
oraz sprężarki z zestawem 
do piaskowania

Prace nabrały  odpowiedniego,  zgodnego
ze sztuką konserwatorską , profesjonal-
nego charakteru i niespotykanego dotąd
rozmachu.

Przebieg prac
Pierwszym etapem  prac było ręczne od-
kopanie ściany wejściowej oraz stropu
obiektu, zapobiegło to uszkodzeniu ich
przez koparkę. Elewacje oraz dotych-
czas zagłębione elementy  stropu i ścian
poddaliśmy czyszczeniu za pomocą
piaskarki,  pozwoliło to na usunięcie
szpetnych bazgrołów sprayem oraz re-
sztek smołowania i wykwitów wapien-
nych z korodującego żelbetu. Prace
poprzedziło wykonanie dokumentacji
fotograficznej zachowanych plam ka-
muflażu  tak, by możliwe było ich naj-
wierniejsze odtworzenie w przyszłości.  

Wszystkie zniszczone przez wodę 
i mrozy  elementy ścian oraz stropu zos-
tały skute za pomocą młota udarowego.
Szczeliny i wyrwy uzupełniliśmy spe-
cjalnymi zaprawami do napraw kon-
strukcji żelazobetonowych tzw. „Hydro-
szlamów”,  jednocześnie zaczęliśmy 
rekonstrukcję skutego przez szabrowni-
ków gzymsu chroniącego nasypy ziemne
przed osuwaniem. 

Jego konstrukcja została wzmoc-
niona prętami  zbrojeniowymi  i „pod-

pięta“ do zbrojeń ścian obiektu. Swoich
prac nie ograniczyliśmy do stropu i od-
kopanych ścian.  Dużo uwagi poświęci-
liśmy częściowemu  przywróceniu
pierwotnej formy stopniowania strzel-
nicy kazamaty flankującej oraz przed-
sionka w wejściu do obiektu.  Okno
strzelnicy odzyskało prawidłowy
kształt i wymiar. Uzupełniliśmy bra-
kujący zawias kraty przeciwszturmo-
wej a także odbudowaliśmy częściowo
zniesiony szyb wyjścia ewakuacyjnego 
z obiektu. Podjęliśmy też szereg prac
naprawczych w  podłogach i ścianach
wewnętrznych schronu.

Dużym nakładem pracy udrożniliśmy
i zabezpieczyliśmy system kominowy 
w obiekcie  R120a. Jest więc możliwe
podłączenie oraz  sprawne funkcjonowa-
nie piecyka  żeliwnego tzw. „kozy”.

Kompletowanie 
wyposażenia schronów
Działania naszego Stowarzyszenia nie
ograniczyły się tylko do prac remonto-
wych. Dużo energii i środków finanso-
wych  poświęciliśmy na zakup lub
wykonanie wiernych replik wyposażenia
schronów. Dzięki temu na kolejnych trzech
imprezach można było podziwiać stały

wzrost ukompletowania wnętrz – pojawiły
się drzwi pancerne, gazoszczelne,krata
przeciwsztormowa  oraz repliki wszystkich
zaginionych pancerzy strzelnic. Możemy
się też pochwalić bogatym zasobem ele-
mentów systemu filtrowentylacyjnego
obiektu – trzy oryginalne filtrowentyla-
tory  ręczne  oraz masa zaworów 
i przyłączy. Kolejnym ważnym trofeum
jest  działający element optyki kopuły
schronu obserwatora artylerii. 
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Podsumowanie prac remontowych na Dąbrowieckiej Górze w roku 2009

Nowe życie bunkrów
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� Zamknięcie schronu R120a przed dostę-
pem osób trzecich , montaż na stałe ele-
mentów pancerzy i  drzwi.  
�Dokończenie hydrozolacji  ścian i stropów
oraz przywrócenie pierwotnego kształtu na-
sypów maskujących schron. 
� Naprawa elewacji zewnętrznej schronu,
montaż brakujących stalowych ceowników
przy zachowaniu wyeksponowania trafienia
elewacji pociskiem podczas walk z 1944 roku.
� Wykonanie instalacji elektrycznej i oś-
wietleniowej oraz stałej wystawy  tema-
tycznej dostępnej dla zwiedzających 
w weekendy a także zakup i montaż dal-
szych elementów wyposażenia.

PODZIĘKOWANIA 
Należą się nadleśniczemu Nadleśnictwa Ce-
lestynów Panu Arturowi Dawidziakowi oraz
Straży Leśnej; kilkuosobowej wypróbowanej
grupie osób stale wspierającej remont czy-
nem i swoimi narzędziami. Dziękujemy firmie
„Hydrostop” za objęcie mecenatem remontu
obiektów,;firmie „Kiszeczka ‘’ z Karczewa oraz
drużynie OSP Dąbrówka za logistyczne
wsparcie podczas prac i organizacji imprez
plenerowych. Szczególnie podziękowania
kierujemy do  wszystkich zwiedzających
obiekty, którzy wsparli finansowo nasz wy-
siłek podczas imprez, wykupując cegiełki na
remont. Bez Państwa pomocy nie byłyby
możliwe prace na tą niespotykaną dotąd
skalę! Prosimy o taką szczodrość również 
w tym roku i obiecujemy zakończyć  więk-
szość prac remontowych na obiekcie Regel-
bau120a do końca tego roku. 

Wszystkich chętnych do wsparcia finanso-
wego remontu schronów proszę o wpłacanie
datków na konto naszego stowarzyszenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfi-
kacji „Pro Fortalicium”.
Nr Konta 02 1050 1621 1000 0022 7316
3242 ul. Ks. Jana Ficka 7, 41-940 Piekary
Śląskie ;koniecznie z dopiskiem „Remont
Dąbrowieckiej Góry”.
Osoby chcące wesprzeć nas 
materiałowo lub posiadające wypo-
sażenie schronów proszę o kontakt: 
tel 506276053 lub mailowo: 
hubert-trzepalka@wp.pl

Piaskowanie stropu i ścian Regelbau120a

Prace murarskie przy szybie wyjscia awaryjnego Szalunki do odlewu gzymsu na stropie schronu Prace reprofilacyjne strzelnicy kazamaty flankującej

Widok na schron w 2009 roku już po usunięciu pęknięć 
i odbudowie gzymsu oraz szybu wyjścia awaryjnego

„Wieś i miasteczko” 
- materiały do architektury 
polskiej, wydało w 1916 roku 
Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości,
nakładem Gebethnera i Wolffa

Po 94 latach ukazał się właśnie reprint tej
arcyciekawej książki, wydany przez Wyd.
Graf-ika/Zeta-Ars. Można go już kupić 
w sklepie internetowym: www.zeta-
ars.pl/wies-i-miasteczko.html, a za tydzień
trafi do księgarni.

„Wystawa Architektury Polskiej,
urzą-dzona w 1915 r. staraniem Koła Ar-
chitektów i Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami Przeszłości w Warszawie,
mogła wywierać swój wpływ bezpoś-
redni na artystów tworzących i publicz-
ność na piękno wrażliwą tylko przez czas
swego trwania, wpływ więc z natury rze-
czy chwilowy i przemijający. Jednak
pobieżne bodaj zaznajomienie się z bo-

gactwem i wartością artystyczną zebra-
nego na wystawie materiału wywołało
zarówno w artystach, jak i miłośnikach
sztuki ojczystej potrzebę utrwalenia
tych wrażeń - potrzebę możliwie

stałego obcowania z tą skarbnicą tylo-
wiekowej twórczości narodowej, pro-
mieniującej przedziwną siłą tężyzny
życiowej. Pod wpływem tego pragnie-
nia, odczuwanego żywo i powszechnie,
zrodziła się myśl o podjęciu wydaw-
nictwa, w którem całkowity możliwie
plon wystawy mógłby istnieć w dal-
szym ciągu i docierać do najdalszych
zakątków ziemi polskiej, uświada-
miając ciągle i wszędzie, z czego po-
wstała i ku czemu dąży architektura
polska..." – czytamy we wstępie do al-

bumu sprzed prawie wieku. Jest on
swoistym katalogiem zdjęć zabytko-
wych obiektów architektonicznych,
zgromadzonych na wystawie Architek-
tury Polskiej w roku 1915. 

Reprint wydano bardzo starannie,
ma twardą oprawę w brązowej ekoskó-
rze, tłoczenia, pierwszą stronę okładki

zdobi ilustracja dworu. Format 210 
x 300 mm; str. 224;  Wydawca: Graf-
ika/Zeta-Ars; Warszawa 2010. Na razie
książkę można kupić w sklepie inter-
netowym www.zeta-ars.pl, ale nieba-
wem trafi do księgarń. Polecamy ją
otwockim domom książki i, oczywiś-
cie, Czytelnikom.

Przy okazji warto wspomnieć, że
Graf-ika wydała też kapitalną książkę
Zygmunta Glogera „Budownictwo
drzewne i wyroby z drewna w dawnej
Polsce” z 1907 roku, która miała być ko-
lejnym tomem jego „Encyklopedii Sta-
ropolskiej”, ale tak się rozrosła, że stała
się odrębną dwutomową, bogato ilust-
rowaną, encyklopedią poświęconą
naszej architekturze drewnianej 
i temu, co z drewna wyrabiano. Graf-
ika reprint wydała w jednym tomie, to
nawet wygodniejsze. Warto go mieć. Są
w nim nawet zdjęcia domów wiejskich 
z naszego regionu. pees

Cudowny urok drewniaków




